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“ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน”
 ปี 2554 นับเป็นปีมหามงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ประชาชน
ทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ผู้ทรงเป็น “พระบิดาของปวงชนชาวไทย”
 ตลอดระยะเวลา 66 ปี ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์
ยาวนานที่สุดในโลก พระจริยวัตรเป็นท่ีประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยทั่วไป 
และเป็นที่ยกย่องสรรเสริญแก่นานาประเทศทั่วโลกว่าพระองค์เปรียบประดุจ
เป ็นพ่อของแผ่นดิน ทรงท�านุบ�ารุงและพัฒนาประ เทศชาติบ ้านเมือง
ให้เจริญรุ่งเรือง ดูแลพสกนิกรทุกคนให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข 
 พระราชด�ารัสและโครงการในพระราชด�าริมากมายที่พระราชทาน
ล้วนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาต ิและเป็นคณุปูการแก่เหล่าพสกนกิรเป็นอย่างยิง่ 
“เศรษฐกิจพอเพียง” ปรัชญาที่นานาชาติให ้การยอมรับและได ้รับ
การยกย่องเชดิชเูป็นอย่างสงูจากองค์การสหประชาชาต ิว่าเป็นปรชัญาท่ีจะน�าไปสู่ 
“ความสุขที่แท้จริงและยั่งยืน” เราคนไทยทุกคนต่างภูมิใจที่ ได้เกิดมา
บนผืนแผ่นดินนี้ แผ่นดินของพระมหากษัตริย์ผู ้ยิ่งใหญ่ และจะร่วมกัน
แซ่ซ้องสรรเสริญพระเกียรติคุณเหล่านี้ให้แผ่ไพศาลออกไป ให้นานาประเทศ
ได้รบัทราบ และจะถวายความจงรกัภกัดแีด่พระองค์ท่านตลอดไป “ขอพระองค์
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน”
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สารบญั
เรื่องเด่นประจ�าฉบับ

 “OIE FORUM” 

เวทีสัมมนาวิชาการใหญ่ประจ�าปีของ

ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจัด

ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ได้รับความสนใจ

อย่างมาก ถือเป็นชุมนุมทางวิชาการภาค

อตุสาหกรรมชัน้แนวหน้า โดยปี 2554 จัด

ขึ้นภายใต้หัวข้อ “AEC 2015 : ความ

ท้าทายและโอกาสอตุสาหกรรมไทย” ซึง่

ได้รบัความสนใจจากเหล่านกัธรุกจิชัน้น�า 

ตลอดจนนักวชิาการทัว่ทกุสารทศิเข้าร่วม

งานอย่างคับคั่งเช่นทุกปี

 นายแพทย์วรรณรตัน์ ชาญนกุลู 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

ประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ

ในหัวข้อชื่อเดียวกับงานว่า ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community : AEC) เกิดขึ้นแน่นอนในปี 2558 ซึ่งย่อมส่งผลกระทบทางบวกและลบ

ต่อประเทศไทย จงึจ�าเป็นทีท่กุภาคส่วนต้องเตรยีมความพร้อมรบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ 

และต้องสร้างความแขง็แกร่งภายในประเทศให้พร้อมในทกุด้าน เหมอืนกบัการปีนภเูขา

ที่ยิ่งปีนสูงก็ยิ่งเตรียมต้องเตรียมพร้อมมาก

  การรวมกลุม่ประชาคมอาเซยีนมุง่หวงัทีจ่ะก่อให้เกดิประโยชน์ต่อกลุม่ประเทศ

สมาชิก โดยอาเซียนทุกประเทศรวมกันมีประชากรเกือบ 600 ล้านคน และมี GDP 

รวมกันมูลค่ามากถึง 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้หากพิจารณาถึงข้อตกลง

การค้าเสรีหรือ FTA ของอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่มอาเซียนได้แก่ ASEAN+3 และ 

ASEAN+6 ซึง่ประกอบด้วยคูค้่าทีส่�าคญัได้แก่ จนี อนิเดยี ญีปุ่น่ เกาหลใีต้ ออสเตรเลยี 

