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 ...เมื่อดูกันไประยะหนึง่แล้ว ก็ให้คิดว่าปีนี้เสือไม่ดุ (แม้
คนไทยส่วนหนึง่อาจจะดูดวงดูหมอกันไปแล้ว) ถึงแม้มันอาจไม่
เป็นเช่นนัน้ แต่สิงโตจากหนงัเรื่อง The Lion King กล่าวไว้ว่า 
“ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการกระท�าของเรา”
 ทีก่ล่าวมานีก้เ็พือ่บอกว่า เราต้องตัง้เป้าหมายปลายทาง 
ไว้เพื่อจะได้เริ่มต้นเดิน จากระดับปัจเจคบุคคลสู่ระดับประเทศ...
ก็วกเข้ามาถึงเรื่องเด่นที่น�าเสนอแผนพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
ใน 2 ทศวรรษหน้าอย่างเนียนๆ ซะงั้น
 ก็ต้องมองการไกล ดูจากรอยทางย่างก้าวสู่ 60 ปี กับ 
พฒันาการทางเศรษฐกจิของสาธารณรฐัประชาชนจนีเป็นตวัอย่าง
 พร้อมอ่าน...การใช้แบบจ�าลองค�านวณดุลยภาพทั่วไป 
ศึกษาผลของแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (หรือปฏิบัติการไทย
เข้มแข็ง) ที่มีต่อภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเราจะได้เห็นข้อมูล กลไก
และทิศทางของผลที่จะเกิดตามมาอย่างคร่าวๆ
 บทความเรื่องอื่นๆ ล้วนเป็นเรื่องน่าสนใจใคร่อ่าน
 สัมภาษณ์พิเศษ มุมมอง ชีวิต แนวคิด และวิสัยทัศน์
การท�างานของ “สุทธินีย์ พู่ผกา” ผู้อ�านวยการส�านกังาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมคนใหม่...กับบทบาทการเป็นเสนาธิการ
ของกระทรวงอุตสาหกรรม
 สรุปดัชนีอุตสาหกรรมปี 2552 ที่ผ่านมา เป็นข้อมูล
ประจักษ์ชี้วัดให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวแล้วละค่ะ ถึงเวลา
เดินหน้าอย่างเต็มที่กัน (อีกครั้ง) แล้ว
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ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยใน
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ครบรอบ 60 ปี พัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ฝ่าวิกฤติน�้ามันแพงใช้เรือ
ขนส่งคุ้มกว่า

การใชแ้บบจ�าลองค�านวณดุลยภาพทั่วไป
ศึกษาผลของแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2
หรือปฏิบัติการไทยเข้มแข็งต่อภาคอุตสาหกรรม

เยี่ยมบ้านกลางเมือง...พบสมาคมรองเท้าไทย

สุทธินีย์ พู่ผกา “ปรับตัว
พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
ในทุกด้าน”

9 ป ีการเจรจารอบโดฮา...ไปถึงไหน...จบหรือไม่?

ปัจจัยที่มีผลสนับสนนุการพัฒนาภาค
อุตสาหกรรม : เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาภาค
อุตสาหกรรมที่สมดุลและยั่งยืน

การรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
ของประเทศญี่ปุ่น

ดัชนอีุตสาหกรรม ปี 2552 
และคาดการณไ์ตรมาสที่ 1/2553

“รอบรั้ว สศอ”



ความส�าคัญของภาคอุตสาหกรรม
	 ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคที่มีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

และเป็นภาคทีท่�ารายได้ให้ประเทศ	 ดงันัน้จงึจ�าเป็นต้องก�าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม 

ที่ชัดเจนตามกระแสการพัฒนาของโลก	 ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการสร้างภูมิคุ้มกัน 

ที่ดีให้กับภาคอุตสาหกรรม	 อันจะน�าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	 และการ 

ขยายตวัของภาคอตุสาหกรรมไทยได้อย่างยัง่ยนืในระยะยาว	 ส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 

ร่วมกับ	สถาบันวิจัยและให้ค�าปรึกษา	แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศึกษาวิเคราะห์ทิศทาง

การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยใน	20	ปีข้างหน้า

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมใน 20 ปีข้างหน้า
	 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	 ประเทศพัฒนาแล้วที่มักเป็นผู้ริเริ่มในการแสวงหาแนวคิด

การพัฒนาใหม่ๆ	 โดยได้มีการน�าแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความแตกต่างของสินค้าและ

บริการเพื่อหลีกหนกีารแข่งขันแบบเดิมๆ	ดังนัน้ไทยจึงจ�าเป็นที่จะต้องมุ่งแสวงหาแนวทาง

การพัฒนาใหม่ๆ	 ซึ่งการก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ผ่านการปรับเปลี่ยนจากสินค้าและบริการ 

ที่ใช้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเน้นปัจจัยการผลิต	เป็นแนวโน้มของสินค้าและบริการที่ใช้

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเน้นด้านความคิดสร้างสรรค์	 จึงมีบทบาทมากขึ้นในการเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของหลายประเทศในปัจจุบัน	และน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนโครงสร้าง

สินค้าและบริการที่ส�าคัญของไทยในอนาคต

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยใน
2 ทศวรรษหน้า

กองบรรณาธิการ

	 ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม

ไทยใน	20	ปีข้างหน้า	แบ่งออกเป็น	3	ระยะ	

ได้แก่	ระยะสั้น	ตั้งแต่	พ.ศ.	2553	–	2554		

ระยะกลาง	ตั้งแต่	พ.ศ.2553	–	2560	และ

ระยะยาว	ตั้งแต่	พ.ศ.	2553	–	2572	โดยมี

รายละเอียด	ดังนี้

 1.	 ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมใน

ระยะสั้น	(พ.ศ.2553	–	2554)	:	Knowledge 

Base	 Industry	 ส�าหรับทิศทางการพัฒนา

อุตสาหกรรมในระยะสั้น	 จะต้องพัฒนา

ฐานองค์ความรู้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า	 (Value	

Chain)	 ของภาคอุตสาหกรรมให้แข็งแกร่ง 

และมัน่คง	เพือ่เป็นรากฐานในการทีจ่ะพฒันา 

ต่อยอดในด้านอื่นๆ	ดังนี้

	 1.1	Core-industry	Value	Creation

  	 สร้างฐานปัจจัยการผลิตให้มี

ความเข็มแข็ง	และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

เพื่อการรักษาอัตราการขยายทางเศรษฐกิจ

และลดความเสี่ยงจากภาวะความผันผวน

ของเศรษฐกิจโลก

  	 สร้าง	 Value	 Chain	 ในภาค

อุตสาหกรรม	 โดยเฉพาะด้านการพัฒนาการ

ออกแบบที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์หรือ

สร้างสรรค์	 บนพื้นฐานความได้เปรียบเชิง	

เปรียบเทียบ	 รวมทั้งสนับสนนุให้เกิดเครือ

ข่ายความร่วมมือในระดับภาคและท้องถิ่น

ในรูปแบบของเครือข่ายวิสาหกิจ

  	 พัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้มี

ความเข้มแข็งมากขึ้น	 โดยเฉพาะการเชื่อม

โยงกันใน	Cluster	หรือในภาคอุตสาหกรรม

ด้วยกันเอง	 รวมทั้งการพัฒนาด้านการวิจัย

เทคโนโลยี

  	 พัฒนาและยกระดับความ 

สามารถบคุลากร	เพือ่สร้างมลูค่าในด้านต่างๆ 

เรื่องเด่นประจ�าฉบับ
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ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของไทยในภาพรวม



โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านการวจิยัและพฒันา	การออกแบบอย่างชดัเจน 

และเป็นรูปธรรม

	 1.2	ASEAN	as	Domestic	market

  	 จากแนวโน้มความมั่งคั่งและอ�านาจทางเศรษฐกิจ 

ที่ถ่ายเทจากประเทศตะวันตกมาสู ่เอเชียมีความชัดเจนมากขึ้น 

จึงเป็นโอกาสในการขยายตลาดและการสร้างความร่วมมือในภมูภิาค 

เพือ่สร้างความแขง็แกร่งทางด้านเศรษฐกจิ	 การค้า	 และการลงทนุ 

เกดิเป็นสายพานการผลิตแห่งเอเชีย	 (Asian	 Production	 Chain)	

นอกจากนี้ลักษณะการบรโิภคสินค้าในตลาดอาเซียนมีลักษณะ

คล้ายคลึงกับตลาดภายในของประเทศไทย	 ดังนั้นไทยจึงควรใช้ 

โอกาสนี้ท�าการตลาดเชิงรุกไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างเร่ง

ด่วน

  	 วางแนวทางความร่วมมอืกบัประเทศเพือ่นบ้าน	 ทัง้ด้าน 

การค้า	 การลงทุน	 การพัฒนาสายพานการผลิตในอาเซียนทั้งภาค

อุตสาหกรรมและภาคการเกษตร

	 1.3	Formulation	Strategic	Industrial	Zone	วางแผนรองรับ

หรือลดผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการอพยพโยกย้ายแรงงาน	

และทรัพยากรระหว่างประเทศ	 รวมทั้งการวางแผนจัดพื้นที่ส�าหรับ

ภาคอุตสาหกรรมให้เหมาะสม

 2.	 ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะกลาง	 (พ.ศ.2553	

–	2560)	:	Innovative	Industry	ในช่วงเวลานีเ้น้นการน�าเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมใหม่ๆ	 มาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด 

และเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยการปรับเปลี่ยน 

รูปแบบหรือโครงสร้างของอุตสาหกรรมให้เข้าสู่ยุคการน�าเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมมาเป็นองค์ประกอบหลักของอุตสาหกรรมการผลิต	

ดังนี้

 2.1	 Resource-based	value	creation

  	 พัฒนาภาคอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาภาค

การเกษตร	

  	 ให้ความส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนา	 โดยเฉพาะด้าน

ผลิตภัณฑ์และกระบวน	การผลิต

  	 สร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคเศรษฐกิจของประเทศ 

แบบบูรณาการ	 ด้วยการสร้างความเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมกับ

ภาคเศรษฐกิจอื่น

	 2.2	ASEAN	Production	Chain

  	 ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีลักษณะและโครงสร้างทาง

เศรษฐกิจคล้ายคลึงกัน	ประเทศในกลุ่มจะต้องห้นมาร่วมมือกันอย่าง

แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น	ทั้งทางด้านการค้าและอุตสาหกรรม

  	 ใช้ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนา

เศรษฐกิจ	 ทั้งด้านการค้า	 การลงทุน	 การพัฒนาสายพานการผลิต

ในเอเซียในด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรม	 การเกษตร	 และการท่อง

เที่ยว

	 2.3	East-West	 Corridor	 Zone	 เตรียมความพร้อมด้านการ 

2 วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม



พฒันาพืน้ทีอ่ตุสาหกรรมเพือ่รองรบัการเป็น 

ประตูเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอาเซียน

	 2.4	Agro-based	 Industrial	 Zone	

วางแผนการพัฒนาพื้นที่	เพื่อสร้างความ 

เชื่อมโยงของกระบวนการผลิต	โดยการ 

ก�าหนดพื้นที่อุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับ

ภาคเกษตร

	 2.5	 เพิ่มประสิทธิภาพแรงงานและ 

การวางแผนด้านแรงงาน	เพื่อชดเชยขนาด 

ของก�าลังแรงงานที่จะขยายตัวช้าลงและ

ลดลงในอนาคต

 3.	 ทิศทางการพัฒนาในระยะยาว 

(พ.ศ.2553	 –	 2572)	 :	 Sustainable 

Industry เป็นการพัฒนาที่เน้นความยั่งยืน 

เป็นหลัก	 โดยการพัฒนาจะต้องมุ่งสู่การ

เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 และเศรษฐกิจที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ดังนี้

	 3.1	Product	Champion	for	ASEAN+6

  	 การเปิดเสรีระหว่างอาเซียน	และการพัฒนาความร่วม

มือระหว่าง	 ASEAN+6	 ท�าให้ไทยเข้าเป็นส่วนหนึง่ของห่วงโซ่การ

ผลิตโลก

  	 ส่งเสริมการรวมกลุ ่มทางเศรษฐกิจในสาขาที่ไทยมี

ศักยภาพ

  	 ไทยมีโอกาสที่จะขยายตลาดสินค้าในภูมิภาคอาเซียน

ได้เพิ่มขึ้น

	 3.2	Green	Product	&	Clean	Product	ภาคอุตสาหกรรมจ�าเป็น

ต้องมีการปรับตัวให้มีกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิต

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	 โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรม 

พลาสติกชีวภาพ	และอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน

	 3.3	Social	 Industrial	 Zone	 เป็นการรวมตัวกันของชุมชน 

หนึง่หรือหลายชุมชนใกล้เคียงที่มีการผลิตหรือการค้าสินค้าประเภท

เดียวกัน	 และมีระบบที่สร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจให้กับชุมชน

	 3.4	Green	 Industry	 Zone	 การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ 

การผลิตสีเขียว	 โดยปรับรูปแบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ผลิตและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	 การผลิตที่สะอาด	 ปรับ 

โครงสร้างการผลิตสู่ภาคเกษตรและบริการ

	 การก�าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม	เป็นเครือ่งมอืในการสร้าง 

ความแขง็แกร่งให้กบัภาคอุตสาหกรรม	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขัน	 และการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยได้อย่าง

ยั่งยืน	 ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากการที่ทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจและช่วยเหลือ

กันทั้งภาครัฐและเอกชน

	 (สามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	:	รายงาน

ฉบับสมบูรณ์	 (Final	 Report)	 โครงการบริหารแผนแม่บทการ 

เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมกิจกรรม 

ด้านการศึกษาวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 

ในอนาคต	โดยส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม	ร่วมกบั	สถาบนัวจิยั 

และให้ค�าปรกึษาแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์)
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 ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเข้าสู ่

ระบอบประชาธิปไตยในปี	 ค.ศ.	 1911	 (2454)	 เป็นสาธารณรัฐจีน

โดยการน�าของ	ดร.ซุน	ยัดเซน	หัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋ง	ท�าให้อ�านาจ

การปกครองของราชวงศ์ชิงซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของจีนสิ้นสุด

ลง	 ในช่วงต่อมา	 จีนยังคงเผชิญกับสงครามกลางเมืองและการล่า

อาณานคิม	 จนเมื่อภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง	 ในวันที่	 1	

ตุลาคม	 ค.ศ.	 1949	 (2492)	 เหมา	 เจ๋อตุง	 ผู้น�าพรรคคอมมิวนิสต์

จีน	ได้ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองอีกครั้งจากระบอบสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย	 เข้าสู่ระบอบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์	 เป็น

สาธารณรัฐประชาชนจีน	 เริ่มพัฒนาโดยการใช้ระบบเศรษฐกิจแบบ

โซเวียตซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญต่อแผนพัฒนาการทางเศรษฐกิจของ

บทความพิเศษ

ครบรอบ 60 ปี

พัฒนาการทางเศรษฐกิจของ

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ชาลี ขันศิริ

ส�านกัเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

จีน	โดยวางแผนตรงจากรัฐบาลกลางไปยังภูมิภาค	ปฏิวัติการเกษตร

ในชนบทและขยายเข้าสู่เมือง	 ให้ความส�าคัญกับชนชั้นผู้ใช้แรงงาน

และเกษตรกร	 เป็นศัตรูกับชนชั้นนายทุน	 ยึดที่ดินของเอกชนมาเป็น

ของรัฐและใช้ระบบการผลิตแบบนารวม	 (หรือคอมมูน)	 ชาวนามี

ฐานะเป็นแรงงานของรัฐ	โดยไม่มีภาคเอกชนหรือระบอบทุนนิยม	ซึ่ง

เป็นระบบที่สอดคล้องกับการก�าหนดนโยบายด้านแรงงาน	 วัตถุดิบ

และการเงินต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหภาคในขณะนัน้	 เพื่อ

สนองตอบความเป็นอยู่ของประชากรที่มีอยู่เป็นจ�านวนมาก	 รวมถึง

วางโครงสร้างปัจจัยพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม	

เช่น	 อุตสาหกรรมเหล็ก	 เครื่องจักรกล	 เคมี	 ส่งผลให้ตัวเลขทาง

เศรษฐกิจจีนเติบโตเพิ่มขึ้น	 เป็นนโยบายก้าวกระโดดไกลเพื่อผลัก
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ดันให้จีนเป็นประเทศสังคมคอมมิวนิสต์ที่ทันสมัยและก้าวหน้า

ทางอุตสาหกรรม	 อย่างไรก็ดี	 ระบบดังกล่าวท�าให้ละเลยต่อกลไก 

ทางตลาด	 ท�าให้ประชาชนขาดความกระตือรือล้นเพราะได้รับ 

ค่าตอบแทนเท่ากัน	 มีสภาพความเป็นอยู่ส่วนใหญ่ล�าบากยากจน

เหมือนกัน	 รัฐเข้าไปควบคุมและบริหารจัดการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

มากเกินไป	 ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท�างานถดถอยลงในภาวะ

ที่เรียกว่า	 “คอขวด”	 เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต	 เช่น	

ถ่านหิน	ไฟฟ้า	ก๊าซธรรมชาติ	เหล็ก	และการขนส่ง	รวมทั้งขาดแคลน

อาหารและสินค้าอุปโภคและบรโิภคด้วย	 ระบบเศรษฐกิจแบบนี้	 จึง

ได้กลายเป็นความหมายของความยากจนและการถอยหลังเข้าคลอง

สังคมนิยมระบบทุนนิยม	:	ค.ศ.	1978	(2521-ปัจจุบัน)
 เติ้ง	 เสี่ยวผิง	 ผู้น�าจีนคนต่อมา	 เปลี่ยนนโยบายปฏิรูป

เศรษฐกิจควบคู ่กับการปรับโครงสร้างทางสังคมและเปิดสู ่โลก

ภายนอกมากขึ้น	 เปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารงานและแนวคิด	 เริ่ม

สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐอเมริกา	ในเดือนมกราคม	

ค.ศ.	 1979	 (2522)	 การปฏิรูปเศรษฐกิจเริ่มจากสังคมเกษตรกรรม

โดยยกเลิกการควบคุมจากรัฐบาลกลาง	 ให้อิสระแก่เกษตรกรในการ 

ใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร	ก�าหนดแผนการเพาะปลูกพืชและจัดจ�าหน่าย 

ได้เองให้เป็นไปตามราคากลไกของตลาดโดยรัฐให้ความช่วยเหลือ

ด้านการเงิน	 ต่อมาจีนได้ขยายการปฏิรูปมาสู่สังคมเมืองในภาค 

อุตสาหกรรมสาขาต่างๆ	ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจปรับปรุง 

ไปในทิศทางที่ดีขึ้น	แต่ยังคงระบบการปกครองเป็นสังคมนิยมเหมือน

เดิม	 เพียงแต่ให้ความส�าคัญและยอมรับระบบตลาดทุนนิยมมากขึ้น	

เปลี่ยนแปลงการควบคุมโดยตรงเป็นโดยอ้อม	เช่น	เปิดรับการลงทุน

จากต่างชาติเพื่อให้คนจีนมีงานท�า	อนญุาตให้ภาคเอกชนด�าเนนิธุรกิจ 

ได้อิสระ	 ท�าให้เกิดการเชื่อมโยงทั้งจากตลาดในชนบทและในเมือง	

ตลาดภายในและต่างประเทศ	 เกิดการหมุนเวียนของสินค้า	 เงินทุน	

แรงงาน	 บริการและเทคโนโลยี	 นอกจากนี้	 ยังได้ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ

โดยมุ่งเน้นไปที่วิสาหกิจขนาดใหญ่เป็นส�าคัญ	 เพื่อให้เป็นเสาหลัก

ทางเศรษฐกิจให้แข่งขันได้ในตลาดโลก	 ส�าหรับรัฐวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดเล็กที่ประสบปัญหา	 จีนได้เข้าไปฟื้นฟูโดยการปรับ

โครงสร้างกิจการด้วยการให้เช่าหรือขาย	 ส�าหรับบางกิจการที่ไม่

สามารถแก้ไขได้	 ได้ท�าการควบรวมหรือยกเลิกกิจการ	 เพื่อให้ระบบ

เศรษฐกิจฟื้นตัวได้อย่างสมบูรณ์

นโยบายเศรษฐกิจจีนต่อการเปิดสู่โลกภายนอก
	 จีนด�าเนนินโยบายเปิดประตูสู่โลกภายนอก	 เริ่มจากพัฒนา

เศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นส�าคัญเนื่องจากมีพรมแดน

ติดทะเลเป็นแนวยาว	 ในปี	 ค.ศ.1980	 (2523)	 จัดตั้งเขตเศรษฐกิจ 

พเิศษเป็นครัง้แรกจ�านวน	5	แห่ง	ได้แก่	เซนิเจิน้	จไูห่	ซวัเทา	เซิย้ะเหมนิ 

และไหหล�า	กระจายอ�านาจให้แต่ละมณฑลบริหารงานได้อย่างอิสระ 

ภายใต้นโยบายของรัฐบาลกลาง	 ลักษณะส�าคัญของเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ	คือ	 1.	 สร้างปัจจัยพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่จ�าเป็นเพื่อดึงดูด

การลงทุนจากต่างชาติ	2.	ลงทุนแบบรัฐร่วมทุนและหุ้นส่วนหรือต่าง

ชาติเป็นเจ้าของ	 3.	 ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกเป็นหลัก	 4.	 ระบบ 

เศรษฐกิจเป็นไปตามกลไกของตลาด	 โดยจีนเร่งส่งเสริมการผลิตใน 

อุตสาหกรรมที่ส�าคัญ	คือ	เหล็กและเหล็กกล้า	อู่ต่อเรือ	เหมืองถ่านหิน 

อิเล็กทรอนกิส์	 เคมีภัณฑ์	พลาสติก	ยานยนต์	สิ่งทอ	และการขนส่ง	

ในปี	ค.ศ.1984	(2527)	จีนขยายเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มอีก	14	แห่ง	

และทยอยเปิดพื้นที่ชายแดนและที่ราบลุ ่มแม่น�้าสายส�าคัญเป็น

เขตเศรษฐกิจ	 ได้แก่	 เขตปลอดภาษี	 15	 แห่ง	 เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 47	 แห่ง	 และเขตพัฒนาอุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยีขั้นสูง	 53	 แห่ง	 ในปี	 ค.ศ.1990	 (2533)	 จีนพัฒนาเมือง

เซี่ยงไฮ้	 ผู่ตง	 เป็นพื้นที่เศรษฐกิจส�าคัญบริเวณลุ่มแม่น�้าแยงซีเกียง	

โดยอนญุาตให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนเพื่อการส่งออกและจัดตั้งสถาบัน

การเงินของต่างชาติ	 มอบอ�านาจการปกครองแบบท้องถิ่นส�าหรับ 

การจดัตัง้ตลาดหลกัทรพัย์และส่งเสรมิการลงทนุแก่ต่างชาต	ิเพือ่พึง่พา 

การน�าเข้าเทคโนโลย	ีโดยเลอืกสิง่ทีก้่าวหน้าไม่มากนกั	ซึง่อาจดลู้าหลงั 

ในสากล	 แต่ถือว่าทันสมัยอย่างมากส�าหรับจีน	 และได้รับความนิยม

สูงในขณะนัน้	 เช่น	 รถยนต์	 จักรยานยนต์	 เครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือน	

ต่อมาจีนก้าวกระโดดน�าเข้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น	เช่น	ชีวภาพ	

อิเล็กทรอนกิส์	 การสื่อสาร	 อวกาศ	 ซึ่งต่อมากลายเป็นความร่วมมือ 

การพฒันาเทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมทีส่�าคญัในปัจจบุนั	 กล่าวกนัว่า 

สิ่งของที่จ�าเป็นส�าหรับชาวจีนในแต่ละยุค	 มีพัฒนาการตามรูปแบบ

ทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน	 เช่น	 นาฬิกา	 จักรยาน	 และจักรเย็บ

ผ้า	 ส�าหรับยุค	 1960	 โทรทัศน์	 ตู้เย็น	 และวิทยุ	 ส�าหรับยุค	 1970	

คอมพิวเตอร์	 รถยนต์	 และบ้านพักอาศัย	 ส�าหรับยุค	 1980	 และ	
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สินค้าอิเล็กทรอนกิส์	 สินค้าฟุ่มเฟือย	 การท่องเที่ยว	 ส�าหรับยุค

ปัจจุบัน	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 สิ่งส�าคัญที่แสดงถึงการเปิดตัวสู่โลก

ภายนอก	 คือ	 การเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก	 (World	

Trade	Organization	:	WTO)	ของจีนในปี	ค.ศ.2001	(2544)	ส่งผล

ให้จีนต้องปรับตัวเพื่อเปิดเสรีการค้ากับต่างประเทศมากขึ้น	 อย่างไร

ก็ดี	 จีนไม่ได้ละเลยต่อภาคการเกษตร	 ยังคงให้ความส�าคัญโดยการ

ปรับโครงสร้างภาคเกษตรกรรม	 ลงทุนด้านการเงิน	 พัฒนาและวิจัย

เทคโนโลยีการเกษตร	 รวมถึงการปรับปรุงระบบเพื่อปกป้องสินค้า

เกษตรกรรม	 ดังนัน้	 ระบบเศรษฐกิจของจีนในปัจจุบันจึงมีความ

หลากหลายประกอบเข้าด้วยกันทั้งจากภาครัฐและเอกชน	คือ	หน่วย

งาน/บริษัทที่รัฐเป็นเจ้าของหน่วยงาน/บริษัทที่รัฐเข้าควบคุมหุ้น	

หน่วยงาน/บริษัทร่วมทุน	 บริษัทที่ลงทุนโดยต่างชาติ	 บริษัทที่ลงทุน

โดยฮ่องกง	มาเก๊าหรือไต้หวัน	และบริษัทเอกชนโดยตรง	เป็นต้น

ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในรอบ	60	ปี
	 นับตั้งแต่เริ่มมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจในช่วงเวลา	 60	 ปี

พบว่า	การลงทุนและการส่งออกของจีนเติบโตขึ้นถึง	70	เท่า	ท�าให้จีน

กลายเป็นมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุด	 ในปี	 ค.ศ.2008 

(2551)	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจีน	(GDP)	สูงเป็นอันดับสามของโลก

ที่	 4,327	 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	 อัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ	 9.6	

เป็นเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ	 3	 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาและ

ญี่ปุ่น	แต่รายได้ต่อหัวมีค่าเฉลี่ยเพียง	3,259	เหรียญสหรัฐฯ	ซึ่งยังคง

ตามหลังประเทศอื่นๆ	ถึงอับดับที่	104	เนื่องมาจากจ�านวนประชากร

ที่มากถึง	 1.33	 พันล้านคน	 อย่างไรก็ดีมูลค่าเงินส�ารองระหว่าง

ประเทศของจีนมีมากที่สุดในโลกกว่า	 1,800	 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	

(อันดับ	1	เคยเป็นญี่ปุ่น)	และนับตั้งแต่เข้าเป็นสมาชิกของ	WTO	จีน

มีปริมาณการค้าในปี	 ค.ศ.	 2008	 (2551)	สูงเป็นอันดับสามของโลก

รองจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น	 ด้วยมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ	

2,561	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก	 1,428	 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ	และมูลค่าการน�าเข้า	1,133	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	โดย

มีคู่ค้าที่ส�าคัญคือ	 สหรัฐอเมริกา	 ญี่ปุ่น	 ฮ่องกง	 เกาหลีใต้	 สหภาพ

ยุโรปและอาเซียนตามล�าดับ	 และมีแนวโน้มการค้าที่เพิ่มขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่องทุกปี	 โดยปริมาณการค้าร้อยละ	 70	 เป็นผลมาจากกระแส 

การลงทนุของบรษิทัต่างประเทศ	 ทีย้่ายฐานการผลติในเอเชยีมายงัจนี 

เพื่อผลิตสินค้าและส่งออกภายใต้ฉลาก	 “Made	 in	China”	 โดยจีน

เป็นประเทศยอดนิยมของการลงทุนจากต่างชาติอันดับ	 2	 ของโลก	

สามารถดึงเงินลงทุนได้มากกว่า	 850	 พันล้านเหรียญสหรัฐฯจาก	

200	 ประเทศ/ภูมิภาคทั่วโลก	 จีนมีนโยบายชัดเจนในการสร้างปัจจัย

พื้นฐานและออกกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่ออ�านวยความ

สะดวกและสร้างบรรยายกาศที่เอื้อต่อการลงทุนจากต่างประเทศ	

โดยได้อนุมัติการลงทุนไปแล้วกว่า	 6	 แสนบริษัท	 ในส่วนของการ

ลงทุนไปยังต่างประเทศ	 บริษัทของจีนได้ไปลงทุนแล้วกว่า	 30,000	

บริษัท	ใน	170	ประเทศ/ภูมิภาคทั่วโลก	โดยสาขาอุตสาหกรรมที่จีน

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไปลงทุน	 คือ	 โทรคมนาคม	 ยานยนต์	 การ

ก่อสร้างปัจจัยพื้นฐาน	เช่น	ถนน	สะพาน	การบรรเทาภัยพิบัติ	และ

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	 ทั้งนี้	 เขตการค้าเสรี	 (FTA)	 คือกุญแจ

ส�าคัญส�าหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับ

ต่างประเทศ	 โดยให้ความส�าคัญกับกลุ่มประเทศอาเซียนในฐานะ

ประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันเป็นส�าคัญ	 และได้จัดท�าข้อตกลงเขต

การค้าเสรีอาเซียน-จีน	(ASEAN-China	Free	Trade	Agreement	

:	ACFTA)	เมื่อปี	ค.ศ.	2004	(2547)	นับเป็นข้อตกลงการค้าเสรีฉบับ

แรกของจีนที่เปิดประตูสู่ตลาดต่างประเทศ	 ซึ่งจีนคาดหวังประโยชน์

จากอุตสาหกรรมยานยนต์	 เครื่องจักรกล	 อีเล็กทรอนกิส์	 เหล็กและ

เหล็กกล้า	 เคมีภัณฑ์	 และการต่อเรือ	 อย่างไรก็ดี	 พัฒนาการทาง

เศรษฐกิจที่ผ่านมา	 จีนยังประสบปัญหาอยู่บ้าง	 เช่น	 การวิจัยและ

พัฒนาอยู่ในระดับไม่สูงมากนกัเนื่องจากยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมจากต่างประเทศ	 คุณภาพของสินค้าไม่ได้มาตรฐาน	 การ

ลอกเลียนแบบสินค้าลิขสิทธิ์	และยังมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจาก

อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นป็นจ�านวนมากอีกด้วย

 ตลอด 60 ปีที่ผ่านมา การพัฒนาเศรษฐกิจและเปิดตัว 

สู่โลกภายนอกของจีนได้ผ่านการปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ 

ขนานใหญ่ เปลีย่นแปลงการวางแผนพฒันาจากรฐับาลกลางสูร่ะบบ 

ตลาดทนุนยิม จากสงัคมเกษตรกรรมสูส่งัคมอตุสาหกรรมและบรกิาร 

และจากการปิดตัวกับโลกภายนอกก้าวกระโดดเป็นส่วนส�าคัญ 

ต่อระบบเศรษฐกิจโลก โดยจีนได้วิเคราะห์ความสามารถของแต่ละ

อุตสาหกรรมที่มีอยู่และก�าหนดนโยบายระยะยาวเพื่อน�าไปสู่การ

ปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งจีนยังคงไม่หยุดยั้งในการพัฒนาอีก

หลายด้าน ก่อนก้าวสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมและทันสมัย

ของโลกอย่างแท้จริงต่อไป ซึ่งประเทศไทยควรใช้โอกาสจากความ

สัมพันธ์ที่มีกับจีนมายาวนานขยายความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ 

กับจีนมากกว่าที่จะแข่งขันกัน โดยสามารถประยุกต์แนวทางที่เป็น 

ประโยชน์มาปรับใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยให้มีความ

ก้าวหน้าเคียงคู่กันได้ต่อไป

ที่มา : เรียบเรียงจากการสัมมนา

หลักสูตร	Regional	Economic	and	Trade	Cooperation	

จัดโดย	Institute	for	International	Business	Offiffiicials,	Ministry	

of	Commerce	of	the	People’s	Republic	of	China
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 เศรษฐกิจโลกเริ่มกระเตื้องขึ้น
แล้ว	หลังจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจาก 

ทั่วโลก	 ผลที่ตามมาอย่างยากที่จะปฏิเสธคือ 

เมื่อเศรษฐกิจเริ่มดีจะมีการบรโิภคน�้ามันเพิ่ม

ขึ้นเป็นเงาตามตัว	ซึ่งจะส่งผลต่อราคาน�้ามัน

ดิบโลกสูงขึ้นนัน่เอง	จากราคา	34.5	เหรียญ

สหรัฐต่อบาเรลในช่วงต้นปี	 2009	 ขยับขึ้น 

มาอยู่ที่ระดับราคาประมาณ	76	เหรียญสหรัฐ 

ต่อบาเรลในเดือนตุลาคม	2009	นกัวิเคราะห์

หลายส�านักต่างคาดการณ์แนวโน้มราคา

น�้ามันดิบอาจจะขยับถึง	 100	 เหรียญสหรัฐ

ต่อบาเรลในช่วงไตรมาสแรกของปี	2010	อัน 

ฝ่าวิกฤตนิ�้ำมันแพง
ใช้เรือขนส่งคุ้มกว่า
สุภาภรณ์ วิไลเรืองสุวรรณ                                       ส�านกันโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

บทความพิเศษ

จะส่งผลกระทบต่อผู ้ประกอบการในทุก

สาขาที่ต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น	โดยเฉพาะ

ผู้ประกอบการในด้านการขนส่ง	

	 หากจะพิจารณาถึงข้อมูลการใช้

พลังงานและการใช้น�้ามันในภาคเศรษฐกิจ

ต่างๆ	 ในประเทศในปี	 2551	 จะพบว่าภาค

การขนส่งใช้พลังงานสูงสุดถึงร้อยละ	 37 

รองลงมาเป็นภาคอุตสาหกรรมใช้พลังงาน

ร้อยละ	 36	 ภาคที่อยู่อาศัย	 และธุรกิจ

พาณชิย์อื่นๆ	ใช้พลังงานร้อยละ	21	ที่เหลือ

เป็นภาคการเกษตร	 ขณะที่สถิติการใช้น�้ามัน

ของแต่ละภาคเศรษฐกิจในช่วงปี	2552	ภาค

อุตสาหกรรมใช้น�้ามันร้อยละ	 37	 รองลงมา

เป็นภาคการขนส่งมีการใช้น�้ามันร้อยละ	 36	 

ภาคที่อยู่อาศัยและธุรกิจพาณชิย์อื่นๆ	ร้อยละ 

22	และเกษตรกรรมร้อยละ	5	ตามล�าดับ

 เมือ่พจิารณาตวัเลขการใช้พลงังาน 

ของภาคขนส่งแยกตามประเภทจะพบว่า 

การขนส่งทางถนนใช้พลังงานมากที่สุด

ถึงร้อยละ	 79.11	 ในขณะที่การขนส่งทาง

น�้าใช้พลังงานเพียงร้อยละ	 4.70	 และเมื่อ

พิจารณาถึงต้นทุนการขนส่งสินค้าในรูปแบบ

การขนส่งครั้งละมากๆ	 จะเห็นว่าต้นทุนการ 

ขนส่งทางน�้ามีต้นทุนเพียง	 0.24	 บาท/ตัน/

กิโลเมตร	(ขนส่งได้	217.6	ตัน/	1	กม/	การ

ใช้พลังงาน	1	ลิตร)	ในขณะที่ขนส่งทางถนน 

มีต้นทุนสูงถึง	 1.2	 บาท/ตัน/กิโลเมตร		

(25.5ตัน)	 จากตัวเลขดังกล่าวจะเห็นว่าการ

ขนส่งทางน�้าเป็นช่องทางการขนส่งหนึ่งที่

ส�าคัญที่ช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการ	ซึ่ง

จะช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของไทยในเวทีการค้าโลก	 รวมทั้งช่วยลด 

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารุงถนนปีหนึ่งๆ	ไม่ 

ต�่ากว่า	2,500	ล้านบาท

	 หากพิจารณาตัวเลขสถิติอุบัติเหตุ 

แยกตามภาคการขนส่ง	พบว่าตวัเลขผูบ้าดเจบ็ 

และสูญเสียชีวิตส�าหรับการขนส่งทางน�้า	

น้อยที่สุดเพียงร้อยละ	 0.13	 ในขณะที่การ

ขนส่งทางบกมีอัตราความเสี่ยงสูงถึงร้อยละ	

99	

	 จากข้อมูลสถิติดังกล่าว	 สะท้อน

ให้เห็นว่าระบบขนส่งสินค้าของไทย	 ยังไม่

สามารถตอบโจทก์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ

ได้เท่าที่ควรนกั	

	 ดังนัน้	การขนส่งสินค้าชายฝั่งและ 

ล�าน�้าภายในประเทศ	จ�าเป็นต้องเร่งให้ความ 

ส�าคัญมากขึ้น	หากมองถึงความคุ้มค่าในการ 

ขนส่งสินค้าได้ครั้งละมากๆ	 แล้วยังสามารถ 

ประหยัดต้นทุนการขนส่ง	 และที่ส�าคัญ

ปลอดภัยไม ่ก ่ อ ให ้ เกิดผลกระทบด ้ าน 

สิ่งแวดล้อม	 การขนส่งทางน�้าเป็นการขนส่ง

ที่สนับสนนุการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ	

รวมถึงการเชื่อมต่อไปยังท่าเรือระหว่าง

ประเทศ

	 หากถามว่าถึงเวลาหรือยังที่ทั้ง

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต้องหันมาให้

ความส�าคัญกับการขนส่งทางน�้าและทาง

ชายฝั่งทะเล	 ค�าตอบ	 ณ	 ปัจจุบันส�าหรับ

ประเทศไทย	 ถือว่าได้มีความตื่นตัวในเรื่องนี้

มากขึ้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งยกระดับ

ตัวเองของอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ
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จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ	อีกทั้งยัง

สามารถต่อเรือที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงสามารถ

ใช้ปฏิบัติการเฉพาะด้าน	 เช่น	 เรือตรวจการ

พาณชิย์นาวี	 เรือฝึกฯ	 เรือส�าหรับใช้ในแท่น

ขุดเจาะน�้ามัน	เป็นต้น

	 จะเห็นได้ว่าการพัฒนาขีดความ

สามารถของประเทศในอนาคตอันใกล้นี้	 ไม่

จ�าเพาะอยู ่แค่การยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดี	 ซึ่งจะส่ง

ผลสะท้อนมายังภาคเศรษฐกิจให้แข็งแกร่ง

เท่านัน้	 แต่การลดต้นทุนการผลิตให้ต�่าลงจะ

เป็นแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถได้ดี

ที่สุด	ดังนัน้	การพัฒนาในเชิงบูรณาการของ

การขนส่งสินค้าชายฝั่งและล�าน�้าจึงมีส่วน

ส�าคัญยิ่ง	 เนื่องจากหากได้รับการส่งเสริมที่

ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	 	 จะช่วยในการ 

ประหยัดพลังงาน	 และลดต้นทุนโลจิสติกส์ 

ในการขนส่งสินค้า	 โดยในมิติของการพัฒนา

ไม่เพียงเฉพาะท่าเรือเท่านัน้	 แต่ควรมองถึง 

การพัฒนากองเรือไทย	 รวมถึงอู่เรือไทย 

ด้วยเช่นกนั		ซึง่จะเหน็ว่าการค้าขายตัง้แต่อดตี 

ที่ผ่านมาเราอาศัยการขนส่งทางน�้าเป็นหลัก		

เช่นเดียวกันกับประเทศเนเธอร์แลนด์	 ที่ให้ 

ความส�าคัญกับการใช้แม่น�้าในการเดินทาง 

และค้าขายสนิค้า	ส่งผลให้ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

เป็นผู ้น�าด้านการต่อเรือในแถบประเทศ 

สหภาพยุโรป	ซึ่งมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ 

ในด้านการออกแบบและกระบวนการต่อ

เรือผ่านสถาบันต่างๆ	 อีกทั้งยังมีความ 

เชี่ยวชาญด้านพาณิชยนาวี	 นอกจากนี้ 

จะเห็นว่าประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่

จะให้ความส�าคัญกับระบบการขนส่งทางน�้า	

และมีความช�านาญการด้านระบบโลจิสติกส์

เป็นอย่างดี	 ส่งผลให้มีระบบการจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ	มีต้นทุนการขนส่งที่ต�่า