และนวิซแีลนด์ จะมปีระชากรรวมกนักว่า 3 พนัล้านคน คดิเป็นร้อยละ 50 ของประชากร

โลก และมมีลูค่า GDP รวมกนักว่า 9.9 ล้านล้านเหรยีญดอลลาร์สหรฐั หรอืคดิเป็นร้อย

ละ 18 ของ GDP โลก ดังนั้นการรวมกลุ่มที่ก�าลังจะเกิดขึ้นประเทศไทยจึงต้องเตรียม

ความพร้อมและความเข้มแข็งในทุกด้าน ทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบูรณาการ

ด้านเศรษฐกิจ เพื่อน�าไปสู่การเป็นตลาดเดียว (Single Market) เพื่อความสามารถใน

การแข่งขัน และเปิดโอกาสให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า แรงงาน การลงทุนโดยเสรี และ

สร้างฐานการผลิตเดียวกัน

AEC 2015 ความท้าทาย
และโอกาสอุตสาหกรรมไทย
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 โดยในปี 2546 อาเซียนได้ก�าหนดทิศทางท่ีแน่ชัดว่า

ความร่วมมือจะต้องเดนิไปสูก่ารเป็นประชาคมอาเซียน ภายในปี 

2563 ต่อมาผู้น�าอาเซียนได้เห็นชอบร่วมกันที่จะเร่งเป้าหมาย

ให้เร็วขึ้นเป็นปี 2558 เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงของอาเซียน

เป็น One Vision, One Identity, One Caring Community 

ซึ่งจะให้ความส�าคัญกับเสาหลัก 3 ด้าน ได้แก่ เสาประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC- ASEAN Economic Community) 

เสาประชาคมอาเซียนด้านการเมืองและความมั่นคง (ASC- 

ASEAN Security Community) และเสาประชาคมสังคม

และวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC- ASEAN Social-Cultural 

Community) 

 โดยเสาด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มี

ส่วนเกีย่วข้องกบัภาคอตุสาหกรรมมากทีส่ดุ ซึง่อาเซยีนได้จดัท�า 

AEC Blueprint คอื การพฒันาเศรษฐกจิทีเ่ท่าเทยีม การลดช่อง

ว่างระหว่างประเทศให้เกดิความเสมอภาคเท่าเทยีม เพือ่ให้การ

เคลือ่นย้ายสนิค้า บรกิาร และเงนิทนุเป็นไปอย่างเสรี ซ่ึงการเข้า

สู่เป้าหมายดังกล่าวได้ประเทศไทยจะต้องด�าเนินการใน 4 ด้าน 

ประกอบด้วย 1. การสร้างฐานการผลติร่วม เพือ่ให้เกดิการเคลือ่น

ย้ายแรงงานเสรี และทุนเสรี 2. การสร้างความสามารถในการ

แข่งขนั โดยการปรบัปรงุนโยบายด้านภาษ ีปรบัปรงุนโยบายการ

แข่งขัน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองผู้บริโภค 

มาตรฐานความปลอดภยั พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 3. การพัฒนา

ทางเศรษฐกจิทีเ่ท่าเทยีมกนั โดยต้องลดช่องว่างระหว่างสมาชกิ

เก่าและสมาชิกใหม่ และสนับสนุนการพัฒนา SMEs และ 

4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกผ่านการท�าความตกลง

ทางการค้า FTA กับประเทศนอกอาเซียน 

 อาเซียนมีเป้าหมายที่จะต้องด�าเนินการยกเลิกภาษี

สนิค้าในบญัชลีดภาษ ี(Inclusion List) โดยสมาชกิกลุม่อาเซยีน 

6 ประเทศ รวมท้ังประเทศไทยจะต้องลดให้เสร็จสิ้นภายใน

ปี 2553 (ค.ศ. 2010) และสมาชิกใหม่ 4 ประเทศ (CLMV) 

ภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015) ซึง่ขณะนีภ้าษสีนิค้าอตุสาหกรรม

ส่วนใหญ่ของไทยมีอัตราที่ร้อยละ 0 หมดแล้ว ในขณะที่สินค้า

อ่อนไหวมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรจะมีภาษีที่อัตราร้อย