	 จากสถิติปริมาณการขนส่งทางน�้า

ในประเทศในปี	2542-2551	มีปริมาณขนส่ง

ทางน�้าเพิ่มขึ้นจาก	39.88	ล้านตัน	เป็น	77.3	

ล้านตัน	 แต่หากพิจารณาถึงปริมาณการ 

ขนส่งทางน�้าในปัจจบุนัมสีดัส่วนเพยีงร้อยละ 

9.32	 ของปริมาณการขนส่ง	 ปัจจุบันการ

ขนส่งทางน�้าภายในประเทศสามารถขนส่ง

ได้	2	ทาง	คือ	การขนส่งทางล�าน�้า	และการ

ขนส่งชายฝั่งทะเล	โดยในปี	2551	มีปริมาณ

การขนส่งทางล�าน�้าคิดเป็นร้อยละ	 61.69	

ขณะที่ปริมาณการขนส่งทางชายฝั่งคิดเป็น

ร้อยละ	38.31

	 สินค้าที่ขนส่งในล�าน�้ามากสุด	 คือ	

หิน	 ดิน	ทราย	 จ�านวน	 15.65	 ล้านตัน	 คิด

เป็นร้อยละ	33	รองลงมาเป็นซีเมนต์จ�านวน	

13.04	ล้านตัน	คิดเป็นร้อยละ	27	แร่เชื้อเพลิง 

4.66	 ล้านตันคิดเป็นร้อยละ	 11	 และอื่น	 ๆ 

ร้อยละ	29	ตามล�าดับ	ส�าหรับสินค้าที่ขนส่ง

ทางชายฝั่งมากที่สุด	 คือ	 ผลิตภัณฑ์น�้ามัน 

ส�าเร็จรูป	 จ�านวน	 25.25	 ล้านตัน	 คิดเป็น 

ร้อยละ	85.5	รองลงมาเป็นสารเคมี	ผลิตภัณฑ ์

โลหะ	และซีเมนต์

	 จากสถิติตัวเลขข้างต้น	 จะพบว่า 

ปริมาณการขนส่งทางน�้าในปัจจุบันยังมี

สัดส่วนการใช้ที่น้อยมากเมื่อเทียบกับการ

ขนส่งทางบก	 ดังนั้นทั้งภาครัฐและภาค

เอกชน	 จึงต้องร่วมมือกันเพื่อผลักดันให้การ 

ใช้ระบบการขนส่งทางน�า้เกดิผลในทางปฎบิตัิ 

ทัง้นีไ้ม่เพยีงทีจ่ะช่วยในด้านโลจสิตกิส์เท่านัน้ 

ยังเป ็นจุดส�าคัญที่จะส ่งเสริมให ้กิจการ

พาณชิย์นาวีมีความยั่งยืน	 โดยเฉพาะกิจการ

ต่อเรือและซ่อมเรือ	 ซึ่งเป็นฐานที่ส�าคัญที่จะ

ช่วยให้กองเรือไทยมีความเข้มแข็งอีกด้วย

	 อย่างไรก็ตาม	 การพัฒนาให้ถึงจุด

นั้น	 จ�าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการลงมือปฏิบัติ

เสียตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	 โดยเฉพาะการมี

พื้นที่เฉพาะเพื่อสร้างนคิมอู่ต่อเรือและซ่อม 

เรอื	ซึง่จากการส�ารวจเพือ่หาพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม 

นั้นพบว่ามีพื้นที่ซึ่งสามารถน�ามาพัฒนา 

ได้หลายแห่ง	 เช่น	 พื้นที่ทางภาคตะวันออก	 

และพืน้ทีท่างภาคใต้	โดยหากสามารถยกระดบั 

พื้นที่เหล่านี้ให้เป็นนิคมต่อเรือและซ่อมเรือ 

อย่างครบวงจรจะเป็นแม่เหลก็ทีม่พีลงัมหาศาล 

ดึงดูดนกัลงทุนจากทั่วโลก	 ให้หันว่าให้ความ 

สนใจประเทศไทยมากยิ่งขึ้นในฐานะเป็น 

ประเทศที่มีฝีมือในการต่อเรือและซ่อมเรือ	 

ผลพวงทีต่ามมาอกีนัน่คอื	อตุสาหกรรมต่อเนือ่ง 

หลายสาขา	 เช่น	 เหล็ก	 ไฟฟ้าอิเล็กทรอนกิ	

เฟอร์นิเจอร์	 ฯลฯ	 เกิดการขยายตัวตามไป

ด้วย

 การมทีศิทางทีช่ดัเจน และพุง่ทะยาน 

ไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่น ผลส�าเร็จที่ตามมา 

นัน้ย่อมเกดิมลูค่ามหาศาลต่อระบบเศรษฐกจิ 

ไทย ซึ่งการบริหารต้นทุนการขนส่งสินค้า 

โดยการใช้เรือเป็นหลัก จะช่วยให้ประหยัด

และคุ้มค่ายิ่ง แม้วิกฤติน�้ามันแพงจะถาโถม

เข้ามาอย่างคลื่นแล้วคลื่นเล่าในรอบระยะ

เวลาต่างๆ  ก็สามารถฝ่าวิกฤตนัน้ไปได้
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จ ากวิกฤติ เศรษฐกิจทางการเงินของ 

					สหรัฐอเมริกา	กลายเป็นวิกฤติเศรษฐกิจ

ที่แพร่ขยายไปยังประเทศต่างๆ	ทั่วโลก	และ

ได้ส่งผลให้ทั้งภาคการผลิต	การส่งออก	และ

การใช้จ่ายของภาคเอกชนของประเทศไทย

หดตัวมาก	 ประชาชนโดยทั่วไปได้รับผล 

กระทบนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 รัฐบาล

จึงได้ด�าเนินการจัดท�าแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ระยะที่	 1	 ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วน	 เพื่อลด

ผลกระทบในระยะสั้นจากวิกฤติเศรษฐกิจ

ที่เกิดขึ้น	 อย่างไรก็ตามภาวะเศรษฐกิจที่ยัง

คงมีแนวโน้มหดตัวต่อเนื่องนัน้	 รัฐบาลจึง

ต้องเพิ่มบทบาทของนโยบายการคลังในการ 

กระตุ้นเศรษฐกิจ	 โดยริเริ่มโครงการภายใต้

ชื่อ	 “แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง	 2555”	

หรือที่เรียกว่าแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่	 2	

(Stimulus	Package	2:	SP2)	ซึ่งจะเป็น

โครงการลงทุนเพื่อช่วยกระตุ ้นเศรษฐกิจ

และเพิ่มการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง	 ผ่านการ

ลงทุนของรัฐบาลควบคู ่ไปกับการเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

	 แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่	 2	 นี้

ประกอบด้วยโครงการต่างๆ	 กว่า	 3,000	

โครงการ	 ซึ่งน�าเสนอโดยหน่วยงานจาก

กระทรวงต่างๆ	 และผ่านการกลั่นกรองจาก 

คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่ อคัดเลือก

โครงการที่มีศักยภาพเพียงพอและเหมาะสม

พร้อมที่จะด�าเนนิการในช่วงปลายปี	 2552-

2555	 โดยวงเงินรวม	 1.43	 ล้านล้านบาท 

โดยแบ่งการลงทุนออกเป็นประเภทสาขา

การใช้แบบจ�าลองค�านวณดุลยภาพทั่วไป
ศึกษาผลของแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 หรือ
ปฏิบัติการไทยเข้มแข็งต่อภาคอุตสาหกรรม
ประวีณาภรณ์ อรุณรัตน์

ส�านกัวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เศรษฐกิจ	 14	 สาขาเศรษฐกิจ	 ดังนี้	 ทรัพยากรน�้าและเกษตร	 ขนส่ง	 พลังงาน	 การสื่อสาร	

โครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยว	 การศึกษา	 สวัสดิภาพของประชาชน	 วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	 สิ่งแวดล้อม	 พัฒนาการท่องเที่ยว	 เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์	 การลงทุนในระดับ

ชุมชน	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณสุข	และพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข1

	 เมื่อพิจารณาด้านความพร้อมของโครงการในสาขาต่างๆ	 นัน้พบว่าโครงการที่มี 

ความพร้อมในการด�าเนนิการสูง	 สามารถจัดซื้อจัดจ้าง	 และเบิกจ่ายเงินลงทุนได้ภายใน

ปีงบประมาณ	2553	นัน้มีจ�านวน	425	โครงการ	และวงเงินที่ใช้ในงบประมาณปี	2553	รวม

ทั้งสิ้น	351,731	ล้านบาท	โดยเป็นส่วนของการลงทุนถึงร้อยละ	73	ในภาคการผลิตทั้งเกษตร	

อุตสาหกรรม	และบริการ	ส่วนที่เหลือร้อยละ	27	นัน้เป็นการใช้จ่ายเพื่อการบริหารราชการ	

ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนการลงทุนและการใช้จ่ายในสาขาการผลิตได้ดังแผนภาพที่	1	

แผนภาพที่ 1: สัดส่วนของงบประมาณแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2

 

ที่มา: ประเมินจากรายละเอียดโครงการต่างๆ ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 โดยใช้ข้อมูลงบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปี 2552 และ 2553 เป็นข้อมูลอ้างอิง

 การวิเคราะห์ผลของแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่	2	ในครั้งนี้ได้ใช้แบบจ�าลองค�านวณ

ดุลยภาพทั่วไป	(แบบจ�าลอง	CGE)	เป็นเครื่องมือ	โดยแบบจ�าลอง	CGE	นัน้เป็นการจ�าลอง

พฤติกรรมที่เกิดขึ้นทั้งระบบเศรษฐกิจ	 ซึ่งความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจต่างๆ	 ถูกเชื่อม

บทความพิเศษ

1www.tkk2555.com
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โยงผ่านรายรับ	รายจ่าย	ความต้องการของหน่วยเศรษฐกิจ	อีกทั้งประกอบไปด้วยพฤติกรรม

ของหน่วยเศรษฐกิจในการบรรลุเป้าหมายสูงสุดภายใต้ข้อจ�ากัดด้านเทคโนโลยี	และทรัพยากร 

ดังนัน้การใช้แบบจ�าลอง	 CGE	 เป็นเครื่องมือนัน้	 ท�าให้สามารถเข้าใจกลไกการส่งผ่านของ

เม็ดเงินที่ลงไปในสาขาการผลิตต่างๆ	 และทิศทางของผลที่เกิดขึ้นจากแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ระยะที่	2	นี้

	 จะเห็นได้ว่าสัดส่วนในการลงทุนของแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่	 2	 นัน้	 โดยส่วน

ใหญ่แล้วจะเป็นการลงทุนในสาขาก่อสร้างมีสัดส่วนถึงร้อยละ	 41	 ซึ่งเมื่อท�าการวิเคราะห์

ผลกระทบของการลงทุนและการใช้จ่ายของภาครัฐบาลในครั้งนี้ด้วยแบบจ�าลองค�านวณ

ดุลยภาพทั่วไปแล้ว	 พบว่าแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่	 2	 ก่อให้เกิดมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม	

(GDP)	เพิ่มขึ้นร้อยละ	3.58	ซึ่งปัจจัยที่เป็นตัวผลักดันให้	GDP	เพิ่มขึ้นคือการลงทุนที่แท้จริง

ของภาครัฐบาลที่ส่งผลให้ภาคเอกชนเองมีการลงทุนเพิ่ม	 ซึ่งรวมแล้วการลงทุนทั้งระบบเพิ่ม

ขึ้นร้อยละ	6.57	

	 ในส่วนของผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อภาคการผลติ	 การลงทนุในโครงการ	 SP2	 จะส่งผล 

ให้ปริมาณการผลิตในประเทศเพิ่มขึ้นในทุกภาคการผลิตทั้งภาคเกษตร	 อุตสาหกรรมและ 

บริการ	โดยพบว่าภาคบริการมีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นมากที่สุดด้วยอัตราการขยายตัวร้อยละ 

2.89	 ซึ่งสอดคล้องกับโครงการต่าง	 ๆ	 ที่มุ่งเน้นการลงทุนด้านการก่อสร้าง	 การขนส่ง	 และ

การท่องเที่ยว	ส่วนที่เป็นตัวผลักดันส�าคัญคือ	การก่อสร้างที่มีอัตราการขยายตัวร้อยละ	6.32	

ส�าหรับภาคอุตสาหกรรมนัน้จากแผนภาพที่	 1	 มูลค่าการลงทุนจาก	 SP	 2	 คิดเป็นร้อยละ	

17.68	ซึ่งสาขาการผลิตที่ได้รับผลจากการลงทุนนี้มากที่สุดคือ	อุตสาหกรรมอุปกรณ์ก่อสร้าง	

อย่างปูนซีเมนต์	 เหล็ก	 ที่มีสัดส่วนการลงทุนถึงร้อยละ	 40.17	 จากการลงทุนทั้งหมดในภาค

อุตสาหกรรม	 ส่งผลให้กิจกรรมการผลิตมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นดังแสดงในตารางที่	 1	 ดังนัน้

การลงทุนของโครงการ	SP	2	นัน้จะเป็นส่วนให้เกิดการขยายตัวในทุกสาขาการผลิตส่งผลดี

ไปยังเศรษฐกิจโดยภาพรวม

ตารางที่ 1: ผลกระทบของแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 ต่อภาคการผลิต

    	ภาคการผลิต	 	 									อัตราการขยายตัวของการผลิต	(ร้อยละ)

	 •	ภาคเกษตร	 	 	 	 	 1.21

	 •	ภาคอุตสาหกรรม

	 -	อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์		 	 	 	 5.43

	 -	อุตสาหกรรมเหล็ก	 	 	 	 1.18	

	 •	ภาคบริการ

	 -	ก่อสร้าง	 	 	 	 	 6.32

	 -	ขนส่งและโทรคมนาคม	 	 	 	 2.10	

ที่มา: จากการค�านวณผ่านแบบจ�าลองค�านวณดุลยภาพทั่วไป

หมายเหตุ: การประมาณการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะเศรษฐกิจและสมมุติฐาน

	 กิจกรรมการผลิตดังกล่าวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนี้	ย่อมส่งผลไปยังการใช้ปัจจัยการผลิตที่

เพิ่มมากขึ้นทั้งสินค้าที่ผลิตในประเทศ	และสินค้าน�าเข้าเป็นวัตถุดิบส่งผลให้การน�าเข้าสินค้า

และบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ	 3.60	 ส�าหรับสินค้าที่ผลิตในประเทศที่ได้รับผลดีอย่างชัดเจนคือ

กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานของอุตสาหกรรมอุปกรณ์ก่อสร้าง	 อย่างเหมืองแร่ที่มีการผลิต

เพิ่มขึ้นร้อยละ	3.89

	 นอกจากวัตถุดิบแล ้วสิ่ งที่ เป ็น

ปัจจัยในการผลิตที่ส�าคัญคือ	 แรงงาน	 หลัง

จากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจแรงงานในภาค

อุตสาหกรรม	 บางอุตสาหกรรมถูกเลิกจ้าง	

ซึ่งบางส่วนกลับเข้าไปสู ่ภาคการเกษตร 

เมื่อเริ่มมีการใช้จ่ายตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ระยะที่	 2	 ความต้องการแรงงานในภาค

อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	 ประกอบกับภาคการ

ก่อสร้างที่มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นใน

อัตราที่สูง	 อีกทั้งเศรษฐกิจอยู่ในช่วงฟื้นตัว 

ความต้องการแรงงานในภาคการผลิตต่างๆ	

เริ่มกลับมา	 ดังนัน้ในบางอุตสาหกรรมที่ใช ้

แรงงานเข้มข้นอาจเกดิการขาดแคลนแรงงาน 

ถึงอย่างไรก็ตามความต ้องการแรงงาน

ที่ เพิ่มขึ้นนี้ ย ่อมส ่งผลไปยังรายได ้ของ

ประชาชนที่ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานในภาค

การผลิต	 โดยกลุ่มของประชาชนที่มีระดับ

รายได้ต�่านัน้จะได้รับประโยชน์จากแผนกระ

ตุ้นเศรษฐกิจนี้มากที่สุด	 และยังส่งผลไปยัง

การกระจายรายได้จะมีการกระจายตัวมาก 

ขึน้	ซึง่ถอืว่าเป็นการสร้างความเข้มแขง็ให้แก่ 

เศรษฐกิจในระดับรากหญ้า

	 ทั้ งนี้ ผลจากการใช ้ เงินในการ	

กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐบาลนี้	 คาดว่า 

จะท�าให ้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นป ี 

งบประมาณ	2552	และในระยะต่อไป	อย่างไร 

ก็ตามผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

ภายใต้แผนฟ้ืนฟเูศรษฐกจิระยะที	่2	จะเป็นส่วน 

ช่วยสร้างโอกาสการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ	 ในท้ายที่สุดแล้วจะส่งผลให ้

หนี้สาธารณะลดลง	จากการประมาณการผล 

ของแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่	 2	 ดังกล่าว

นั้นต้องเกิดจากการเบิกจ่ายงบประมาณได้ 

จริงตามที่วางแผนไว้	แต่หากเกิดการเบิกจ่าย 

เงินลงทุนล่าช้า	ปัญหาความขัดแย้งทางการ

เมืองที่รุนแรงมากขึ้น	 การขาดความโปร่งใส 

ของโครงการทีจ่ะด�าเนนิการ	อาจเป็นประเดน็ 

ส�าคัญที่ท�าให้แผนการกระตุ ้นเศรษฐกิจนี้

ต้องหยุดชะงัก	 ซึ่งจะส่งผลต่อการขยายตัว

ของเศรษฐกิจ	 และการสร้างความเข้มแข็ง

ให้แก่เศรษฐกิจของประเทศต่อไป

10 วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม



อ ุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนงั	 เป็นอุตสาหกรรมที่มีความ 

	 ส�าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคม	 เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มี 

	 การจ้างงานมาก	ประมาณ	1	ล้านคน	และยังเป็น	1	ใน	10	ของ

อุตสาหกรรมส่งออกที่ส�าคัญของไทย	 และเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม

ต้นน�้า	 คือการปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรจ�านวนมาก	 และ

อุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกหลายประเภทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวัน

ของเราอีกมากมาย

	 เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ระหว่างกัน	 ส�านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 (สศอ.)	 โดยส�านกั

นโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา	 2	 ซึ่งรับผิดชอบดูแลด้านนโยบาย

และการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าว	 จึงถือโอกาสเข้าเยี่ยมชม

สมาคมรองเท้าไทย	 ณ	 บ้านกลางเมือง	 ซอยโชคชัย	 4	 ลาดพร้าว	

โดยมีคุณสกล	 ศิกษมัต	 นายกสมาคมฯ	 พร้อมด้วยคุณไพฑูรย์	 ยิ่ง 

กิจภิญโญ	และคุณอดิธศักดิ์		ศิรมาตรพรชัย	อุปนายกสมาคมฯ	ร่วม

เปิดบ้านต้อนรับคณะฯ	ของ	สศอ.

	 เรามาท�าความรู้จักกับสมาคมฯ	 พร้อมรับทราบนโยบาย	

เป้าหมายและทิศทางของสมาคมเพื่อสร้างความสนทิสนมคุ้นเคยกัน

มากขึ้นพอสังเขป	ดังนี้

เยี่ยมบ้านกลางเมือง...พบสมาคม
รองเท้าไทย

อานนท์ เศรษฐเกรียงไกร

ส�านกันโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

ความเป็นมาของสมาคมรองเท้าไทย
	 สมาคมฯ	 ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	 2520	 ตามพระราชบัญญัติ 

สมาคมการค้า	พ.ศ.	 2509	 เพื่อรวบรวมผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

รองเท้า	และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง	ให้เกิดการรวมกลุ่มกันร่วมคิด 

ร่วมพฒันาและเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัให้กบัอตุสาหกรรม 

รองเท้าของไทย	 ซึ่งกว่า	 30	 ปีที่ผ่านมา	 สมาคมฯ	 ได้ด�าเนนิการ

พัฒนาและเติบโตขึ้นมาเป็นล�าดับ	 โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของ 

ผู้ประกอบการทุกระดับเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
	 สมาคมฯ	ได้ด�าเนนิงานในด้านต่างๆ	ดังนี้

 	 ส่งเสริม	สนับสนนุ	และช่วยเหลือสมาชิก	เพื่อแก้ปัญหา

และอุปสรรคในการประกอบการ

 	 ประสานงานกับภาครัฐ	 และเอกชนในการอ�านวยความ

สะดวกแก่ผู้ประกอบการในด้านต่าง	ๆ	ทั้งการผลิต		การค้า		การเงิน	

ฯลฯ

 	 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์	กระบวนการผลิต	

บุคลากร	และการตลาด	 	 เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม	 โดย

ร่วมมือกับภาครัฐ	และเอกชนที่เกี่ยวข้อง

 	 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก	 และก�าหนด

ระเบียบปฏิบัติส�าหรับสมาชิก

เป้าหมายและทิศทางของสมาคมฯ
 	 รวบรวมผู้ประกอบการอุตสาหกรรม	 เพื่อบูรณาการให้

เกิดการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน

 	 ยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการในด้านการ

ออกแบบ	 การผลิตและการตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันในตลาดโลก

 	 เตรียมความพร้อมส�าหรับผู้ประกอบการ	เพื่อรองรับการ

สศอ.พบผู้ประกอบการ
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เปิดเสรีทางการค้า	(FTA)	กับประเทศคู่เจรจา

 	 สร้างความเข้าใจอันดีกับสมาชิก	 เพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ	 และมี

ประสิทธิภาพ	เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

กิจกรรมของสมาคมฯ ที่ผ่านมา
	 สมาคมฯ	 ได้ด�าเนนิงานกิจกรรม	 โดยแบ่งออกเป็น	 3	 ด้าน	

คือ

	 กิจกรรมทางวิชาการ

 	 เสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแก่หน่วยงาน

ภาครัฐ	และเอกชนที่เกี่ยวข้อง	เพื่อน�าไปสู่การก�าหนดนโยบาย	และ

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้านต่าง	ๆ	

 	 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ	 และเอกชนที่เกี่ยวข้องให้

ข้อคิดเห็น	เพื่อก�าหนดกฎ	ระเบียบ	มาตรฐาน

 	แนวทางการเจรจาเปิดการค้าเสรี	 (FTA)	 กับประเทศ 

คู่เจรจา	เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการ

 	จัดท�าโครงการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ	 เพื่อสนับสนนุ