ละ 5 รวมทั้งได้มีการยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่

ภาษี (NTBs)  ซึ่งส่วนมากจะได้แก่ มาตรการโควต้าภาษีของ

สินค้าเกษตร โดยที่ผ่านมาได้มีการด�าเนินการเกือบจะมีความ

สมบูรณ์แล้วกว่าร้อยละ 99.5 

 ส�าหรับกรอบระยะเวลาการขจัดมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี 

(NTBs) ชุดที่ 1 คือมาตรการด้านสุขอนามัยของพืชและคน ซึ่ง

ต้องยกเลิกตั้งแต่ปี 2551 ส�าหรับชุดที่ 2 คือ Technical Bar-

rier จะต้องยกเลิกในปี 2552 ส่วนชุดที่ 3 คือ มาตรการทาง

ด้านสิ่งแวดล้อม จะต้องยกเลิกในปี 2553 ส�าหรับการเคลื่อน

ย้ายบริการเสรี เช่น สาขาโลจิสติกส์ได้ก�าหนดให้สามารถเพิ่ม

สดัส่วนการถอืหุน้ในปี 2551 เป็น 49% ปี 2553 เป็น 51% ปี 

2556 เป็น 70% ส่วนการเคลือ่นย้านแรงงานมฝีีมอืใน 7 อาชพี 

จะต้องรกัษาความสมดลุระหว่างแรงงานฝีมอืไทยทีจ่ะออกไปใน

อาเซียน และแรงงานฝีมืออาเซียนที่เข้ามาในประเทศไทย 

 ในการรวมกลุ่มอาเซียนต้องมีการท�าข้อตกลงร่วมกัน 

ยอมรับคุณสมบัติในเรื่องแรงงาน มาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม 

มาตรฐานอื่นๆ ในเวทีโลก โดยไทยต้องเตรียมพร้อมเพื่อสร้าง

ความเข้มแข็ง สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ แสวงหาตลาดใหม่ 

และโอกาสทางการลงทุน รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ที่

ไทยมีศักยภาพ 
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 นางสทุธนิย์ี พูผ่กา ผูอ้�านวยการส�านกังานเศรษฐกจิ

อตุสาหกรรม กล่าวว่า การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จะส่งผลกระทบ

ต่อทุกภาคส่วน การที่กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ก�าลังเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ท�าให้ทุกภาค

ส่วนในประเทศไทยต้องปรับตัวเพื่อรองรับการรวมกลุ่มนี้และ

ผลทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่

มาก สมาชกิอาเซยีน 10 ประเทศมารวมตวักนัมปีระชากรเกอืบ 

600 ล้านคน ม ีGDP รวมกนัสงูถงึ 1.8 ล้านล้านดอลล่าร์สหรฐั 

นอกจากนีอ้าเซยีนเองกไ็ด้มกีารขยายการท�าความตกลงการค้า

เสรีหรือ FTA กับคู่ค้าที่ส�าคัญของโลก เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี 

อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ด้วย เป็นการขยายขนาดของ

ตลาดไปอกีระดบัหนึง่ รวมทัง้อาเซยีนยงัมแีนวคดิทีจ่ะรวม FTA 

เหล่านีเ้ป็นอนุภมูภิาคทีม่ขีนาดใหญ่มากขึน้อกีทีเ่รยีกว่าอาเซียน

+3 โดยรวม จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เข้าด้วยกัน และอาเซียน+6 ที่

รวมออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย เพิ่มอีก 3 ประเทศใน

อนาคต ซึง่จะเป็นประเดน็ทีท้่าทายต่อภาคอตุสาหกรรมไทยว่า

จะเข้าไปใช้และเกบ็เกีย่วผลประโยชน์สงูสดุจาก AEC ได้อย่างไร   

ประเทศไทยจ�าเป็นที่จะต้องปรับตัวและสร้างภูมิคุ้มกัน รวมถึง

พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อรองรับการแข่งขันที่จะสูงขึ้น ท�าให้

ภาคอตุสาหกรรมสามารถแข่งขนัได้ไปพร้อมๆ กบัการแสวงหา

ประโยชน์จาก AEC ตวัอย่างการเตรยีมความพร้อมเหล่าน้ีได้แก่ 

การพัฒนาก�าลังคนภาคอุตสาหกรรมท้ังทางด้านปริมาณและ

คุณภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพ และผลิตภาพการผลิตภาค

อตุสาหกรรมอย่างต่อเนือ่ง การพฒันาอตุสาหกรรมต่อยอดจาก

ภาคเกษตร การเชือ่มโยงอตุสาหกรรมต้นน�า้ กลางน�า้ และปลาย

น�า้ และการขยายฐานการผลติไปสูป่ระเทศกลุม่สมาชกิอาเซียน 

ซึ่งจะต้องสร้างเครือข่ายร่วมกันในการพัฒนา เพื่อให้เกิดปัจจัย

สนับสนุนดังกล่าว 

 นายบณัฑติ นจิถาวร กรรมการผูอ้�านวยการสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (ไอโอด)ี ปาฐกถาในหวัข้อ 

“Changes in Geo Global Economics” ว่าปี 2554 เป็นปี

ที่ประเทศอุตสาหกรรมมีนโยบายเศรษฐกิจไม่ชัดเจนท่ีสุด โดย

เศรษฐกิจสหรัฐและยุโรปต้องได้รับการแก้ไขแต่ยังไม่มีแนวทาง

ชัดเจนว่าจะแก้ไขอย่างไร และจะมีการขยายตัวในระดับต�่าอีก

หลายปี ส่งผลต่อโครงสร้างการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลก

ในช่วงต่อไป  โดยไทยอยู่ในฐานะเศรษฐกิจเปิดจึงมีผลกระทบ

อย่างแน่นอน ประเทศอุตสาหกรรมจะขยายตัวในระดับต�่ากว่า

ประเทศเศรษฐกิจใหม่ เช่น จีน รัสเซีย อาเซียน ลาตินอเมริกา  

ซึ่งจะท�าให้ประเทศเศรษฐกิจใหม่เป็นแหล่งรับเงินทุนท่ีไหลเข้า

มาเพือ่ผลตอบแทนทีด่กีว่า  รวมทัง้เศรษฐกจิของเอเชยีทีเ่คยพึง่

การส่งออกไปสหรฐัและอยีจูะเปลีย่นมาพึง่การบรโิภคในประเทศ

และการส่งออกไปในภมูภิาคมากขึน้  และการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิ

ขึ้นใช้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) รองรับได้

 กลไกขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของอาเซยีนระยะต่อไปมาจาก

การใช้จ่ายภายในการค้าและการลงทุนในอาเซียน  ซึ่งไทยควร

เตรียมนโยบายเพ่ือเตรียมเศรษฐกิจไทยให้หาประโยชน์ได้เต็ม

ที่จากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน 3 ด้าน คือ 1. สนับสนุน

เอกชนไทยไปลงทุนในอาเซียนอย่างจริงจัง และแผนรองรับ

บริษัทในอาเซียนที่จะเข้ามาท�าธุรกิจในไทยมากขึ้นเพราะไทย

มตีลาดขนาดใหญ่  และต่อไปต้องมกีารสนบัสนนุให้เอกชนไทย

ไปท�าธรุกจิในต่างประเทศให้มากขึน้ 2. ภาคการเงนิต้องปรบัตวั

เพือ่สนบัสนนุบทบาทของภาคธรุกจิไทยในอาเซียน  โดยเฉพาะ

เอสเอ็มอีท่ีต้องปรับตัวเพ่ือแข่งขันกับรายใหญ่ และธนาคาร

ไทยควรมีส่วนร่วมมากขึ้นเช่น ตั้งสาขาในต่างประเทศเพื่อ

ให้บริการให้กับนักธรุกิจไทยทีอ่อกไปลงทนุ 3. ธรรมาภบิาลของ

ธุรกิจเอกชนไทยเพื่อรองรับการลงทุนกับนักธุรกิจต่างประเทศ

ที่จะเลือกลงทุนกับธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล บริษัทไทยจึงต้อง

ปรับตัวในเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เสียโอกาสจากเออีซี 