การด�าเนนิงานของสมาชิก	และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

	 กิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพการผลิต

 	มีงานที่ด�าเนนิมาแล้ว	ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก	เช่น

	 	 -	 โครงการกรุงเทพเมืองแฟชั่น

	 	 -	 กิจกรรมสร้างตราสินค้า	(Brand)	ให้แก่	SMEs

	 	 -	 การให้ค�าปรึกษา	แนะน�า	การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 

(Design	Development)	ให้	SMEs

	 	 -	 การพัฒนานกัออกแบบผลิตภัณฑ์	(Product	Design)

	 	 -	 การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่,	การดูงาน,	ฝึกอบรม 

หลักสูตรต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เป็นต้น

	 กิจกรรมด้านการตลาด

 	มีกิจกรรมส�าคัญ	เช่น

	 	 -	 งานแสดงสินค้า	Made	In	Thailand

	 	 -	 งานแสดงสนิค้า	แฟชัน่	และสนิค้าเครือ่งหนงั	(BIFF&BIL)

	 	 -	 งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ	 เช่น	 อิตาลี	 ญี่ปุ่น		

เยอรมนี	 สาธารณรัฐอาหรับอิมิเรสต์	 รัสเซีย	 และสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน	เป็นต้น

สมาชิกสมาคมฯ
	 มี	2	ประเภท	คือ	ประเภทบุคคลธรรมดา	ค่าสมาชิก	รายปี	

500	บาท	และประเภทนติิบุคคล	ค่าสมาชิก	รายปี	2,000	บาท

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรม วงเวียนใหญ่
	 ปัจจุบัน	 สมาคมฯ	 ได้ขยายขอบข่ายงาน	 โดยจัดตั้งศูนย์

ประชาสัมพันธ์	 และฝึกอบรม	 ขึ้นที่วงเวียนใหญ่	 โดยมีวัตถุประสงค์	

ดังนี้

 	 เพื่อให้สมาชิกและผู ้ประกอบการสามารถเข้าถึงการ

ด�าเนนิงานของสมาคมฯ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 	 เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร	 และความ 

คิดเห็นของสมาชิก	และผู้ประกอบการ	เพื่อการพัฒนา	SMEs	

 	 เป็นศูนย์อบรมส�าหรับสมาชิก	 และผู้ประกอบการที่

ต้องการพัฒนาศักยภาพการผลิต	บุคลากรและการตลาด

 	 เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความต้องการ

ของตลาด	เพื่อให้ผู้ซื้อ	และผู้ผลิตได้แลกเปลี่ยน	และเกิดกิจกรรมซื้อ

ขายระหว่างกัน

 	 เป็นแหล่งรวบรวมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เพื่อให้

ค�าปรึกษาแนะน�าด้านต่าง	ๆ	และสมาชิกและผู้ประกอบการ

 คุณสกล	ศิกษมัต	นายกสมาคมฯ	ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า 

“อยากเชิญผู้มีประสบการณ์	 ผู้มีความรู้	 หรือผู้สนใจเข้าร่วม 

กจิกรรมการพฒันาอตุสาหกรรมรองเท้าไทย	เพือ่ให้เข้าถงึปัญหา 

และพร้อมร่วมกนัคดิร่วมกนัแก้ไขปัญหา	เพือ่เพิม่ขดีความสามารถ 

ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมรองเท้าไทยในตลาดโลกอย่าง

มั่นคง”	ก่อนที่คณะฯ	ของพวกเราจะเดินทางกลับ

	 ส�าหรบัผูส้นใจเข้าร่วมกจิกรรม	 หรอืสมคัรเป็นสมาชกิสมาคม	

สามารถติดต่อได้ที่	:

 	 28/2	 บ้านกลางเมือง	 ซอยโชคชัย	 4	 ถนนลาดพร้าว		

แขวงลาดพร้าว	เขตลาดพร้าว	กรุงเทพฯ	10230	โทร.	0-2931-5709		

0-2530-2267	Fax.	0-2530-2921	เว็บไซต์	:	www.thaifootwear.

or.th.	อีเมล์	:	info@thaifootwear.or.th	หรือ	info	thaifootwear@

gmail.com

 	 ศูนย์ประชาสัมพันธ์	 และฝึกอบรม	 111-113	 ซอยแสง

เมือง	ถนนเจริญรัถ	1	คลองสาน		กรุงเทพฯ	10600

โทร.	0-2861-4050,

086-627-9998
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สัมภาษณ์พิเศษ

สุทธินีย ์พู่ผกา

“ปรับตัวพร้อมรับ

ความเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน”
 ในแวดวงยุทธจักรอุตสาหกรรมมีโจทก์ใหม่ๆ เข้ามาให้ได้ขบคิดและแก้ไขอยู ่
เสมอ ท่ามกลางวกิฤตการณ์และความเปลีย่นแปลงทีแ่ทบจะเรยีกได้ว่าตลอดเวลา 

และเนื่องจากภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตที่มีสัดส่วนต่อจีดีพีกว่า 70% จึง
เป็นหัวจักรใหญ่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตแข็งแกร่ง 

  ในสภาพการณ์ที่โลกยิ่งไร้พรหมแดน หากว่าเราไม่สามารถปรับตัวให้สอดรับ
กับเงื่อนไขต่างๆ ที่เกิดขึ้นย่อมสูญเสียโอกาสและสถานะทางการค้าอย่างน่าเสียดาย และ

อาจไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้อีก การปรับตัวเพื่อพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงจึงเป็น
ประเด็นที่ส�าคัญยิ่ง   
  วารสารฯ ฉบับนี้ จะน�าท่านผู้อ่านมารับทราบและสะท้อนความเป็นไป 
ของภาคอตุสาหกรรม ผ่านมมุมองและความคดิของหญงิแกร่งคนใหม่ของวงการ 

อุตสาหกรรม ที่จะเข้ามาดูแลการก�าหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ 
อุตสาหกรรม “สุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อ�านวยการส�านกังานเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมและรองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม”

 1. ทีผ่่านมาถอืว่ามบีทบาทหน้าทีใ่นกระทรวงอตุสาหกรรมทีห่ลากหลาย 
ในฐานะที่ เข ้ามารับต�าแหน่งผู ้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม มองภารกิจของ สศอ. ไว้อย่างไร
	 ยอมรับว่าก่อนมาที่	 สศอ.	 ได้มีบทบาทหน้าที่ท�างานหลากหลายมาก	

แทบที่จะเรียกว่าท�ามาแล้วเกือบทุกกรมในกระทรวงอุตสาหกรรม	 ไม่ว่าจะเป็น 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม	ส�านกังานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	ส�านกังาน 

คณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย	 และต�าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

อุตสาหกรรม	ก็ท�าให้มองเห็นว่างานของ	อก.	มีความเชื่อมโยงกันไปหมด	การ 

ขบัเคลือ่นทีบ่รูณาการไปพร้อมๆ	กนัจะท�าให้เกดิพลงัส�าหรบั	สศอ.	เป็นหน่วยงาน 

Q
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ที่มีความส�าคัญยิ่ง	 เพราะถือได้ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จของ

การพัฒนาอุตสาหกรรมในหลายๆ	 เรื่อง	 อุตสาหกรรมไทยก้าวไป

ข้างหน้าได้	ส่วนหนึง่มาจากการศึกษา	วิเคราะห์	วิจัยในเชิงลึกเสนอ

ต่อกระทรวงอุตสาหกรรม	 รวมทั้งรัฐบาล	 แล้วน�ามาสู่การก�าหนด

นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม	พร้อมผลักดัน	ติดตามจนเกิดผลในทาง

ปฏิบัติอย่างจริงจัง	 เป็นรูปธรรม	 และนอกจากนี้	 สศอ.	 ยังท�าหน้าที่

ชี้น�าผู้ประกอบการให้ทราบถึงทิศทางของอุตสาหกรรมของไทยและ

ของโลก	 เพื่อให้รู้ว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไร	 รู้ว่าจะใช้โอกาส

สร้างความคุ้มค่าด้านการลงทุนอย่างไร	 ซึ่งเรื่องที่กล่าวมานี้มีส่วน

เชื่อมโยงกันทั้งสิ้น	 และส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ

และอุตสาหกรรมของประเทศในภาพรวม

	 อีกงานหนึง่ที่เป็นหัวใจหลักของ	สศอ.	คือ	งานด้านการจัด

เก็บข้อมูลภาคอุตสาหกรรม	 เพื่อจัดท�าเป็นดัชนชีี้วัดภาวะเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมทั้งในระดับภาพรวมและรายสาขาอุตสาหกรรม

ต่างๆ	 ถือได้ว่า	 สศอ.	 เป็นหน่วยงานหนึง่ที่มีข้อมูลเชิงลึกของภาค

อุตสาหกรรมของประเทศมากที่สุด	 เนื่องจากเรามีเครือข่ายความ

ร่วมมือกับส�านกังานอุตสาหกรรม	 75	 จังหวัดทั่วประเทศ	 รวมทั้ง

พันธมิตรทั้งสถาบันอิสระ	เฉพาะทางในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม	

และสถาบันการศึกษาต่างๆ	 จึงท�าให้เราสามารถน�าข้อมูลไปใช้ใน

การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมได้อย่างแม่นย�า	 โดยเฉพาะดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรมเป็นข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจผู้ผลิตโดยตรง	

ซึ่งเป็นตัวชี้วัดบอกการผลิตของภาคอุตสาหกรรมละเอียดถึงระดับ 

สนิค้าอตุสาหกรรมเป็นรายเดอืน	รวมทัง้รายงานสรปุภาวะอตุสาหกรรม 

รายไตรมาสและรายปีที่มีความถูกต้อง	 แม่นย�า	 สะท้อนให้เห็นถึง

ภาวะความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน	 ซึ่งหน่วยงานภาครัฐต่างๆ	

น�าไปใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการก�าหนดนโยบายได้เป็นอย่างดี 

ขณะทีภ่าคเอกชนใช้เป็นฐานข้อมลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจในเชงิธรุกจิ 

ได้อย่างแม่นย�า	 ถือเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง

ที่มีขึ้นอย่างรวดเร็ว	 ที่ส�าคัญที่สุดปัจจุบันเรามีการพยากรณ์การผลิต

ของภาคอุตสาหกรรมที่จะท�าให้ภาครัฐและเอกชนได้เห็นทิศทางการ

ผลิตของอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นข้างหน้า	 เป็นพัฒนาการที่เอื้อเป็น 

ประโยชน์กบัภาคธรุกจิเป็นอย่างมาก	จากเดมิทีม่เีพยีงการศกึษาวเิคราะห์ 

ภาวะอุตสาหกรรมที่ผ่านมาเท่านัน้

	 นอกจากนี้	 สศอ.	 ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้าน

ต่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม	 ในการพิจารณาเสนอแนะ 

นโยบายเกีย่วกบัแนวทางความร่วมมอืและการเจรจากบัต่างประเทศ 

ทีเ่กีย่วข้องกบัด้านอตุสาหกรรมในภาพรวม	 โดยมุง่เน้นในการส่งเสรมิ 

ความร่วมมือจากต่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคี	ทวิภาวี	อนุภูมิภาค 

กรอบประเทศเพือ่นบ้าน	องค์การระหว่างประเทศในระบบสหประชาชาต ิ

และองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อร่วมมือในกิจกรรม

ที่จะสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค 

อตุสาหกรรม	ทัง้ในเรือ่งการเสนอแนะนโยบายด้านเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 

ระหว่างประเทศ	มาตรการด้านภาษ	ีและมาตรการทีม่ใิช่ภาษ	ีพนัธกรณ ี

ตามความตกลง/อนสุญัญาต่างๆ	ความร่วมมอืในการพฒันาเทคโนโลย ี

คุณภาพ	 มาตรฐานอุตสาหกรรม	 การรักษาสิ่งแวดล้อม	 และความ 

ร่วมมือด้านการเหมืองแร่	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม

ไทยในการแข่งขันกับตลาดโลก	 ตลอดจนพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน	เพื่อสร้างฐานส�าหรับความสัมพันธ์ทาง 

เศรษฐกิจในเวทีการแข่งขันระหว่างประเทศ

2. ได้วางแนวทางพฒันางานของ สศอ.ในด้านต่างๆ ไว้อย่างไร 
 อยากจะให้	 สศอ.	 เป็นหน่วยงานที่สามารถสนองตอบ 

กลุ่มเป้าหมายต่างๆ	ได้อย่างดีที่สุด	นโยบายที่เราร่วมก�าหนด	สิ่งที่เรา 

น�าเสนอต้องตอบสนองได้ในทกุมติ	ิและเกดิการพฒันาภาคอตุสาหกรรม 

ทั้งระบบ	 โดยเฉพาะการวางแผนพัฒนาทั้งในระยะสั้น	 กลาง	 และ 

ระยะยาว	เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่มั่นคง	สมดุลและสร้างสรรค์อย่าง

ยั่งยืน

	 นอกจากนี้	 เรายังเป็นหน่วยงานกลางที่คอยประสานความ

ร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน	 โดยเฉพาะการจัดตั้ง	 “ศูนย์คลังสมอง

เพื่อชาติ	ยุทธศาสตร์ภาครัฐและเอกชน”	ของ	อก.	ที่	สศอ.	ท�าหน้าที ่

ในการตดิตามข้อมลู	เพือ่แก้ไขสถานการณ์อย่างเร่งด่วนท่ามกลางภาวะ 

เศรษฐกจิโลกทีช่ะลอตวัอย่างรนุแรง	ภาคอตุสาหกรรมได้รบัผลกระทบ 

เป็นอย่างมาก	จากจดุนีเ้ราได้เร่งเสนอต่อรฐับาลเพือ่หามาตรการเร่งด่วน 

ช่วยเหลือผู้ประกอบการ	ซึ่งถือว่าประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี	เช่น 

การชะลอการจ้างงานในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากภาวะ

วิกฤตเศรษฐกิจโลก

3. งานที่ สศอ. ด�าเนนิการอยู่มีอะไรบ้าง
 ขณะนี้	 ถือเป็นช่วงที่เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวอีกครั้ง	 หลัง

จากเผชิญภาวะชะลอตัวตั้งแต่กลางปี	 2551	 เป็นต้นมา	 ดังนัน้	 สิ่ง

ที่จะต้องเร่งด�าเนนิการ	 คือ	 การรักษาขีดความสามารถการแข่งขัน	

รักษาตลาดคู่ค้าหลักและการขยายตลาดใหม่ๆ	 เพื่อให้อุตสาหกรรม

ฟื้นตัวอย่างมีเสถียรภาพ	 โดยในปีงบประมาณ	 2553	 สศอ.	 ได้มุ่ง

ด�าเนนิงานที่จะชี้แนะชี้น�าการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย	อาจสรุป

มาเป็น	3	แนวทางหลัก	ได้แก่	1.	เร่งสร้างและพัฒนาฐานข้อมูลเชิง

ลึก	 (Industrial	 Intelligence)	 2.	 การบริหารและก�ากับการด�าเนนิ

งานโครงการภายใต้แผนแม่บทการเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพ

ภาคอุตสาหกรรม	(Productivity)	และแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐาน

ทางปัญญา	 และ	 3.	 เดินหน้าศึกษาเพื่อชี้น�าและผลักดันการพัฒนา

อุตสาหกรรมรายสาขา	 ซึ่งส่วนใหญ่มอบหมายให้สถาบันอิสระภาย

ใต้สังกัด	อก.	รวมทั้งสถาบันการศึกษา	เป็นผู้ลงมือท�าการศึกษา	โดย	

สศอ.	 จะเป็นผู้ก�ากับดูแลอย่างใกล้ชิด	 และก�าหนดให้มีการบูรณา

การรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย	 ซึ่งที่สุดแล้วจะเป็นการช่วย

Q
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สนับสนนุให้อุตสาหกรรมของไทยทั้งระบบมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น

ต่อไป

	 นอกจากนี้	 สศอ.	 ยังได้ท�าหน้าที่ในการติดตามข้อตกลง

ทางการค้าระหว่างประเทศและระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศที่

เป็นอุปสรรคทางการค้าต่อไทย	 โดยมีการศึกษาถึงการใช้ประโยชน์

ของ	 FTA	 ต่างๆ	 ได้จริงหรือไม่	 เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขให้ภาค 

อตุสาหกรรมของไทยได้รบัประโยชน์ทีแ่ท้จรงิ	ในด้านกฎระเบยีบ	สศอ. 

ได้มีการติดตามกฎระเบียบของต่างประเทศที่เป็นอุปสรรคทางการ

ค้าของไทย	 เช่น	 REACH,	 RoHS,	 WEEE,	 EUP	 เป็นต้น	 โดย

กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือโยการ

ให้ข้อมูลข่าวสาร	จัดตั้งศูนย์ในการให้ค�าปรึกษาด้านกฎหมาย	ตลอด

จนพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่ออ�านวยความสะดวกต่อผู้ส่ง

ออก	 นอกจากนี้	 ยังมีการศึกษาระเบียบข้อบังคับต่างๆ	 ทั้งในด้าน

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	 เพื่อน�าเอาระเบียบที่เป็นประโยชน์

มาปรับใช้กับประเทศไทย	 เช่น	 การน�าเอาระเบียบ	 RoHS	 มาใช้ใน

ประเทศไทย	ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนนิการ	เป็นต้น

4. แผนงาน/โครงการที่ สศอ. ต้องด�าเนนิการเร่ง และมี
ความคืบหน้าอย่างไรบ้าง
 แผนแม่บทอุตสาหกรรมที่	 สศอ.	 ด�าเนนิการอยู่ขณะนี้มี	

2	 แผน	 ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก	 เราด�าเนนิการอย่างต่อเนื่องมา

ตั้งแต่ปี	 2551	 โดยแผนแม่บทการเพิม่ประสทิธภิาพและผลติภาพ

ภาคอตุสาหกรรม	หรอื	Productivity	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2553	

ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น	 27	 โครงการ	 วงเงิน	 249.7	 ล้าน

บาท	 ครอบคลุมสาขาอุตสาหกรรมส�าคัญ	 เช่น	 อุตสาหกรรมอาหาร	

ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์	 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์	 สิ่งทอและ

เครื่องนุ่งห่ม	 เหล็กและเหล็กกล้า	 ยา	 อัญมณีและเครื่องประดับ	

เฟอร์นิเจอร์ไม้และเครื่องเรือน	 ต่อเรือซ่อมเรือ	 พลาสติก	 บรรจุ

ภัณฑ์	 คอมโพสิท	 เซรามิกส์	 และซอฟต์แวร์	 เป็นต้น	 ซึ่งการเพิ่ม	

Productivity	จะท�าให้อุตสาหกรรมไทยสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก	

สอดคล้องกับการแข่งขันทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป	 จะช่วยพัฒนา

และยกระดับทักษะบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเกือบ	20,000	คน	และ

ช่วยแนะน�าแก้ไขปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนให้กับ

สถานประกอบการประมาณ	 700	 โรงงาน	 ช่วยพัฒนากระบวนการ

ผลิตที่ดี	ตลอดจนสร้างระบบโครงข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ	เป็นต้น

	 ส่วนแผนแม่บทโครงสร้างพืน้ฐานทางปัญญา	ปีงบประมาณ 

2553	 จ�านวน	 10	 โครงการ	 วงเงิน	 78	 ล้านบาท	 จะช่วยยกระดบั 

ความสามารถทางเทคโนโลยแีละนวตักรรมของภาคการผลติ	 สร้าง 

ความเข้มแข็งของแหล่งผลิตความรู้	 พัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความ

ต้องการของภาคการผลิตและบริการ	 รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยง

ระหว่างแหล่งผลิตความรู้และผู้ใช้ความรู้	 โดยผลที่คาดว่าจะได้รับ

จากการด�าเนนิการนี้	 คือ	 มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ	 เกิดขึ้น	

มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่สามารถน�าไปสู่การขยายผลเชิงพาณชิย์	 มีการ

พัฒนาบุคลากรในสาขาอุตสาหกรรม	และมีศูนย์ทดสอบและศูนย์ให้

ค�าปรึกษาและพัฒนาอุตสาหกรรม	ซึ่งจะท�าให้ภาคอุตสาหกรรมไทย

ก้าวทันการแข่งขันในตลาดโลก	เป็นต้น

	 นอกจากนี้	 ก็ยังมีโครงการอื่นๆ	 เช่น	 โครงการศึกษาเพื่อ

ชี้น�าและผลักดันพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา	 เช่น	 โครงการจัดท�า 

แผนพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องเพื่อ 

รองรบัการขยายตวัของระบบรางตามนโยบายพฒันาระบบโลจสิตกิส์ 

ของประเทศและขยายโอกาสให้กับอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องภายใน

ประเทศให้สามารถเข้าสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมระบบรางของโลก	การจัด

ท�าฐานข้อมูลเชิงลึกเพื่อเกาะติดความตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบ

ต่างๆ	 ของไทย	 รวมทั้งการเสนอจัดตั้งสถาบันภายใต้อุตสาหกรรม

พัฒนามูลนธิิเพิ่มเติมอีก	 2	 สถาบัน	 ได้แก่	 สถาบันพลาสติก	 และ

สถาบันผลิตภัณฑ์ยาง	ภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม	ซึ่งจะเข้า