 นายนพินธ์ พวัพงศกร ประธานสถาบนัวจิยัเพือ่การ

พัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ปาฐกถาในหัวข้อ “Changes 

in Geo Demographic” ว่าการเปลีย่นแปลงประชากรจะมีผล

ต่อเศรษฐกิจของเอเชียในอนาคต โดยประชากรเอเชียจะมีแนว

โน้มอายุยืนและมีผู้สูงอายุมากขึ้น ท�าให้ในปี 2593 เอเชียจะมี

ประชากรลดลง 1,000 ล้านคน ประเทศทีล่ดลงมากคอื เกาหลใีต้ 

จนีและญีปุ่น่ และประชากรอนิเดยีจะแซงหน้าจนี โดยในอกี 40 

ปีข้างหน้าประชากรสูงอายุของเอเชียจะเพิ่มจาก 270 ล้านคน 

เป็น 860 ล้านคน ซึ่งในเอเชียตะวันออกจะมีประชากรสูงอายุ

มากที่สุดประมาณ 400 ล้านคน ส่วนในอาเซียนจะมีประชากร

สูงอายุ 132 ล้านคน  

 โดยโครงสร้างประชากรในเอเชยีแบ่งประเทศเป็น 3 กลุม่ 

คือ 1. กลุ่มประชากรเข้าสู่วัยชราคือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้และจีน  

2. กลุม่ประชากรก�าลงัเข้าสูว่ยัชราคอื ไทย อนิโดนเีซยี เวียดนาม 

บังคลาเทศ อินเดีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย  3. กลุ่มประชากรอยู่

ในวัยหนุ่มสาวคือ ปากีสถาน อัฟกานิสถาน ส่วนการปันผล

ประชากรต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 2 ระลอก พบว่า

ระลอกที่ 1 ประชากรวัยท�างานสูงขึ้นมากจะท�าให้ผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ (จดีพี)ี สงูขึน้แบบอตัโนมตั ิซ่ึงไทยเกดิมาแล้ว

และอยู่ระหว่างประชากรวัยท�างานลดลง ส่วนระลอกที่ 2 เกิด

จากประชากรอายุยืนและมีลูกน้อยลงท�าให้ครัวเรือนออมเงิน

มากขึ้น  มีทรัพย์สินและรายได้ระยะยาวเพิ่มขึ้น  ซึ่งญี่ปุ่นเป็น

ชาตทิีจ่ะได้ประโยชน์จากการออมมากทีส่ดุ  แต่ผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกจิไม่ได้เกดิขึน้อตัโนมตัเิหมอืนระลอกที ่1 เพราะเกดิจาก

การวางแผนการออมและการลงทนุ  โดยรัฐต้องส่งเสรมิ พฒันา

ตลาดการออมและให้ความรูเ้รือ่งการเงนิกบัประชาชน  ซึง่ปัจจบุนั

ชาวเอเชียมีความรู้เก่ียวกับการลงทุนในตลาดการเงินน้อยกว่า

ชาวตะวันตก การขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะมาจากชนชั้นกลางซึ่ง

จะมีการออมและการบริโภคมาก จึงส่งผลให้ตลาดธุรกิจหลาย

ประเภทขยายตวั  ในเอเชยีแปซิฟิกมปีระชากรชนชัน้กลาง 525 
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ล้านคน หรือ 28 % ของคนชั้นกลางทั่วโลก ซึ่งคาดว่าอีก 20 

ปี ข้างหน้า จะเพิ่มเป็น 3,000 ล้านคน หรือ 60 % ของคนชั้น

กลางทั่วโลก จะมีผลต่อการบริโภคเพิ่มขึ้นมหาศาล  แต่ชนชั้น

กลางในเอเชยีส่วนใหญ่ 60-70 % เป็นชนชัน้กลางประเภทรายได้

ระดบัต�า่และระดบักลาง  ซึง่ขณะนีใ้นเอเชยีมกีารศกึษาแนวทาง

ให้ครอบครัวมีรายได้พอกับค่าใช้จ่ายตลอดช่วงชีวิต โดยอาศัย

การปันผลประชากรระรอกที่ 2  เป็นตัวผลักดัน  

      ส�าหรบัในภาคบ่าย ได้แบ่งการเสวนาออกเป็น 3 หวัข้อ 

โดยมีวิทยากรเสวนาสรุปเนื้อหาสาระส�าคัญดังนี้

• หวัข้อ “อุตสาหกรรมไทยกบัเป้าหมายเตบิโตยัง่ยนื” 
 นายอาคม เตมิพทิยาไพสฐิ เลขาธกิารส�านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

 ความหมายของการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ียั่งยืน หรือ

อตุสาหกรรมทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมนัน้ ต้องมกีารปรบัเปลีย่น

ทกุภาคส่วน โดยไม่ได้หมายถงึการปรบัเปลีย่นกระบวนการผลติ

เท่านัน้ แต่รวมไปถงึการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของผู้บริโภคด้วย 

เพราะหากผูบ้ริโภคไม่ปรบัเปลีย่น กย็ากทีอ่ตุสาหกรรมจะสามารถ

พฒันาต่อไปบนเส้นทางทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมได้ เนือ่งจากการ

ลงทนุทางสิง่แวดล้อมมต้ีนทนุทีส่งู นอกจากนัน้ประเทศไทยเป็น

ประเทศที่พึ่งพาการส่งออกถึง 70 % ต้องเผชิญกับกติกาโลกที่

มกี�าแพงในการกดีกนัการส่งออกสนิค้า โดยหนึง่ในนัน้กค็อื การ

จ�ากัดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต และ

กระบวนการขนส่ง ซึ่งจะกลายเป็นกติกาท่ีผู้ประกอบการ และ

ภาคอุตสาหกรรมไทยต้องให้ความส�าคัญกับการปรับตัวอย่าง

จริงจัง 

 ประเทศไทยมคีวามก้าวหน้าในเรือ่งของกฎหมาย และ

มาตรการในการดแูลสิง่แวดล้อม กรณขีองมาบตาพดุเป็นตวัอย่าง

ทีเ่ห็นได้ชดั ในเรือ่งความเข้มงวดของกฎระเบยีบ ทีอ่ตุสาหกรรม

ต้องด�าเนินตามอย่างเคร่งครดั อย่างไรกต็ามนอกจากกฎระเบยีบ

ทีต้่องอาศยัความเข้มแขง็จากภาครฐัในการควบคมุให้เป็นไปตาม

ข้อก�าหนด ปัญหาท่ีเกิดข้ึนก็คือภาคประชาชนกับอุตสาหกรรม

ขาดความไว้เน้ือเชือ่ใจซึง่กนัและกนั  ทัง้นีก้ารทีจ่ะสามารถผลกั

ดนัให้อตุสาหกรรมไทยเตบิโตอย่างยัง่ยนืต่อไปได้กค็อืความร่วม

มอืร่วมใจของทกุภาคส่วน ท�าเรือ่งนีอ้ย่างจรงิจงั ท�าด้วยใจ และ

ท�าด้วยกระแส อย่างกระแสสิ่งแวดล้อมถือเป็นกระแสที่ดีที่ควร

จะสร้างโอกาสให้อตุสาหกรรมในประเทศเรยีนรูท้ีจ่ะปรบัตวั เพือ่

ให้สามารถก้าวสู่เวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ในที่สุด   

 นายชายน้อย เผื่อนโกสุม รองประธานสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 ภาคอุตสาหกรรมของไทยท�าเรื่องสิ่งแวดล้อมมานาน

แล้ว โดยพยายามท่ีจะท�าทุกอย่างให้สอดคล้องกับนโยบาย

และกฎหมาย รวมท้ังท�าได้ดีกว่ามาตรฐาน รวมทั้งมาตรฐาน

อุตสาหกรรมไทยพัฒนาดีกว่าหลายประเทศ เช่น การบังคับ

ใช้น�้ามันมาตรฐานยูโร 4 ท้ังน้ีมองว่าการท่ีจะให้มาตรฐาน

อุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เป็นที่รับรู้ของบุคคลภายนอก