มามีบทบาทส�าคัญในการเชื่อมโยงและยกระดับขีดความสามารถให้

กับสาขาอุตสาหกรรมดังกล่าว

5. ท่านมีข้อเสนออย่างไรส�าหรับภาคอุตสาหกรรมต่อการ 
เปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุปัน
 เรื่องนี้ต้องบอกว่า	ผู้ประกอบการในทุกส่วนอตุสาหกรรม 

จ�าเป็นอย่างยิ่งต้องมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา	 คอยติดตามข้อมูล 

ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของ 

อุตสาหกรรมของโลกหนีไม่พ้นการกลับมาอนุรักษ์พลังงาน	 อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม	 ดังนัน้	 จะผลิตสินค้าอย่างไรให้สอดคล้องกับทิศทาง

การเปลี่ยนแปลง	 จะปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างไรให้เป็น

ไปตามเงื่อนไขของประเทศคู่ค้า	 และปรับตัวเข้ากับข้อจ�ากัดของ 

ทรพัยากรทีเ่ป็นปัจจยัการผลติ	 โดยเฉพาะพลงังานทีม่ปีรมิาณลดน้อยลง 

และจะหมดไปโดยธรรมชาติ	 รวมถึงการขยายโอกาสไปสู่ธุรกิจ 

อุตสาหกรรมใหม่ๆ	 และการสร้าง	 Value	 Creation	 ให้กับ 

อตุสาหกรรมทีม่อียูเ่ดมิ	ซึง่ประเดน็เหล่านีผู้ป้ระกอบการจะต้องตดิตาม 

ข้อมูลอย่างใกล้ชิด	 รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด	 โดย

เฉพาะการเตรียมพร้อมรับมือในประเด็นสิ่งแวดล้อมจากสภาวะโลก

ร้อนที่จะมีความเข้มข้นมากขึ้นในอนาคต	 สศอ.	 ในฐานะของหน่วย

งานภาครัฐเองก็จะคอยติดตามข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมและ

รับมือได้อย่างทันท่วงที	 รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ความรู้ต่างๆ	 ให้แก่ผู้ประกอบการ	 และจัดท�าโครงการเร่งด่วนต่างๆ	

เพื่อชี้แจงท�าความเข้าใจในแต่ละประเด็นไป	 เพื่อสนับสนุนให้ผู้

ประกอบการมีความแข็งแกร่ง	 การขับเคลื่อนทุกอย่างจึงจะเกิดพลัง	

และที่สุดแล้วผลสะท้อนที่ตามมา	 คือ	 การที่เศรษฐกิจชาติขยายตัว

ได้อย่างยัง่ยนื	อตุสาหกรรมเป็นทีพ่ึง่ของระบบเศรษฐกจิชาตต่ิอไป

Q
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 ในช่วงปลายปี	 2552	 ที่ผ่านมา	

ผู ้น�าทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญของโลกในกลุ่ม

เอเปคได้ออกถ้อยแถลง	 (Statement)	 ว่า

จะให ้การสนับสนุนการค ้าแบบพหุภาคี

โดยจะพยายามท�าให้การเจรจารอบโดฮา

ของ	 WTO	 สามารถหาข้อยุติและจบลงใน

ปี	 2010	 เพื่อให้ทุกประเทศได้ประโยชน์

จากการค้าเสรี	 และเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา

ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจของโลกที่เกิดขึ้น	

ทั้งนีก้ารที่ผู้น�าของเอเปค	 ซึ่งประกอบด้วย

สมาชิกที่ส�าคัญของโลก	 อาทิเช่น	 สหรัฐฯ	

ญี่ปุ่น	 ออสเตรเลีย	 แคนาดา	 จีน	 เกาหลี	

รัสเซีย	 เม็กซิโก	 รวมถึงกลุ่มอาเซียนเกือบ

ทั้งหมด	 ซึ่งมีปริมาณการค้าของกลุ่มรวม

กันเกินครึ่งของการค้าโลกออกมาประกาศ

เช่นนี้จะมีน�้าหนักหรือกระตุ้นให้การเจรจา

รอบโดฮานี้สามารถจบลงได้หรือไม่จึงเป็น

ประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง	 ซึ่งการที่เราจะ

ตอบค�าถามในเรื่องนี้ได้ก่อนอื่นเราคงต้อง

ท�าความเข้าใจถึงการตกลงรอบโดฮาของ	

WTO	ว่ามีความเป็นมาอย่างไร	มีการเจรจา

อะไรบ้าง	และอะไรเป็นสาเหตุของการล่าช้า

ดังกล่าว	 โดยในบทความนีจ้ะขอกล่าวถึง

เฉพาะด้านอุตสาหกรรมเท่านัน้

จากจุดเริ่มต้น.....จนถึงปัจจุบัน
	 ในเรื่ องความเป ็นมาของการ

เจรจารอบโดฮาของ	WTO	นี้	 เริ่มจากเมื่อปี	

2001	 (2544)	 หรือเกือบ	 9	 ปีมาแล้ว	 เมื่อ

สมาชิกของ	 WTO	 ระหว่างช่วงการประชุม

รัฐมนตรีองค์การการค้าโลกที่กรุงโดฮา	 ประ

เทศการ์ต้า	ได้เห็นชอบร่วมกันให้มีการเจรจา

ปี การเจรจารอบโดฮา...
ไปถึงไหน.....
จบหรือไม?่9 อนุวัตร จุลินทร

ส�านกัเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

ของ	WTO	รอบใหม่	โดยได้ออกแผนด�าเนนิ

งานส�าคัญที่เรียกว่า	 Doha	 Development	

Agenda	 (DDA)	 และได้ก�าหนดเป้าเวลา	

(deadline)	 ส�าหรับการเจรจารอบนี้ให้เสร็จ

สิ้นในวันที่	1	มกราคม	2005	

	 ส�าหรับความคืบหน้าส�าคัญในการ

เจรจาในช่วงแรกเกิดขึ้นในปี	 2004	 ที่มีการ 

ยอมรบัเอกสารทีเ่รยีกว่า	July	2004	Package 

ซึ่ งได ้มีการก�าหนดรูปแบบการลดภาษี	

(Modality)	 ของการเจรจารอบนี้	 โดยด้าน

อุตสาหกรรมเห็นชอบให้มีการลดภาษีโดย 

ใช้สตูรค�านวณแบบไม่เป็นเส้นตรง	(Non-linear) 

ซึ่งผลลัพธ์จากการใช้สูตรค�านวณนีจ้ะท�าให้

สินค้าที่เดิมมีอัตราภาษีสูงจะต้องลดภาษี

ในอัตราที่มากกว่าสินค้าที่เดิมมีอัตราภาษีต�่า	

แต่ในขณะนั้นยังไม่สามารถตกลงกันได้ว่า 

จะใช้สูตรแบบใด	

	 จนกระทั่งถึงปลายปี	2005	ในการ

ประชุมรัฐมนตรี	 WTO	 ที่ฮ่องกงจึงสามารถ

ตกลงกันได้ว่าจะใช้สูตรที่เรียกว่าสูตรสวิส	

(Swiss	 Formula)	 ในการค�านวณการลด

ภาษีสินค้าอุตสาหกรรม	 (รายละเอียดของ

สูตรการลดภาษี	 Swiss	 Formula	 แสดง

ใน	Box	I)	ซึ่งกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เราจะเห็น

ได้เลยก�าหนด	 deadline	 ของการจบรอบ

โดฮาที่ได้ตั้งไว้เมื่อตอนต้นไปเรียบร้อยแล้ว	

ซึ่งสมาชิก	 WTO	 เองก็เป็นกังวลในเรื่อง 

ดังกล่าวจึงได้ท�าการก�าหนดเป้าเวลาใหม่อีก

ครั้งว่าการเจรจาจะต้องเสร็จสิ้นให้ได้ภายใน

ปี	 2006	 อย่างไรก็ตามจนปัจจุบันการเจรจา

ก็ยังไม่ส�าเร็จ	 ซึ่งเป็นการผิดเป้าหมายเป็น

ครั้งที่	3	และล่าช้ามากว่า	3	ปีแล้ว

บทความพิเศษ
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อะไรท�าให้ล่าช้าหรือล้มเหลว?
	 แม้ว่าสมาชิกจะสามารถตกลงรูป

แบบในการลดภาษีกันได้แล้ว	 แต่ประเด็น

ส�าคัญที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ก็คือแต่ละ

ประเทศจะลดภาษีมากหรือน้อยอย่างไร	 ซึ่ง

ทาง	 WTO	 ได้เรียกตรงนี้ว่าการปฏิบัติเป็น 

พเิศษและแตกต่าง	(Special	and	Differential 

Treatment)	หรือที่เรียกย่อๆ	ว่า	S&D	โดย

เป็นการให้แต้มต่อให้ประเทศก�าลังพัฒนา

ดัวยการให้ลดภาษีที่น้อยกว่าและช้ากว่า

ประเทศที่พัฒนาแล้ว

 แล้วอะไรท�าให้การในเรื่อง	 S&D	

ไม่สามารถตกลงกันได้?	ถ้าจะอธิบายสาเหตุ

แบบง่ายๆ	 ก็คงได้ค�าตอบว่าเพราะ	 “ความ

แตกต่าง”	 “ผลประโยชน์”	 และ	 “แนวทาง

การเจรจาของ	WTO”

 “ความแตกต่าง”	WTO	ประกอบ

ด้วยสมาชิก	 	 153	 ประเทศ	 ที่มีความแตก

ต่างกัน	 ทั้งสมาชิกที่เป็นประเทศพัฒนาแล้ว

อย่างเช่น	 สหรัฐอเมริกา	 ญี่ปุ่น	 กลุ่ม	 EU	

และแคนาดา	 ประเทศก�าลังพัฒนา	 เช่น	

บราซิล	อินเดีย	จีน	และกลุ่มอาเซียน	จนถึง 

ประเทศพฒันาน้อยทีส่ดุ	(Least	Developed 

Countries:	 LDCs)	 เช่น	 บังคลาเทศ	 พม่า	

และเนปาล	ซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีความต้องการที่

แตกต่างกันในการเจรจา	WTO	รอบนี้

 “ผลประโยชน์”	 เนื่องจากแต่ละ 

ประเทศต่างต้องการจะได้ประโยชน์มากทีส่ดุ 

ในขณะที่ต้องการจะเสียน้อยที่สุดจากการ

เจรจา	 โดยกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วต้องการ

ให้ประเทศก�าลังพัฒนาเปิดตลาดสินค้า

อุตสาหกรรมและบริการ	แต่ต้องการปกป้อง

ตลาดสินค้าเกษตรของตน	 ประเทศก�าลัง

พัฒนาต้องการให้ประเทศพัฒนาแล้วเปิด

ตลาดสินค้าเกษตรแต่ก็ไม่อยากเปิดตลาด

สินค้าอุตสาหกรรมและบริการ	 ส่วน	 LDCs	

เองต้องการให้ทุกประเทศเปิดตลาดให้ตน 

ทุกอย่างโดยไม่ขอเปิดอะไรเลย

	 “แนวทางการเจรจาของ	 WTO”  

WTO	จะใช้หลักการฉนัทามติ	(Consensus) 

ในการเจรจา	 กล่าวคือทุกประเทศสมาชิก

ต้องเห็นพ้องต้องกันจึงจะถือว่าตกลงกันได้	

ซึ่งท�าให้ตามทฤษฎีแล้วหากมีเพียงประเทศ

เดียวไม่เห็นด้วยก็ไม่สามารถเดินต่อไปได้	

รวมถึงแนวทางในการเจรจาแบบที่เรียกว่า	

“Single	 Undertaking”	 ที่ก�าหนดให้การ

เจรจาในทุกประเด็นทุกเรื่องสมาชิกต้อง

เห็นพ้องต้องกันด้วย	 โดยหากมีเรื่องใดเรื่อง

หนึง่ตกลงกันไม่ได้ก็เป็นอันต้องยุติไปหมดไป	

ไม่ใช่ว่าอะไรที่ตกลงกันไปแล้วก็สามารถน�า

มาใช้ได้

	 ถึ ง ต ร งนี้ ค ง จะพอนึกภ าพถึ ง

ความยากล�าบากในการเจรจาออกบ้างแล้ว	

และเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นก็ขออธิบายถึง 

รายละเอียดของการเจรจาที่ผ ่านมาว่ามี

อะไรที่ตกลงกันได้แล้ว	 และอะไรที่ยังเจรจา

ค้างกันอยู่บ้าง

ช่องว่างที่ลดลง....เพียงพอหรือไม่?
	 จากการเจรจามาเป็นเวลานาน

เกือบ	9	ปี	การเจรจารอบโดฮาไปถึงไหนแล้ว?	

ในด้านการเจรจาสินค้าอุตสาหกรรมจริงๆ	

แล้วก็มีประเด็นหลายประเด็นที่สามารถ 

เห็นชอบกันได้แล้ว	 โดยช่องว่างที่มีระหว่าง

สมาชิกก็แคบลง	(อย่างช้าๆ)	อย่างไรก็ตามก็

ยังมีหลายประเด็นที่ยังไม่สามารถหาข้อสรุป

กันได้	 ดังนัน้ลองตรวจสอบดูว่าอะไรที่ตกลง

กันได้แล้วบ้าง	 อะไรที่ยังเป็นปัญหา	 รวมถึง

ท่าทีของแต่ละกลุ่มที่เป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิด

ความล้าช้านัน้ๆ

	 ประการแรกที่ตกลงกันได้แล้วใน

การเปิดเสรีสินค้าอุตสาหกรรม	 คือการเปิด

เสรีแบบใช้สูตรค�านวณแบบไม่เป็นเส้นตรง

แบบสูตรสวิส	 โดยระยะเวลาในการลดภาษี

ว่าให้ประเทศพัฒนาแล้วต้องลดภาษีให้เสร็จ

ภายใน	 5	 ปี	 ในขณะที่ประเทศก�าลังพัฒนา

ลดให้เสร็จภายใน	10	ปี	

	 ประเด็นที่ใช้เวลาในการเจรจากัน

นานมากก็คือใครจะลดมากลดน้อย	 ซึ่งตรง

นีจ้ะขึ้นอยู่กับค่าสัมประสิทธิ์ในสูตรสวิส	 ซึ่ง

มาถึงช่วงปลายปี	 2552	 ที่ผ่านมาก็สามารถ

ตกลงกันได้ว่า	 ประเทศพัฒนาแล้วจะใช้

สัมประสิทธิ์ที่	 8	 ของประเทศก�าลังพัฒนามี	

3	 ทางเลือกคือ	 20,	 22	 และ	 25	 (ส�าหรับ

ผู ้สนใจว่าสัมประสิทธิ์มีผลกับการลดภาษี

อย่างไรสามารถดูรายละเอียดได้ใน	 BOX	

I)	 โดยการลดภาษีจะค�านวณจากอัตราภาษี	

Bound	 Rate	 ซึ่งเป็นอัตราที่ประเทศต่าง

ผูกพันธ์ไว้กับ	WTO	ในการเจรจารอบที่แล้ว 

ไม่ใช้อัตราที่เก็บจริงซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเก็บ

ต�่ากว่าอัตรา	Bound	Rate	มาก	

	 แล้วอะไรที่ยังตกลงไม่ได้?	 ก่อน

ที่จะตอบค�าถามนี้ต ้องขอท�าความเข้าใจ 

เพิม่เตมิเลก็น้อยว่าทีก่ล่าวว่าตกลงกนัได้แล้ว 

ไม ่ ได ้หมายถึงว ่ าทุกคนยอมรับตัวเลข 

ค่าสมัประสทิธิเ์หล่านีแ้ล้ว	แต่หมายถงึยอมรบั 

ให้เอาตัวเลขดังกล่าวมาใช้ในการเจรจาได้

เท่านัน้	ตัวเลขที่ตกลงกันเหล่านัน้ก็ยังไม่เป็น

ที่พอใจของทุกฝ่าย	กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว	

เห็นว่าการลดภาษีของประเทศก�าลังพัฒนา 

น้อยเกินไป	การลดภาษีโดยค�านวณจากอัตรา 

Bound	Rate	ไม่ใช่อัตราภาษีจริง	จึงต้องการ 

ให้มีการลดภาษีเพิ่มเติมในแบบรายสาขา	

(Sectoral	 Approach)	 ที่ให้สมาชิกมีการ

ก�าหนดสาขาที่ต้องการเปิดเสรีมากกว่าจาก 

การค�านวณโดยสูตร	ส่วนกลุ่มประเทศก�าลัง 

พฒันา	กเ็หน็ว่าอตัราภาษสีนิค้าอตุสาหกรรม 

ของประเทศพัฒนาแล้วต�่ามาก	จึงไม่ได้อะไร 

มากในการเปิดตลาดครัง้นี	้เป้าหมายจงึต้องการ 

ให้ประเทศพฒันาแล้วเปิดตลาดสนิค้าเกษตร 

ซึ่งในขณะนี้ยังเห็นว่าประเทศพัฒนาแล้ว 

ยังไม่ยอมเปิดตลาดมากเท่าที่ควรทั้งด้าน 

ภาษีและการลดการอุดหนนุ	 ส�าหรับในเรื่อง 

การลดแบบรายสาขาที่ประเทศพัฒนาแล้ว 

ต้องการนั้นขอให้เป็นตามความสมัครใจ	

(voluntary)	คือใครสนใจจะร่วมก็เข้าร่วมไป	

ใครหากไม่อยากก็ไม่สามารถบังคับได้

	 อกีส่วนส�าคญัทีย่งัไม่สามารถตกลง 

กนัได้คอื	“การเปิดเสรสีนิค้าสิง่แวดล้อม”	ปัญหา 

เกิดขึ้นจากการที่ไม่มีความจ�ากัดความว่า 

ที่ชัดเจนว่าอะไรคือสินค้าสิ่งแวดล้อม	แต่ละ 

ประเทศจึงพยามยามเสนอสินค้าที่ตนได้

ประโยชน์มาเป็นสินค้าสิ่งแวดล้อมเพื่อ

ให ้ประเทศอื่นลดภาษีให ้สินค ้าเหล่านั้น

บางอย ่างก็ใช ้ในด ้านสิ่งแวดล ้อมเพียง 
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บางส่วน	 เช่น	 ปั้มน�้าหากน�าไปใช้ในโรงงาน 

ขจัดน�้าเสียก็สามารถเป็นสินค้าสิ่งแวดล้อม 

ได้	 หรือหลายอย่างก็ห่างไกลจากการเป็น 

สนิค้าสิง่แวดล้อมมาก	เช่น	จอโทรทศัน์	(น�าไป 

ใช้ในโรงงานขจัดมลพิษ?)	 แพยางและ

อุปกรณ์	GPS	(เอาไว้ส�ารวจแหล่งน�้า)		

ผลที่ได้....ส�าเร็จหรือผิดหวัง?
	 มาถึงตรงนี้	 คงต้องมาพิจารณา

แล้วว่าตกลงรอบโดฮานี้	 อุตสาหกรรมของ 

ไทยจะได้อะไร?	 ท่าทีการเจรจาด้าน

อุตสาหกรรมของไทยในกรอบ	 WTO	 ครั้งนี้ 

เป็นเชิงรุก	เป้าหมายหลักของไทยไม่ใช่ตลาด 

ประเทศพัฒนาแล้วที่มีอัตราภาษีต�่า	หากแต่

เป็นประเทศก�าลังพัฒนาด้วยกันที่ยังมีภาษี

สูงอยู่มาก	ลองพิจารณาภาพที่	1	ซึ่งท�าการ

ลองค�านวณอัตราภาษีที่ประเทศต่างๆ	 จะ

ต้องลดภาษีจากสูตรและสัมประสิทธิ์ที่ตกลง

กันได้ในปัจจุบัน	 สิ่งที่พบคือประเทศก�าลัง

พัฒนาเราจะได้ประโยชน์การลดภาษีจาก 

ประเทศพัฒนาแล้วจริง	 แต่น้อยมาก	 เช่น 

ในกรณญีี่ปุ่น	 เดิมที่ภาษีจริงที่เฉลี่ย	 2.6%	

สูตร	WTO	จะท�าให้ลดภาษีเหลือ	1.90%	จาก

กรณีสหรัฐภาษีเดิมเก็บจริงเฉลี่ยที่	 3.30% 

จะต้องลดลงเหลือเฉลี่ยที่	2.34%	EC	จากเดิม 

เก็บจริงที่เฉลี่ย	 4.00%	 จะต้องลดลงเหลือ	

2.52%	 ซึ่งไม่มากอะไรเลย	 ส่วนกรณี

ประเทศก�าลังพัฒนาด้วยกันยิ่งแย่ขึ้นไปอีก

เนื่องจากเป็นการลดจาก	Bound	Rate	กรณี

อินเดียมีการเก็บจริงอยู่ที่เฉลี่ย	 10.10%	 ใน

ขณะที่สูตรของ	 WTO	 จะให้อินเดียลดภาษี

เหลือเฉลี่ย	 13.46%	 ซึ่งไม่กระทบอินเดีย

เลย	เม็กซิโกก็เช่นกันซึ่งขณะนี้อัตราภาษีเก็บ

จริงต�่าที่เฉลี่ย	11.90%	สูตรจะก�าหนดให้ลด

ภาษีเหลือ	 13.49%	 ซึ่งสูงกว่าที่เก็บจริงใน

ปัจจุบัน

 

9	ปีรอบโดฮา....	หรือจะถึง	10	ปี?
	 มาถึงจุดนี้แล ้วเราคงเห็นได ้ว ่า 

การเจรจาผ่านมา	9	ปีแล้ว	ช่องว่างระหว่าง 

สมาชิกลดลงพอสมควรโดยเฉพาะในด้าน

ถอยกันคนละก้าวมาพบกับตรงกลาง	 แต่

ไม่ต้องการให้เกิดกรณนีีข้ึ้นในกรอบ	 WTO	

เนื่องจากมาถึง	 ณ	 จุดนี้	 การลดภาษีที่เกิด

ขึ้นจริงก็มีน้อยเต็มทีแล้ว	 การยอมถอยอาจ

ท�าให้รอบโดฮาสามารถจบในปี	2010	ตามที่

ออกมาประกาศได้จริง	แต่ไม่เกิดการเปิดเสรี

เลย	 ค�าถามส�าคัญในขณะนีจ้ึงไม่ใช่ว่าการ

เจรจารอบโดฮาจะจบหรือไม่	 แต่ควรถามว่า

แล้วรอบโดฮาจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร	

แล้วเวลา	 9	 ปีที่เสียไปคุ้มค่าหรือไม่???	

มากกว่า

 

 

สินค้าอุตสาหกรรม	อย่างไรก็ตามก็คงปฏิเสธ 

ไม่ได้ว่ายังมีช่องว่างมากมายระหว่างที่ยัง

ค้างคาอยู่	 โดยเฉพาะในด้านอื่นๆ	 เช่น	 การ

เปิดเสรีในสาขาบริการ	 ระดับการเปิดเสรีที่

ควรเท่าเทียมกันระหว่างสินค้าเกษตรและ 

อุตสาหกรรม	 การที่รอบโดฮาจะสามารถ

ส�าเรจ็ได้หรอืไม่คงขึน้อยูท่ีส่มาชกิทกุประเทศ	

เองว่ายินยอมจะแลกเปลี่ยนผลประโยชน์

กันมากน้อยแค่ไหน	 ไม่ใช้การเรียกร้องเพียง

อย่างเดียว

	 โดยปกติแล้วการจะให้สามารถ

เจรจาตกลงกันได้แต่ละฝ่ายอาจต้องยอม
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 สืบเนื่องจากปัญหาวิกฤตต้มย�ากุ้ง

ในประเทศไทย	เมื่อปี	พ.ศ.	2540	ท�าให้ภาค

อุตสาหกรรมไทยได้มีการปรับโครงสร้างเพื่อ

ให้แข็งแกร่งสามารถเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง 

มาโดยตลอด	 ทั้งการปรับโครงสร้างสัดส่วน 

ของสาขาอุตสาหกรรม	 การพัฒนากระบวน 

การผลติ	การพฒันาเทคโนโลยแีละผลติภณัฑ์ 

การพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการ

ผลิต	ฯลฯ	จนถึงปัญหาวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์

ในสหรัฐอเมริกาในปี	พ.ศ.	2551	จากสาเหตุ 

การล ่มสลายของสถาบันการเงินด ้าน

สินทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ด้อยคุณภาพ	

(Subprime)	 ลุกลามไปยังภาคการผลิตที่แท้

จริงคือภาคอุตสาหกรรม	 และขยายความ

รุนแรงไปสู่สหภาพยุโรปและประเทศต่าง	 ๆ	

ทั่วโลก	

	 ส�าหรับประเทศไทยก็หนีไม่พ้นที่

จะได้รับผลพวงจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ใน

ครั้งนี้	 โดยส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้า

อุตสาหกรรม	 ท�าให้ผู้ประกอบการต้องลด

การผลิต	 ลดการจ้างงาน	 ท�าให้รัฐบาลต้อง

ด�าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเพิ่ม 

งบประมาณตามแผนงาน/	โครงการต่าง	ๆ 	ซึ่ง

ปัจจุบันได้ด�าเนินมาตรการแผนปฏิบัติการ 

ไทยเข้มแข็ง	 เพื่อให้ภาคเอกชนรับช่วงเกิด

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยขยายการผลิต

และลงทุนต่อเนื่อง	 อันจะส่งผลให้เกิดการ

จ้างงาน	 สร้างรายได้แก่ประชาชน	 เกิดการ

ปัจจัยที่มีผลสนับสนุนการพัฒนาภาค

อุตสาหกรรม : เพื่อน�าไปสู่

การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ที่สมดุลและยั่งยืน

วรรณา ทองเจริญศิริกุล

ส�านกันโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

บรโิภค	 สร้างการกินดี	 อยู่ดี	 สังคมอยู่เย็น

เป็นสุข	

	 จากสภาวการณ์ไม่ปกติที่เกิดขึ้นใน

ประเทศต่างๆ	 ดังกล่าว	 จึงท�าให้เกิดปัจจัย

เสี่ยงของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ผันผวน

ตลอดเวลา	เช่น	ปัญหาราคาน�้ามันที่เริ่มปรับ

ตัวสูงขึ้น	 อัตราแลกเปลี่ยนที่เคลื่อนไหวอยู่

ตลอดเวลา	 การลดค่าเงินดองของเวียดนาม	

การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ท�าให้เกิดการ

เก็งก�าไรในตลาดน�้ ามันและทองค�าจน

กระทบเสถียรภาพทางราคา	 ภาวะเงินเฟ้อ

ของจีนที่เพิ่มสูงขึ้น	ภาวะฟองสบู่แตกในดูไบ 

ของสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์	การระงบัชัว่คราว 

การลงทุน	65	โครงการในนคิมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด	 เสถียรภาพทางการเมือง	 การ	

กลับมาระบาดของไข้หวัดใหญ่	2009	เป็นต้น 

ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงกติกาการ

แข่งขันจากการเปิดเสรีทางการค้า	 การเงิน 

และการลงทุนทั้ ง ในระดับทวิภาคีและ

พหุภาคี	มาตรการกีดกันทางการค้าด้านภาษี

อากร	 (Tariff	 Barriers	 :	 TBs)	 นับวันจะ

ค่อยๆ	 หมดไป	 เนื่องจากอัตราภาษีศุลกากร

น�าเข้าและส่งออกจะค่อยๆ	ลดลง	โดยเฉพาะ 

ในกลุ ่มประเทศอาเซียนภาษีจะเป็นศูนย์

ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2553	แต่ในทางกลับ

กันมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี

อากร	 (Non-Tariff	 Barriers	 :	 NTBs)	 จะ

ถูกก�าหนดและหยิบยกขึ้นมาใช้มากขึ้น	 และ

นับวันจะมีความยุ่งยากซับซ้อนและทวีความ

รุนแรงมากยิ่งขึ้น	เช่น	ระบบมาตรฐานสากล	

การคุ ้มครองแรงงานเด็ก	 สิทธิมนุษยชน 

สิ่งแวดล้อม	 สุขอนามัย	 มาตรการและ 

กฎหมายตอบโต้การทุ่มตลาด	จริยธรรมและ 

ธรรมาภิบาล	เป็นต้น	

	 ในบริบทดังที่ กล ่าวมาข ้างต ้น	

กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะที่มีบทบาท

ด้านส่งเสริมสนับสนุนและก�ากับดูแลภาค

อุตสาหกรรมของประเทศ	 ก็อยู่ในฐานะที่

รับผิดชอบยุทธศาสตร์/นโยบายด้านปัจจัย

การพัฒนาอุตสาหกรรมจะต ้องเข ้ามา

แสดงบทบาทเหล่านี้	 ซึ่งผู้ขียนในฐานะที่ได้ 

ท�าการศึกษาวิเคราะห์	 รวบรวมและสรุป 

ปัจจัยการพัฒนาอุตสาหกรรมของกระทรวง

อตุสาหกรรม	เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการ 

แข่งขันน�าไปสู่การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

ที่สมดุลและยั่งยืนอย่างต่อเนื่องออกมาเป็น

ด้านต่างๆ	ได้ดังนี้

 1.	การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม

ที่ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยการผลิต	(แรงงานและ 

ทุน)	 เข้มข้น	 (Factor	 Driven	 Industries) 

มาเป็นอุตสาหกรรมขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

(Innovative	driven	Industries)	ทัง้นวตักรรม 

ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมกระบวนการผลิตที่

เน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู ้

พัฒนาจากอุตสาหกรรมรับจ้างการผลิต

เป็นอุตสาหกรรมวิจัยและออกแบบโดยใส่

ความคิดสร้างสรรค์	 โดยมีตราผลิตภัณฑ์

บทความพิเศษ
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ของตนเอง	 น�าไปสู่การสร้างทรัพย์สินทาง

ปัญญาและเกิดการจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์

จ�าหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ	 บรรลุ

เป้าหมายการเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

และอุตสาหกรรมฐานความรู้	

	 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได ้

ด�าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้สาขา

อุตสาหกรรมการผลิตต่าง	 ๆ	 มีการพัฒนา

ไปสู ่อุตสาหกรรมนวัตกรรมภายใต้กรอบ

แนวคิดโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา	 โดย

ใช้ภูมิปัญญาอัจฉริยะ	 (Wisdom	 Based)	

ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์คุณค่า

ผลติภณัฑ์ภาคอตุสาหกรรม	 (Value	Creation 

Product)	การวจิยัและพฒันาสร้างผลติภณัฑ์ 

สิ่ งทอเทคนิคที่มีคุณสมบัติพิ เศษและมี

เอกลักษณ์เฉพาะตัวออกมาเป็นผลิตภัณฑ์

ใหม่	 ๆ	 เช่น	 จีวรกันยุง	 ผ้าห่มกันยุง	 เสื้อ

เกราะกันกระสุน	เป็นต้น		

 2.	 การเพิ่มประสิทธิภาพและ 

ผลิ ตภาพการผลิ ตภาคอุ ตสาหกรรม  

นโยบายการส ่งเสริมและสนับสนุนให ้ 

ภาคอุตสาหกรรมในสาขาการผลิตต่าง	 ๆ 

ปรับปรุง	พัฒนา	และเพิ่มประสิทธิภาพและ

ผลิตภาพการผลิต	 ทั้งผลิตภาพการผลิตโดย

รวม	 (Total	 Factor	 Productivity	 :	 TFP)	

ผลิตภาพทุน	 (Capital	 Productivity)	 และ 

ผลิตภาพแรงงาน	 (Labor	 Productivity) 

เนื่องจากปริมาณทุนและแรงงานจ�ากัด	

ท�าให้ต้องเพิ่มคุณภาพของทุนและแรงงาน	

รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยี	 

การบริหารจัดการด้านคุณภาพ	ด้านกระบวน 

การผลิตและผลิตภัณฑ์	ฯลฯ	น�าไปสู่การเพิ่ม

ผลิตภาพการผลิตโดยรวม

	 ในด้านนี้กระทรวงอุตสาหกรรม	

ได้ด�าเนนิการส่งเสริมและสนับสนนุให้สาขา

อุตสาหกรรมการผลิตต่าง	ๆ	มีระบบบริหาร

จัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ

การผลิต	 เช่น	 สาขาสิ่งทอ	 สาขาอาหาร	

เป็นต้น	 โดยสร้างระบบบริหารจัดการครบ

วงจรตัง้แต่การวเิคราะห์โครงการ	การตดิตาม	

และประเมินผลโครงการ	 การประเมินผล

เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว	 รวมทั้งการประเมิน

ผลกระทบในระยะยาว

 3.	 การพัฒนาความรู้	 ทักษะ

ประสบการณ์ ของก�าลงัคนภาคอตุสาหกรรม 

เพือ่เข้าสูอ่ตุสาหกรรมฐานความรู	้ เนื่องจาก

ปัจจุบันฐานข้อมูลก�าลังคนภาคอุตสาหกรรม

ได้จัดเก็บโดยหลายหน่วยงาน	 ท�าให้เกิด

ความซ�้าซ้อนและไม่มีเอกภาพ	 ขาดความ

ครบถ้วน	 ถูกต้อง	 และทันสมัย	 น�าไปสู่

การเสนอแนะเชิงนโยบายก�าลังคนภาค

อุตสาหกรรมที่ไม่มีประสิทธิภาพ	 ปัญหาการ

ผลิตและพัฒนาก�าลังคนภาคอุตสาหกรรม

ไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้ก�าลังคน

ภาคอุตสาหกรรม	 (Mismatch)	 ทั้งด้าน 

ปริมาณและคุณภาพ	ปัญหาการแย่งแรงงาน

ในสาขาการผลิตต่าง	ๆ	ปัญหาการเข้า-ออก

ของแรงงาน	 การเคลื่อนย้ายแรงงาน	 การ

จ่ายค่าตอบแทน	/	ค่าจ้างแรงงาน	เป็นต้น

	 ซึง่ในเรือ่งนี	้ กระทรวงอตุสาหกรรม	

ได้พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับกระทรวง

แรงงาน	 เพื่อด�าเนนิการเชื่อมโยงเครือข่าย 

ฐานข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานก�าลังคน

ภาคอุตสาหกรรม	 โดยมีการสร้างเครื่องมือ 

LED-X	 เป็นกลไกในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล 

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยการพัฒนา 

เทคโนโลยแีละก�าลงัคนเพือ่เข้าสูอ่ตุสาหกรรม	

ฐานความรู้ในสาขาอุตสาหกรรมต่าง	ๆ	เช่น	 

อุตสาหกรรมพลาสติก	อุตสาหกรรมเซรามิก 

เป็นต้น	และได้มีการศึกษาวิจัยเพื่อเสนอแนะ 

เชิงนโยบายให้มีการจ่ายค่าตอบแทนตาม

สมรรถนะ	 (Competency	 Based	 Pay)	

แทนการจ่ายค่าตอบแทนตามคุณวุฒิการ

ศึกษา	 รวมทั้งได้ท�าการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่ม

ผลิตภาพก�าลังคนในภาคอุตสาหกรรม	 โดย

ใช้ระบบประเมินสมรรถนะบุคคล	 น�าไปสู่

การก�าหนดนโยบายการผลิตและพัฒนา

ก�าลังคนภาคอุตสาหกรรมให้มีปริมาณและ

คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการใช้ของ

ภาคอุตสาหกรรม

 4.	 การสร ้างระบบมาตรฐาน

ผลิ ตภัณฑ ์ ภ าคอุ ตสาหกรรมภาย ใต ้

โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ	(มาตรวิทยา	

Metrology	:	M	,	มาตรฐาน	Standardiza-

tion	:	S	,	การวิเคราะห์ทดสอบ	Testing	:	T	

,	การรับรองคุณภาพ	Quality	Assurance	:	

Q)	

	 ในเรื่องนี้	 กระทรวงอุตสาหกรรม

ได้วางรากฐานข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เชิงลึกด้านมาตรฐาน	ได้แก่	มาตรฐานระบบ 

การบริหารงานคุณภาพ	(ISO	9001)	ระบบ

การจัดการสิ่งแวดล้อม	(ISO	14001)	ระบบ 

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 

(มอก.18001)	 ระบบการจดัการความปลอดภยั	

ของอาหาร	 (การวิเคราะห์จุดอันตรายและ 

ควบคุมจุดวิกฤต	Hazard	Analysis	Critical 

Control	 Point	 :	 HACCP)	 และ	 Good 

Manufacturing	Practice	:	GMP)		มาตรฐาน 

สุขอนามัย	ซึ่งเป็นการกีดกันการค้าที่มิใช่ภาษ ี

(NTBs)	 น�าไปสู่การพัฒนามาตรฐานสินค้า

ไทยให้ทัดเทียมหรือดีกว่ามาตรฐานสากล

 5.	 การบริหารจัดการทรัพยากร 

ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม ภ า ค

อุ ตสาหกรรมอย ่ า งสมดุ ลและยั่ ง ยื น 

(Sustainable	Development)	 โดยเน้นการ

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าควบคู่กับ

การดูแลสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมรับ

ผิดชอบต่อของเสียหรือมลพิษที่เกิดขึ้นอย่าง

เป็นธรรม

	 กระทรวงอุตสาหกรรม	 ได้มีแนว

นโยบายน�าเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์	

ได้แก่	 หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย	 (Polluter	

Pays	 Principle	 :	 PPP)	 มาใช้ในการจัด

เก็บภาษีจากผู ้ประกอบการอุตสาหกรรม	

โดยพิจารณาจากค่า	 Biological	 Oxygen	

Demand	 :	 BOD	 เนื่องจากผู้ประกอบการ

ผลักภาระต้นทุนเอกชน	 (Private	 Cost)	

ไปเป็นต้นทุนภาครัฐ	 (Public	 Cost)	 	 และ

ต้นทุนสังคม	(Social	Cost)	โดยด�าเนนิการ

ก�ากับดูแลและสนับสนุนการประกอบการ 

อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ไม่เป็น

อันตรายต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	 ส่งเสริม

ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม
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และป้องกันผลกระทบจากมลพิษ	 สนนัสนนุ 

ฟื ้นฟูพื้นที่และชุมชนที่ ได ้รับผลกระทบ	

สนับสนุนการประกอบการที่เป ็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อม	และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

(Corporate	Social	Responsibility	:	CSR) 

เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการจั ดการน�้ า เพื่ อ 

อุตสาหกรรม	 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ 

ทรัพยากรแร่	 ส่งเสริมให้มีการวิจัยและ 

พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการจัดการ

ด ้านสิ่ งแวดล ้อมและอนุรักษ ์พลังงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ	 ส่งเสริมให้ใช้พลังงาน

ทดแทน	แทนการใช้น�้ามันปิโตรเลียมเพื่อลด

การพึ่งพาการน�าเข้าน�้ามัน	 ใช้พลังงานอย่าง

มีประสิทธิภาพให้ได้ผลผลิตสูง	ภายใต้การใช้

น�้ามันอย่างประหยัด	

 6.	 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช ้

พลังงานในภาคอุตสาหกรรม	 กระทรวง 

อตุสาหกรรมมนีโยบายส่งเสรมิและสนบัสนนุ 

ให้มีการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม

อย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งค่าความเข้มข้น 

ในการใช้พลังงานโดยวัดจากปริมาณการ

ใช ้พลังงานขั้นสุดท ้ายในอุตสาหกรรม

การผลิตต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค 

อุตสาหกรรมการผลิตถ้ามีแนวโน้มค่าต�่าลง 

จะแสดงถงึการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

เพิ่มขึ้น

	 นอกจากนี้	ได้ส่งเสริมให้มีการผลิต

เอทานอลผสมน�้ามันเบนซินเพื่อเป็นแก๊ส 

โซฮอล์	 ผลิตพืชพลังงานจากปาล์มน�้ามัน

เพื่อเป็นไบโอดีเซล	ส่งเสริมการใช้ก๊าซ	NGV	

(Natural	Gas	for	Vehicle)	รวมทั้งส่งเสริม

รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล		

(Eco	 Car)	 และแนวทางของยานยนต์แห่ง

อนาคต	 	 (Hydrogen	 Fuel	 Vehicle)	 ซึ่ง

เป็นพลังขับเคลื่อนแบบใหม่ในอุตสาหกรรม 

ยานยนต์

 7.	 การพัฒนาความร่วมมือตาม

กรอบความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน	

โดยส่งเสริมความร่วมมือทั้งภาครัฐ	 เอกชน	

ประชาชน	 อันจะน�าไปสู่การขยายความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจ	 การค้า	 การลงทุน	 

ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค	 เช่น	

ACMECS,	GMS,	IMT-GT	และ	BIMSTEC 

เป็นต้น

	 โดยได้ท�าการศึกษา	วิจัยสถานภาพ 

และศกัยภาพด้านทรพัยากร	วตัถดุบิ	แรงงาน 

และปัจจัยการผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน	

เพื่อวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ

ในการขยาย	/	ย้ายฐานการผลิตอุตสาหกรรม

บางประเภทไปยังพื้นที่เป้าหมายในประเทศ 

เพื่อนบ้าน	 กรณีศึกษาในกรอบความร่วมมือ 

ทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง	

(ACMECS)	4	ประเทศ	ได้แก่	กัมพูชา	สปป.