ควรจะมีการผลักดันให้สร้าง “Eco town industries” รวมทั้งมี

การประสานความร่วมมอืกนัอย่างต่อเนือ่งของ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ เอกชน และภาครัฐถงึจะเป็นการพัฒนาอย่างยัง่ยนื

หรือ Sustainable development ที่แท้จริง สิ่งที่ต้องด�าเนินการ

แก้ไขก็คือ การเข้ามาสนับสนุนบริการพื้นฐาน และปรับปรุง

โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่อุตสาหกรรมให้เหมาะสมต่อการ

ส่งเสรมิคณุภาพชวีติของประชาชน เช่น เรือ่งการจดัสรรน�า้ประปา

ให้เพียงพอต่อความต้องการ ท้ังน้ีความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศไทยก�าลงัจะลดลงจากการบงัคบัใช้กฎระเบยีบภาษี

ที่ซ�้าซ้อน และการอุดหนุนที่สร้างภาระให้กับภาคอุตสาหกรรม 

ซ่ึงเร่ืองเหล่าน้ีเป็นความกังวลของนักลงทุน ที่อาจท�าให้

เกิดการย้ายถิ่นฐานได้

 นายเกยีรตชิาย ไมตรวีงศ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

สายงานด้านบรหิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ บรษิทับางจาก 

ปิโตรเลยีม จ�ากดั (มหาชน) การท�าธรุกจิหรอือตุสาหกรรมทีย่ัง่ยนื

ก็ต้องค�านึงถึงทั้งสิ่งแวดล้อม และสังคมรอบข้าง อาจก�าหนด

เป็นวัฒนธรรมขององค์กรเพื่อให้พนักงานน�าไปปฏิบัติ บางจาก

เป็นบริษัทหนึ่งที่ผันตัวเองมาสู่การเป็นธุรกิจ GREEN เช่น

การบุกเบิกท�าเร่ืองพลังงานทดแทน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายว่า

จะเป็นบริษัท Carbon Nurture Company ที่ปล่อยคาร์บอนฯ 

เป็นศนูย์ อย่างไรกต็ามปัญหาส�าคญัประการหนึง่กค็อืการลงทนุ

เพือ่สิง่แวดล้อม เราใช้ต้นทนุทีส่งู และจะค่อนข้างเสยีเปรียบเร่ือง

การตลาดทีท่�าให้สนิค้ามต้ีนทนุทีส่งูกว่า เราต้องใช้ข้อได้เปรยีบใน

เรือ่งของทีป่ระเทศไทยมปีระสบการณ์ในเรือ่งสิง่แวดล้อมเข้มข้น

กว่าประเทศอืน่ๆ ในอาเซยีนเพือ่ผลกัดนัให้คนอืน่เขาเป็นคล้ายๆ

เรา ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานทางกฎหมาย คุณภาพของสินค้าเพื่อ

เป็นช่องทางถ่ายทอดความรู้และเปล่ียนแปลงทัศนคติให้เพื่อน

บ้านเห็นความส�าคัญของสิ่งแวดล้อม เพื่อเป้าหมายในการผลัก

ดันให้อุตสาหกรรมสีเขียวของเราเติบโตได้ในอาเซียน 

 ดร.ไพรนิทร์ ชโูชตถิาวร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั

ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

 การรวมตัวทางเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี นัก

อุตสาหกรรมเราจะนิยามค�าว่าเออีซี หรือการรวมกลุ่มทาง

เศรษฐกิจว่า “การยอมรับเศรษฐกิจทางการตลาด เพื่อแลกกับ

ขนาดที่ใหญ่ขึ้น ระบบเศรษฐกิจควรจะมีกติกาเดียว และไม่ควร

มีการปกป้องและสนับสนุนของรัฐบาล ปัจจุบันประเทศไทยมี

ความสามารถในการแข่งขันเป็นอันดับที่ 3 ของอาเซียน และ

เป็นอนัดบัที ่48 ของโลก แต่ยงัมข้ีอเสยีของเรือ่งของการปกป้อง

อตุสาหกรรมและธรุกิจต่างๆ ได้แก่ ภาคการเงนิ ภาคพลงังานเรา

ยงัมกีารอดุหนุนจากรัฐบาล รวมทัง้ภาคพาณิชยกรรมทีย่งัมีการ

ควบคมุราคาสนิค้า ซ่ึงการอดุหนนุรวมทัง้นโยบายประชานยิม จะ

ท�าให้ประชาชนส่วนใหญ่ตกอยูใ่นส่วนทีเ่รยีกว่า “Comfort Zone”
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และไม่ยอมพฒันาตวัเองเพือ่เข้าสูก่ารแข่งขนัในตลาดเสรี ทีจ่ริง