ลาว	สหภาพพม่า	และเวียดนาม	การศึกษา

วิจัยสถานภาพและศักยภาพด้านทรัพยากร	 

วัตถุดิบ	แรงงาน	ปัจจัยการผลิต	การเชื่อมโยง 

โลจิสติกส์และ	 Supply	 Chain	 ในกรอบ 

อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	 (GMS)	 ในเส้นทางจีน	

สปป.ลาว	 สหภาพพม่า	 และไทย	 รวมทั้ง

ศึกษาวิจัยความร่วมมือในกรอบความร่วม

มือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเปยปู้	 (PBG)	ของ

ไทย	จีน	เวียดนาม

 8.	 การแสวงหาประโยชน์จาก

กรอบความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี	

กระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ความส�าคัญกับ

การศึกษาวิจัยประเทศที่เป็นคู่แข่งและคู่ค้า

ตามกรอบข้อตกลงการเปิดเสรีทั้งในระดับ

ทวิภาคีและพหุภาคี	เนื่องจากคน	เทคโนโลยี	

เงินทุน	 ฯลฯ	 จะเคลื่อนย้ายได้โดยเสรี	 เช่น	

ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน	 ซึ่งภาษี

ศุลกากรที่เก็บระหว่างกันจะเป็นศูนย์ในวันที่ 

1	มกราคม	2553	(จ�านวน	6	ประเทศ	ได้แก่ 

ไทย	อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์ 

และบรูไน)	 และจะพัฒนาเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนภายในปี	พ.ศ.	2558	(โดย

ภาษีศุลกากรที่เก็บระหว่างกันจะเป็นศูนย์	

ส�าหรับ	 4	 ประเทศที่เหลือ	 ได้แก่	 สปป.

ลาว	 พม่า	 เวียดนาม	 และกัมพูชา)	 เป็นต้น	

โดยได้พิจารณาสินค้าที่แต ่ละประเทศมี

ศักยภาพ	 สินค้าใดที่จะเจรจาการค้าที่จะให้ 

เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย	 มาตรการภาษี

ด้านศุลกากรและมิใช่ภาษี	 มาตรฐานและ 

กฎระเบียบส�าหรับสินค้า	 กฎว่าด้วยแหล่ง 

ก�าเนดิของสินค้า	ทั้งนี้อยู่ภายใต้ผลประโยชน์ 

ร่วมกันทั้งการผลิต	การค้า	และการลงทุน

	 โดยสรุปจากที่กล ่าวมาทั้งหมด	

จะเห็นว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้ท�าการ

ตกผลึ กแนวคิ ดยุ ท ธศาสตร ์ ก า รปรั บ

โครงสร้างภาคอุตสาหกรรม	โดยปรับเปลี่ยน

กระบวนทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ 

โดยเน้นอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการ

เกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างสรรค์

คุณค่าแก่ผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้น	

อุตสาหกรรมพืชพลังงานทดแทน	 และ

อุตสาหกรรมที่น�าวัสดุเหลือใช ้และกาก

อุตสาหกรรมมาใช้ใหม่	เป็นการส่งเสริมให้ใช้

วัตถุดิบและวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	 เกิด

ห่วงโซ่มูลค่า	(Value	Chain)	ห่วงโซ่อุปทาน	

(Supply	Chain)	และการรวมกลุ่มและการ

บริหารการผลิตในรูปคลัสเตอร์	 โดยส่งเสริม

ให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ	 มาตรฐาน	 ใส่ความ

คิดสร้างสรรค์เป็นพลังส�าคัญในการวิจัย	

พัฒนา	 และออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 ตาม

ความต้องการของลูกค้า	 (Customization) 

แทนการผลติปรมิาณมาก	(Mass	Production) 

โดยค�านงึถึงอายุ	 เพศ	 วัย	 การศึกษา	 และ 

สขุภาพเป็นส�าคญั	เนือ่งจากสงัคมโลกจะก้าวสู ่

สงัคมผูส้งูอายเุพิม่ขึน้	 เป็นอตุสาหกรรมสเีขยีว 

สินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

หากภาคอุตสาหกรรมเตรียมความพร้อม 

ทางด้านต่าง	 ๆ	 ดังกล่าวข้างต้นเพื่อรองรับ 

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ 

ภายนอกประเทศได้อย่างรวดเรว็	 จะเป็นการ 

สนบัสนนุการพฒันา	ภาคอุตสาหกรรม	น�าไป 

สู่การเจริญเติบโตและเสถียรภาพของภาค 

อุตสาหกรรม	 อันจะท�าให้ภาคอุตสาหกรรม

ของไทยพัฒนาได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
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	 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 เป็น

แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับกระแสโลกในปัจจุบันและอนาคต	

เกร็ดความรู้คู่อุตสาหกรรมในฉบับนี้	จึงขอหยิบยกข้อมูลเกี่ยวกับการ 

รไีซเคลิเครือ่งใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน	ซึง่ผูเ้ขยีนได้มโีอกาสไปศกึษาดงูาน 

ณ	ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี	2552	ที่ผ่านมา	เพื่อเป็นเกร็ดความรู้แก่ท่าน

ผู้อ่าน	และเป็นแนวทางในการน�ามาประยุกต์ใช้ในบ้านเราต่อไป

  กฎหมายเกี่ยวกับการรีไซเคิลของญี่ปุ่น	 ถูกบัญญัติขึ้น 

ภายใต้กฎหมายพื้นฐานในการสร้างสรรค์สังคมให้มีความยั่งยืน	

(Creation	of	Sustainable	Society)	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการ 

น�าของเสียกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด	 ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	ได้แก่	กฎหมายการจัดการของเหลอืใช้ 

และกฎหมายสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาต ิ

อย่างมีประสิทธิภาพ	บังคับใช้เมื่อเมษายน	ค.ศ.	2001	กฎหมายเฉพาะ 

ในแต่ละผลติภณัฑ์	 เช่น	 กฎหมายรไีซเคลิหบีห่อและบรรจภุณัฑ์	 บงัคบั 

ใช้เมื่อเมษายน	 ค.ศ.	 2000	 กฎหมายรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 

บังคับใช้เมื่อเมษายน	 ค.ศ.	 2001	 กฎหมายรีไซเคิลวัสดุก่อสร้าง 

บังคับใช้เมื่อพฤษภาคม	ค.ศ.	2002	กฎหมายรีไซเคิลอาหาร	บังคับใช้ 

เมื่อพฤษภาคม	 ค.ศ.	 2001	 กฎหมายรีไซเคิลยานพาหนะที่สิ้นสุด 

อายุการใช้งาน	 บังคับใช้เมื่อมกราคม	 ค.ศ.2005	 และกฎหมาย 

การจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	บังคับใช้เมื่อเมษายน	ค.ศ.	2001 

ส�าหรับกฎหมายรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน	(Home	Appliance	:	

HA)	จะครอบคลุม	4	ผลิตภัณฑ์	ได้แก่	เครื่องปรับอากาศ	โทรทัศน์	ตู้

เย็น/ตู้แช่	 และเครื่องซักผ้า	 โดยก�าหนดเป็นร้อยละของปริมาณวัสดุ

ที่ได้จากการรีไซเคิล	 เทียบกับปริมาณการรีไซเคิลสินค้าประเภทนัน้ๆ	

โดยคิดเป็นน�้าหนกั	(Recycling	Ratio	=	Recycled	Tonnage/Re-

cycling	Treatment	Tonnage)	อยู่ที่ร้อยละ	60,	55,	50	และ	50	

ตามล�าดับ	ซึ่งต่างกับกฎหมายของสหภาพยุโรป	(EU)	ที่ก�าหนดเป็น

ปริมาณการรีไซเคิล

  กลุม่ผูร้ไีซเคลิเครือ่งใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน	แบ่งเป็น	2	กลุม่ 

:	1)	กลุ่ม	A	มีสมาชิกผู้ก่อตั้ง	2	บริษัท	คือ	Matsushita	Electric	

การรีไซเคิลเครื่องใช ้

ไฟฟ้าภายในบ้าน

ของประเทศญี่ปุ่น

สมานลักษณ์ ตัณฑิกุล

ส�านกันโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

Industrial	Co.	(Panasonic)	และ	Toshiba	Co.	มีโรงงานรีไซเคิล	

33	 โรง	 นโยบายหลักคือ	 ใช้วัสดุที่แยก/ย่อยแล้วมาด�าเนนิการต่อ	

เพื่อลดต้นทุนการรีไซเคิล	2)	กลุ่ม	B	มีสมาชิกผู้ก่อตั้ง	6	บริษัท	คือ 

Mitsubishi	Electric	Co.,	Hitachi	Co.,	Sony	Co.,	Sharp	Co.,	

Sanyo	 Electric	 Co.,	 Fujitsu	 General	 Co.	 จะเน้นการสร้าง

โรงงานใหม่	 เพื่อยกระดับการรีไซเคิลให้พัฒนาขึ้น	 มีโรงงานรีไซเคิล	

15	โรง	รวมโรงงานรีไซเคิล	48	โรง	ทั่วประเทศ

  หลักการรีไซเคิลสินค้า	 HA	 ของญี่ปุ ่น	 จะใช้หลัก 

“Horizontal	 Self-recycling”	 คือ	 ผู้ผลิตหรือผู้น�าเข้าจะมีหน้าที ่

ในการน�าสนิค้าทีต่นเป็นผูข้ายหรอืน�าเข้ามาจดัการรไีซเคลิ	โดยผูข้ายปลกี 

จะเป็นผู้เก็บสินค้าใช้แล้วที่ตนเองเป็นผู้ขาย	 (กรณีผู้บรโิภคซื้อสินค้า

ใหม่มาใช้แทนสินค้าเก่า	 ให้ผู้ขายผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่เป็นผู้รับผิดชอบ

การจัดเก็บสินค้า	แต่หากเป็นการทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าโดยไม่ซื้อใหม่	ให้ผู้

ขายผลิตภัณฑ์เก่าเป็นผู้รับผิดชอบ)	 และส่งไปยังโรงงานรีไซเคิลของ

บริษัทผู้ผลิต	เพื่อท�าการคัดแยกและจัดการด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัสด ุ

แต่ละประเภทโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย	ภายใต้แนวคิดการพยายาม 

น�าชิ้นส่วน/วัสดุต่างๆ	 กลับมาใช้ให้ได้มากที่สุด	 ส่วนที่น�าไปใช้ไม่ได้	

หรือต้องใช้ต้นทุน/เทคนคิในระดับสูง	 ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน	 ก็จะน�า

ไปท�าลาย	

  การเก็บค่าใช้จ่ายในการรีไซเคิลจะเก็บในขั้นตอนการ

ก�าจัด	 (Recycling	 Fee	 Payment	 upon	 Disposal)	 กล่าวคือ	

เกร็ดความรู้คู่อุตสาหกรรม
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ผู้บรโิภคที่ต้องการทิ้งผลิตภัณฑ์มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่า

ใช้จ่ายส�าหรับการขนส่งและการรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์	เนื่องจากเป็น 

สินค้าที่ทนทานใช้งานได้ประมาณ	10	ปีหรือมากกว่านับตั้งแต่การซื้อ

ถึงการก�าจัด	หากเก็บค่าธรรมเนียมการรีไซเคิลที่การซื้อ	การประเมิน 

ค่าใช้จ่ายในการรไีซเคลิเมือ่ถงึขัน้ตอนการก�าจดัจะท�าได้ยาก	 ในขณะที่	

การเก็บค่าธรรมเนียมที่การก�าจัด	 จะถูกก�าหนดโดยระดับเทคโนโลยี

การรีไซเคิลที่เป็นอยู่ในขณะนัน้	และแม้ผู้ผลิตจะเลิกกิจการไปในช่วง 

เวลาระหว่างการซื้อถึงการก�าจัด	 สินค้าก็ยังอยู่ในขอบเขตที่สามารถ

รีไซเคิลได้	 นอกจากนี้	 ยังท�าให้ผู้บรโิภคมีความตระหนกัในการใช้

สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 เพื่อให้ใช้งานได้นานขึ้น	 ซึ่งจะ

เป็นลดปริมาณขยะในประเทศอีกด้วย	 การเสียค่าธรรมเนียมรีไซเคิล	

สามารถท�าได้	 2	 ทาง	 คือ	 ผ่านผู้ขายปลีก	 และผ่านส�านกังาน

ไปรษณีย์	โดยมีศูนย์	HA	Recycling	Manifest	Center	(RKC)	ภาย

ใต้	AEHA	(Association	Electric	Home	Appliance)	 เป็นหน่วย

ปฏิบัติงานและจัดการระบบ	ตามขั้นตอนดังนี้

1)	 RKC	แจกจ่ายบัญชีควบคุมให้แก่ผู้ขายปลีก	

2)	 ผู้ขายปลีกรับค่าธรรมเนียมและค่าขนส่งรีไซเคิลจากผู้บรโิภค	

และรับสินค้าที่ใช้แล้วจากผู้บรโิภค	 พร้อมส่งส�าเนาบัญชีรีไซเคิลให้

แก่ผู้บรโิภค	

3)	 ผู้ขายปลีกส่งสินค้าใช้แล้วให้ศูนย์รับและกระจายสินค้า

ที่มีอยู่ทั่วประเทศ	พร้อมบัญชีรีไซเคิล	

4)	 ศูนย์รับและกระจายสินค้าออกใบก�ากับให้แก่ผู้ขายปลีก	และ

ส่งสินค้าที่จัดการแยกประเภทแล้ว	ไปยังโรงงานเพื่อท�าการรีไซเคิล

5)	 ผู้ขายปลีกส่งค่าธรรมเนียมให้แก่	RKC	ซึ่ง	RKC	จะน�าส่งค่า

ธรรมเนียมนี้ให้ผู้ผลิตต่อไป

	 ส่วนการเสียค่าธรรมเนียมผ่านส�านกังานไปรษณีย์	 ผู้บรโิภค

สามารถช�าระค่าธรรมเนียมรีไซเคิลล่วงหน้าได้ที่ส�านกังานไปรษณีย์

พร้อมรับบัญชีควบคุมและใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน

  ความส�าเร็จในการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์	 HA ของญี่ปุ่น 

สะท้อนให้เห็นได้จากข้อมูล	ณ	ปี	ค.ศ.2007	มีสินค้า	HA	ส่งรีไซเคิล

ประมาณ	12	ล้านชิ้น	แบ่งเป็นเครื่องปรับอากาศ	โทรทัศน์	ตู้เย็น/ตู้

แช่	และเครื่องซักผ้า	ประมาณ	1.9,	4.6,	2.7	และ	2.9	ล้านชิ้น	คิด

เป็นร้อยละของวัสดุที่ได้จากการรีไซเคิล	เท่ากับร้อยละ	87,	86,	73,	

82	ตามล�าดับ	ซึ่งมากกว่าอัตราที่กฎหมายก�าหนดค่อนข้างมากในทุก

ผลิตภัณฑ์	หากพิจารณาปริมาณวัสดุที่ได้จากการรีไซเคิล	พบว่ามีน�้า

หนกัรวมถึงกว่า	 3	 แสนตัน	 แม้จะมีการก�าจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

อย่างผิดกฎหมายอยู่บ้าง	 (ประมาณร้อยละ	 1.5)	 แต่ก็เป็นสัดส่วนที่

ลดลงทุกปี	และหากพิจารณาข้อมูลในภาพรวมพบว่า	กว่า	7	ปีที่ผ่าน

มา	มีทรัพยากรจากการรีไซเคิลสินค้า	HA	เพิ่มขึ้นทุกปี	โดยปริมาณ

สะสม	ณ	ปัจจุบัน	 เท่ากับ	 2.12	ล้านตัน	 	Recycling	Ratio	ของ

สินค้า	 HA	 ตามที่กฎหมายก�าหนด	 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	 81	

ในปี	ค.ศ.2007	จากร้อยละ	66	ในปีแรก	

 	 ผู้แทนสมาคมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของญี่ปุ่น	 เห็นว่า	

ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้สัดส่วนการรีไซเคิลเพิ่มสูงขึ้น	 คือ	 หลักการเก็บ

เงินเมื่อทิ้ง	 ประกอบกับการด�าเนนิการทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ	 มี

การก�าหนดบทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน	มีแนวทางการ

ก�าหนดค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม	 คือ	 ไม่ให้ผู้บรโิภครู้สึกว่าเป็นภาระ

มากเกินไป	 และในขณะเดียวกัน	 ก็ท�าให้ผู้ท�ารีไซเคิลได้ผลประโยชน์

กลับคืนในสัดส่วนที่เหมาะสมด้วย	

 ส�าหรับกรณขีองประเทศไทย	 ยังมีความแตกต่างจากญี่ปุ่น	

เพราะไทยจะเก็บเงินในขั้นตอนการซื้อโดยคิดรวมอยู่ในราคาสินค้า	

(เก็บเงินก่อนทิ้ง)	 ส่วนการเก็บรวบรวมสินค้าใช้แล้ว	 จะเป็นหน้าที่

ของผู้ค้าขายของเก่า	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจการรายบุคคล/รายย่อย	

ขาดการจัดการอย่างเป็นระบบ	 ไม่มีองค์กรรับผิดชอบดูแลที่ชัดเจน	

ดังนัน้	 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพ

และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ	 จึงเป็นสิ่งแรกที่ประเทศไทยจะ

ต้องพิจารณาและเร่งด�าเนนิการให้เกิดผลอย่างจริงจัง
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ดัชนีอุตสาหกรรม ปี 2552 
และคาดการณไ์ตรมาสที่ 1/2553
ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 ดชันอีตุสาหกรรม	ไตรมาสที	่4/2552	(ตลุาคม	–	ธนัวาคม)   

เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนพบว่า	 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม	 (มูลค่า

เพิ่ม)	 ดัชนกีารส่งสินค้า	 ดัชนีสินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง	 ดัชนีแรงงาน

ในภาคอุตสาหกรรมและดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม	 เพิ่มขึ้น	

แต่ดัชนีอัตราส่วนสินค้าส�าเร็จรูปคงคลังลดลง	

 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน	พบว่า		ดัชน ี

ผลผลิตอุตสาหกรรม	(มูลค่าเพิ่ม)	มี		37	อุตสาหกรรม	ที่มีการผลิต

เพิ่มขึ้น	ได้แก่	การผลิตเครื่องจักรส�านกังาน	เครื่องท�าบัญชีและเครื่อง 

ค�านวณ	การผลติหลอดอเิลก็ทรอนกิส์และส่วนประกอบอเิลก็ทรอนกิส์	

การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าขั้นมูลฐาน	 เป็นต้น	 ดัชนกีาร

ส่งสินค้า	 มี	 38	 อุตสาหกรรมที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น	 ได้แก่	 การผลิต

เครื่องจักรส�านกังาน	 เครื่องท�าบัญชีและเครื่องค�านวณ	 การผลิต 

ยานยนต์	 การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าขั้นมูลฐาน	 เป็นต้น		

ดัชนีสินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง	 มี	 16	 อุตสาหกรรมที่มีสินค้าส�าเร็จรูป

(ฐานเฉลี่ยรายเดือน	ปี	2543	และเป็นดัชนทีี่ยังไม่ปรับผลกระทบของฤดูกาล)

คงคลังเพิ่มขึ้น	 ได้แก่	 การแปรรูปและการถนอมสัตว์น�้า	 และ

ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น�้า	 การผลิตรองเท้า	 การผลิตสตาร์ชและผลิต

ภัณฑ์จากสตาร์ช	 เป็นต้น	 ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม	 มี	 26	

อุตสาหกรรมที่มีแรงงานเพิ่มขึ้น	ได้แก่		การผลิตเครื่องจักรส�านกังาน		

เครื่องท�าบัญชีและเครื่องค�านวณ	 การผลิตรถจักรยานยนต์	 การ

แปรรูปและการถนอมสัตว์น�้า	 และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น�้า	 ดัชนีผลิต

ภาพแรงงานอุตสาหกรรม	มี	38	อุตสาหกรรมที่มีผลิตภาพแรงงาน

เพิ่มขึ้น	ได้แก่	การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ	การผลิตยานยนต์	การผลิต

หลอดอิเล็กทรอนกิส์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนกิส์	 เป็นต้น	 และ

อัตราการใช้ก�าลังการผลิตมี	 36	 อุตสาหกรรมที่มีอัตราการใช้ก�าลัง

การผลิตเพิ่มขึ้น	ได้แก่	การผลิตเครื่องจักรส�านกังาน		เครื่องท�าบัญชี

และเครื่องค�านวณ	การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าขั้นมูลฐาน	

การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน	 ยกเว้นปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน	

เป็นต้น

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุ่มอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม
ไตรมาส
4/2551

(ต.ค.	-	ธ.ค.)

ไตรมาส
3/2552

(ก.ค.	-	ก.ย.)

ไตรมาส*
4/2552

(ต.ค.	-	ธ.ค.)

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อน

(%)

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับ
ไตรมาส

เดียวกันของ
ปีก่อน
(%)

ภาวะแนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม	(มูลค่าเพิ่ม)

ดัชนกีารส่งสินค้า

ดัชนีสินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง

ดัชนีอัตราส่วนสินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม

อัตราการใช้ก�าลังการผลิต

165.94

165.06

201.73

205.77

113.40

131.30

56.54

174.62

175.38

169.25

188.33

111.24

148.49

57.92

11.53

12.57

-14.75

-11.46

0.63

42.00

5.99

5.94

1.61

-3.26

2.59

25.56

185.08

185.80

171.98

182.19

114.12

186.45

61.09
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 ดัชนีอุตสาหกรรม	 ปี	 2552	 เมื่อเทียบกับปีก่อน	 พบ

ว่า	 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม	 (มูลค่าเพิ่ม)	 ดัชนกีารส่งสินค้า	 ดัชนี

สินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง	 ดัชนีอัตราส่วนสินค้าส�าเร็จรูปคงคลังและ

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมลดลง	 แต่ดัชนีผลิตภาพแรงงาน

อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น		โดย				

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม	(มูลค่าเพิ่ม)	มี	15	อุตสาหกรรม

ที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น	 ได้แก่	 การผลิตเครื่องจักรส�านกังาน	 เครื่องท�า

บัญชีและเครื่องค�านวณ	 การแปรรูปและการถนอมสัตว์น�้า	 และ

ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น�้า	 การผลิตน�้าตาล	 การผลิตเครื่องเพชรพลอย

และรูปพรรณ	 และของที่เกี่ยวข้อง	 การผลิตสบู่และผงซักฟอก	

เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการท�าความสะอาดและขัดเงา	 เครื่องหอมและ 

สิ่งปรุงแต่งส�าหรับประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม	เป็นต้น

 ดัชนกีารส่งสินค้า	 มี	 15	 อุตสาหกรรมที่มีการส่งสินค้า 

เพิ่มขึ้น	 ได้แก่	 การผลิตเครื่องจักรส�านกังาน	 	 เครื่องท�าบัญชีและ

เครื่องค�านวณ	การแปรรูปและการถนอมสัตว์น�้า	และผลิตภัณฑ์จาก 

สตัว์น�้า	การผลติผลติภณัฑ์ทีไ่ด้จากการกลัน่น�้ามนัปิโตรเลยีม	การผลติ 

เคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน	ยกเว้นปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน	การผลิต

สบู่และผงซักฟอก	 เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการท�าความสะอาดและขัดเงา	

เครื่องหอมและสิ่งปรุงแต่งส�าหรับประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม	

เป็นต้น

 ดัชนีสินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง	 มี	 19	 อุตสาหกรรมที่มีสินค้า

ส�าเร็จรูปคงคลังเพิ่มขึ้น	 ได้แก่	 การแปรรูปและการถนอมสัตว์น�้า	

(ฐานเฉลี่ยรายเดือน	ปี	2543	และเป็นดัชนทีี่ยังไม่ปรับผลกระทบของฤดูกาล)
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ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม	(มูลค่าเพิ่ม)

ดัชนกีารส่งสินค้า

ดัชนีสินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง

ดัชนีอัตราส่วนสินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม

อัตราการใช้ก�าลังการผลิต

และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น�้า	 การผลิตเครื่องแต่งกาย	 ยกเว้นเครื่อง

แต่งกายที่ท�าจากขนสัตว์	 การผลิตสตาร์ชและผลิตภัณฑ์จากสตาร์ช	

การผลิตกระดาษลูกฟูกและกระดาษแข็งลูกฟูก	และการผลิตภาชนะ

ที่ท�าจากกระดาษและกระดาษแข็ง	การผลิตรองเท้า	เป็นต้น

 ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม	 มี	 20	 	 อุตสาหกรรม

ที่มีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	 ได้แก่	 การผลิตสตาร์ชและ 

ผลิตภัณฑ์จากสตาร์ช	การผลิตเม็ดพลาสติก	การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

การแปรรูปและการถนอมสัตว์น�้า	และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น�้าการผลิต 

สิ่งของอื่นๆที่ท�าจากกระดาษและกระดาษแข็ง	เป็นต้น

 ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม	มี	20		อุตสาหกรรม

ที่มีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	 ได้แก่	 การผลิตผลิตภัณฑ์

ยาสูบ	 การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน	 ยกเว้นปุ๋ยและสารประกอบ

ไนโตรเจน	 การผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ	 และของที่

เกี่ยวข้อง	การผลิตผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต	ซีเมนต์	และปูนปลาสเตอร์	

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอื่น	ๆ	ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น	

เป็นต้น

 อัตราการใช้ก�าลังการผลิต	 มี	 16	 อุตสาหกรรมที่มีอัตรา

การใช้ก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้น	 ได้แก่	 การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน	

ยกเว้นปุ ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน	 การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มี

แอลกอฮอล์	รวมทั้งน�้าดื่มบรรจุขวด	การผลิตผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต	

ซีเมนต์	และปูนปลาสเตอร์	การผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ	

และของที่เกี่ยวข้อง	การผลิตอาหารสัตว์ส�าเร็จรูป	เป็นต้น

ดัชนีอุตสาหกรรมรายปี (53 กลุ่มอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม

ปี อัตราการ
เปลี่ยนแปลงปี	

2552
เทียบปี	2551

(%)
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552*
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การคาดการณ์ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม	 (มูลค่าเพิ่ม)	 	 ไตรมาสที่	

1/2553	(มกราคม	-	มีนาคม)		คาดว่า	อยู่ที่ระดับ	193.42	ซึ่งเมื่อ

เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน	 จะขยายตัวเพิ่มขึ้น	 ร้อย

ละ	32.29						

หมายเหตุ:	 	 *ข้อมูลเบื้องต้น,	 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดู

ได้ที่เว็บไซต์	สศอ.	ที่	www.oie.go.th
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“รอบรั้ว สศอ”

 สศอ. พัฒนาอุตฯ คอมโพสิท
	 นางสุทธินีย์	พู่ผกา	ผู้อ�านวยการส�านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	(สศอ.)	เปิดสัมมนาโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพของอุตสาหกรรมคอมโพสิท	เรื่อง	“การพัฒนาอุตสาหกรรมคอมโพสิทของไทยกับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ”	โดยร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(ISMED) 
และสมาคมไทยคอมโพสิท	เสวนาให้ความรูแ้ก่ผูป้ระกอบการและผูเ้ข้าร่วมสมัมนาฯ	เมือ่วนัที	่15	มกราคม	2553	
ณ	โรงแรมตะวนันา

 เปิดตัวโครงการบริหาร Productivity และโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา
	 นางสุทธิย์	 พู่ผกา	 ผู้อ�านวยการส�านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 (สศอ.)	
เปิดสัมมนาโครงการบริหารแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพฯ	และโครงสร้างพื้นฐาน
ทางปัญญา	 โดยมีนายอภิวัฒน์	 อสมาภรณ์	 ผู้อ�านวยการส�านกันโยบายอุตสาหกรรม
มหภาค	(สม.)	ชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนแม่บทฯ	ทั้ง	2	แผนดังกล่าว	
เมื่อวันที่	2	กุมภาพันธ์	2553	ณ	ห้องประชุม	601	สศอ.

 สศอ. ร่วมงาน “Thailand SMEs Expo 2010”
	 ส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม	(สศอ.)	ร่วมออกบูท้จดัแสดงนทิรรศการ 
แจกเอกสารเผยแพร่	และให้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในงาน	 “Thailand	
SME	EXPO	2010”	แก่ผู้สนใจ	โดยงานดังกล่าว	ฯพณฯ	นายอภิสิทธิ	เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี	ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ	โดยมีนายชาญชัย	ชัยรุ่งเรือง	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมงานฯ	เมื่อวันที่	28-31	มกราคม	2553	ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 ดัชนีเดือน ธ.ค. 52 ขยายตัว 30.7%
	 ดร.	สมชาย	หาญหิรัญ	รองผู้อ�านวยการส�านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	
(สศอ.)	 เป็นประธานการประชุมคณะอนกุรรมการดัชนีอุตสาหกรรม	 โดยดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม	 ขยายตัวเพิ่มขึ้น	 30.7%	 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน	 อุตสาหกรรมส�าคัญที่ส่งผลด้านบวก	 ได้แก่	 ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ	
(HDD),	ยานยนต์,	น�้าตาล	และ	การผลิตเหล็ก	เมื่อวันที่	26	มกราคม	2553	ณ	ห้องประชุม	601	สศอ.

 สศอ. เปิดโครงการมาตรฐานการจ้างงานฯ
	 นางสุทธินีย์	พู่ผกา	ผู้อ�านวยการส�านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	(สศอ.)	เปิด	“โครงการเตรียมความพร้อม 
บคุลากรเพือ่เสรมิสร้างความมัน่คงทางอาชพี	และการจ้างงานด้านมาตรฐานระบบการจดัการของสากล”	เพือ่ให้ 
ความรู้	ความเข้าใจในมาตรฐานระบบการจัดการที่เกี่ยวกับการปฎิบัติงาน	โดยร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐาน 
ไอเอสโอบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงานฯ	เมื่อวันที่	19	มกราคม	2553	ณ	โรงแรมเซ็นจูรี่	พาร์ค	กรุงเทพฯ

 อุตสาหกรรมก้าวใหม่  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
	 นางพรรณี	 จารุสมบัติ	 เลขานกุารรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหรรม	 เป็นประธานเปิดสัมมนา	 “อุตสาหกรรมก้าวใหม่	 ใส่ใจสิ่ง
แวดล้อม”	 เพื่อเปิดตัว	 “โครงการพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบตรวจวัด	 COD	
ระบบ	online	ส�าหรับอุตสาหกรรมฟอกสีย้อม	พิมพ์	ตกแต่งส�าเร็จ	และ
อุตสาหกรรมอาหาร”	 โดยมีนางสุทธิ์นีย์	 พู่ผกา	 ผู้อ�านวยการส�านกังาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม	(สศอ.)	กล่าวรายงานความเป็นมาโครงการ	เมื่อวันที่	11	กุมภาพันธ์	2553	ณ	โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท		
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ตัวแปรชี้น�าเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

 ปัจจัยภายในประเทศ

     ด้านการผลิต
  มูลค่าการน�าเข้าสินค้าวัตถุดิบ 

     (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

  มูลค่าการน�าเข้าสินค้าทุน 

    (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

  ดัชนชีี้น�าธุรกิจระยะสั้น

  ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม 

  3 เดือนข้างหน้า

  ดัชนกีารลงทุนภาคเอกชน

  ราคาน�้ามันดิบ 

  อตัราแลกเปลีย่นบาท/ดอลลาร์สหรฐัฯ

  อัตราแลกเปลี่ยนบาท/100 เยน 

  อัตราแลกเปลี่ยนบาท/ยูโร

 ด้านการบริ โภค
  ดัชนคีวามเชื่อมั่นผู้บริ โภค

  ดัชนีอุปโภคบริ โภคภาคเอกชน

  รายได้เกษตรกรที่แท้จริง

 ด้านตลาด
  ดัชนตีลาดหลักทรัพย์

  แห่งประเทศไทย (SET)

 ปัจจัยต่างประเทศ
  ดัชนชีี้น�าเศรษฐกิจสหรัฐฯ

  ดัชนชีี้น�าเศรษฐกิจญี่ปุ่น

  ดัชนชีี้น�าเศรษฐกิจอียู

  ดัชนคีวามเชื่อมั่นผู้บรโิภคสหรัฐฯ

  ดัชนคีวามเชื่อมั่นผู้บรโิภคญี่ปุ่น

  ดัชนคีวามเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจอียู
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19,277.7

(29.0)

10,538.9

(18.4)

116.2

(1.6)

81.9

(-9.6)

177.1

(5.0)

124.0

(90.8)

32.2

(-6.9)

30.8

(7.4)

50.4

(8.0)

 

10.1

(-42.3)

130.2

(3.9)

80.6

(36.7)

 

811.6

(10.0)

 

101.4

(-1.9)

102.6

(-0.4)

100.4

(-2.8)

59.6

(-31.4)

33.9

(-27.2)

97.7

(-12.5)
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21,268.6

(37.8)

11,024.6

(21.5)

114.0

(-0.5)

87.6

(-3.8)

178.8

(4.0)

118.1

(56.4)

33.8

(-0.5)

31.5

(8.9)

50.9

(8.9)

 

9.7

(-32.4)

133.2

(5.1)

83.1

(32.1)

 

652.4

(-22.3)

 

98.9

(-4.4)

100.6

(-0.8)

97.3

(-5.6)

64.8

(-24.4)

31.0

(-29.9)

89.9

(-17.7)
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15,416.3

(-1.9)

10,323.1

(4.5)

110.3

(-5.0)

77.6

(-19.1)

176.1

(-0.4)

58.3

(-35.7)

34.8

(2.7)

36.3

(21.1)

45.9

(-6.3)

 

10.7

(-33.9)

129.4

(0.6)

132.0

(1.6)

 

422.8

(-51.4)

 

94.0

(-8.6)

95.8

(-5.6)

93.7

(-8.9)

57.7

(-25.6)

28.0

(-30.3)

75.6

(-27.9)
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9,801.3

(-44.1)

8,416.0

(-19.6)

109.7

(-5.2)

74.2

(-23.7)

155.0

(-13.3)

42.9

(-56.2)

35.3

(9.0)

37.8

(22.8)

46.0

(-5.2)

 

12.1

(-31.2)

123.3

(-5.3)

85.6

(-3.0)

 

433.6

(-46.8)

 

91.2

(-10.7)

92.0

(-10.3)

92.8

(-9.0)

58.3

(-20.1)

27.3

(-25.7)

65.7

(-35.2)

ไตรมาส
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11,707.3

(-39.3)

8,090.7

(-24.1)

112.1

(-3.5)

89.2

(8.9)

148.7

(-16.0)

59.4

(-52.0)

34.7

(7.5)

35.7

(15.8)

47.2

(-6.3)

11.0

(8.9)

124.7

(-4.2)

64.9

(-19.5)

549.9

(-32.2)

93.3

(-8.0)

93.2

(-9.2)

96.0

(-4.4)

68.2

(14.4)

35.2

(3.9)

70.2

(-28.1)
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14,303.1

(-32.6)

9,303.6

(-15.6)

114.2

(0.1)

100.6

(14.9)

155.9

(-12.8)

68.2

(-42.2)

33.9

(0.2)

36.3

(15.3)

48.5

(-4.7)

11.7

(20.2)

129.9

(-2.4)

67.9

(-18.2)

664.8

(1.9)

97.4

(-1.6)

97.1

(-3.4)

100.5

(3.3)

68.4

(5.5)

40.0

(29.2)

79.9

(-11.2)
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15,870.4

(2.9)

9,917.1

(-3.9)

118.3

(7.2)

107.5

(38.6)

164.9

(-6.4)

76.1

(30.4)

33.3

(-4.4)

37.1

(2.3)

49.1

(7.0)

 

18.2

(70.6)

132.4

(2.3)

139.7

(5.8)

 

703.0

(66.3)

 

100.5

(6.9)

100.9

(5.3)

104.0

(11.0)

70.2

(21.7)

39.2

(40.0)

88.7

(17.3)

พ.ย.
 

 

5,154.7

(9.8)

3,257.6

(-7.1)

117.5

(6.9)

104.7

(33.4)

165.3

(-6.5)

78.0

(36.1)

33.2

(-5.2)

37.3

(3.1)

49.6

(-11.3)

16.7

(65.3)

132.5

(4.0)

185.3

(3.2)

689.1

(71.5)

100.5

(7.1)

100.9

(5.3)

104.0

(11.2)

67.4

(21.9)

39.5

(39.1)

88.8

(15.9)

ธ.ค.

5,370.58

(29.3)

3,330.44

(4.6)

120.2

(9.9)

113.6

(58)

167.6

(-2.3)

74.5

(81.1)

33.2

(-5.1)

37.0

(-3.6)

48.4

(2.2)

19.9

(95.1)

133.8

(3.9)

160.5

(13.6)

734.5

(63.2)

101.5

(9.8)

102.1

(8.6)

104.9

(13.1)

72.5

(20.6)

37.6

(43.5)

91.3

(32.9)

OIE BUSINESS INDICATORS

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

หมายเหตุ: ( ) หมายถึง อัตราการขยายตัว (%)

ที่มา : ส�านกัวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส�านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม



OIE BUSINESS INDICATORS

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

หลักการพิจารณา EWS-IE เทอร์โมมิเตอร์
 EWS-IE เทอร์โมมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการชี้น�าภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป็นระยะเวลา 2 

เดือน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระดับปกต ิ และ ระดับผิดปกต ิ โดยระดับของเหลวในเทอร์โมมิเตอร์ คือ ค่าความน่าจะ

เป็น (%) ถ้ามีระดับตั้งแต่ 0-45 ของเหลวจะเป็นสีเขียว หมายถึง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยู่ในเกณฑ์ปกติ หากมีระดับ

มากกว่า 45 ขึ้นไป ของเหลวจะเปลี่ยนเป็นสีแดง หมายถึง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยู่ในเกณฑ์ผิดปกติ

ปี 2551 ปี 2552
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187.4

(11.6)

184.9

(11.7)

177.1

(-1.4)

118.3

(2.3)

67.5

(3.1)

 

51.4

(-3.1)

52.6

(-3.2)

51.3

(-4.8)

72.6

(19.0)

50.0

(-3.8)
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177.5

(9.4)

182.5

(11.5)

174.3

(-3.7)

113.0

(-2.0)

63.7

(-1.7)

 

50.0

(-7.7)

50.7

(-10.2)

49.0

(-12.2)

77.5

(16.5)

48.9

(-7.3)
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184.9

(5.8)

183.0

(3.3)

203.4

(9.1)

116.2

(0.2)

62.7

(-6.2)

 

47.4

(-10.5)

47.1

(-14.0)

44.7

(-17.1)

71.3

(11.8)

48.3

(-7.2)
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165.9

(-9.7)

165.1

(-11.2)

201.7

(11.8)

113.4

(-4.4)

56.5

(-16.0)

 

37.1

(-28.6)

33.8

(-35.9)

30.6

(-41.8)

38.5

(-41.6)

39.6

(-22.5)

ไตรมาส 
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146.2

(-22.0)

143.1

(-22.6)

198.1

(11.9)

109.4

(-7.6)

52.1

(-22.7)

 

36.0

(-29.9)

33.1

(-37.0)

32.5

(-36.7)

34.4

(-52.6)

35.8

(-28.5)

ไตรมาส 
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158.5

(-10.7)

154.0

(-15.6)

187.2

(7.4)

107.0

(-5.3)

53.9

(-15.5)

44.7

(-10.7)

46.2

(-8.9)

47.1

(-3.7)

40.3

(-48.0)

40.0

(-18.3)
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174.6

(-5.5)

175.4

(-4.2)

169.3

(-16.8)

111.2

(-4.2)

57.9

(-7.6)

52.0

(9.7)

55.7

(18.4)

56.2

(25.6)

52.0

(-27.0)

46.2

(-4.4)

ไตรมาส 
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185.1

(11.5)

185.8

(12.6)

172.0

(-14.7)

114.1

(0.6)

61.1

(8.1)

 

54.2

(46.3)

57.5

(70.0)

57.3

(87.1)

55.8

(44.7)

49.6

(25.4)

พ.ย.
 

180.2

(7.5)

180.5

(8.7)

173.3

(-11.8)

113.0

(-0.2)

60.6

(8.5)

53.7

(47.1)

56.8

(71.6)

56.7

(90.3)

53.4

(47.5)

49.4

(24.7)

ธ.ค.

194.7

(30.7)

192.6

(27.0)

171.7

(-13.3)

113.3

(2.2)

61.8

(16.8)

54.6

(62.0)

57.5

(96.2)

58.3

(126.0)

58.4

(86.6)

49.7

(34.7)

ที่มา

 

สศอ.

สศอ.

สศอ.

สศอ.

สศอ.

 

JPMorgan

JPMorgan

JPMorgan

JPMorgan

JPMorgan

สถานการณ์ภาคการผลิตภายในประเทศ

 ดัชนีผลผลิต

 ดัชนกีารส่งสินค้า

 ดัชนีสินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง

 ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

 อัตราการใช้ก�าลังการผลิต

สถานการณ์ภาคการผลิตโลก

 Global Manufacturing PMI

 Global Manufacturing Output Index

 Global Manufacturing new orders  

Index

 Global Manufacturing Input Prices 

Index

 Global Manufacturing Employment 

Index

 EWS-IE เดือนกุมภาพันธ์ 
2553 ส่งสัญญาณด ี ตัวแปรชี้น�า
เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมในเดือน
ธันวาคม 2552 โดยตัวแปรชี้น�า
เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่
มีการปรับตัวดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นมูลค่า
น�าเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�าเร็จรูป 
และมูลค่าน�าเข้าสินค้าทุน มีการการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อน โดยขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 
43.9 และ 1.8 ตามล�าดับ ในขณะ
เดียวกันดัชนีการอุปโภคบรโิภคภาค
เอกชนยังมีการขยายตัวแต่ชะลอตัว
ลงเล็กน้อย โดยขยายตัวร้อยละ 3.9 
และเมื่อพิจารณาดัชนีการลงทุนภาค
เอกชนพบว่ามีการหดตัวลดลง โดยหด
ตัวลงร้อยละ -2.3หมายเหตุ: ( ) หมายถึง อัตราการขยายตัว (%)

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (ถ่วงน�้าหนกัมูลค่าเพิ่ม)

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม มูลค่าการน�าเข้าวัตถุดิบ (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

อัตราการใช้ก�าลังการผลิต

จัดท�าโดย : กลุ่มประชาสัมพันธ์และบริการห้องสมุด
  ส�านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2202 4274, 0 2202 4284 โทรสาร : 0 2644 7023 www.oie.go.th