แล้วประเทศสมาชิกอาเซียนมีความแตกต่างกันอยู่ 2 กลุ่ม โดย

เป็นการแตกต่างทัง้ในทางทีต่ัง้ เชือ้ชาต ิศาสนา กลุม่แรกเรยีกว่า 

อาเซียนบน หรือ Upper ASEAN คือส่วนที่อยู่ด้านบน มีอยู่ 5 

ประเทศคอืส่วนทีต่ดิคาบสมทุรด้านบน ได้แก่ พม่า กัมพูชา ลาว 

เวียดนาม และไทย ข้างล่างก็มีอยู่ 5 ประเทศ อาจเรียกว่าพวก 

Islanders คอืประเทศทีเ่ป็นเกาะ หรอืว่าอยูใ่นมหาสมทุรทีม่นี�า้

ได้แก่ ประเทศบรไูน มาเลเซยี สงิคโปร์ อนิโดนเิซยี และฟิลปิปินส์ 

ซึง่รัฐควรท่ีจะสนบัสนนุการลงทนุของไทยในกลุม่ประเทศอาเซยีน

บนก่อน เน่ืองจากมอีงค์ประกอบต่างๆ ใกล้เคยีงกบัประเทศไทย

 ในเรื่องของการจัดการส่ิงแวดล ้อมเพื่อพัฒนา

อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ประเทศไทยนับว่ามีประสบการณ์

ทางด้านสิ่งแวดล้อมสูงสุด รวมท้ังเป็นประเทศที่มีการควบคุม

มาตรฐานสิ่งแวดล้อมเข้มงวดที่สุด เพราะแม้แต่สิงคโปร์ก็ไม่มี

ประสบการณ์เหมือนเรา แต่กระบวนการผลักดันอุตสาหกรรม

ให้ยัง่ยนืนัน้ ยงัมปัีญหาในทางปฏบิตัเินือ่งจากภาคอตุสาหกรรม

และภาคประชาชน ยังขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ดังน้ัน

การน�าหลักเกณฑ์ต่างๆ มาใช้ ไม่ว่าจะเป็นข้อกฎหมาย หรือ

หลักปฏิบัติของอุตสาหกรรม อย่างการท�า CSR จะต้องค�านึง

ถึงประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับ รวมถึงให้ความส�าคัญกับการ

เคารพชมุชนด้วย เพือ่ให้ได้มาซึง่ความเชือ่ใจหรอื “Truth” ต่อกนั 

• หัวข้อ : ผู้บริโภคเปลี่ยนไป อุตสาหกรรมไทย
จะปรับตัวอย่างไร
 ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ผู้อ�านวยการสถาบัน

องค์ความรู้แห่งเอเชีย กล่าวว่า ผู้ประกอบการและผู้ผลิตต้อง

ท�าความเข้าใจว่าแต่ละประเทศมีความแข็งแกร่งอย่างไรก่อนที่

จะมองไปถึง “ผู้บริโภค” ซึ่งความแตกต่างในทุกประเทศล้วนมี

จุดแข็งจุดอ่อน อุปสรรคและโอกาสแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 

สิง่ทีผู่ป้ระกอบการต้องท�าคอื “เอก็ซ์เรย์” แต่ละประเทศอย่างลกึ

ซึง้ ซึง่เมือ่แยกย่อยลงไปจะพบว่า แต่ละประเทศมหีลายเชือ้ชาติ 

หลายเผ่าพนัธุ ์หรอืแม้แต่รายได้ หลงัจากนัน้จงึหนัมาพจิารณา 

“จุดแข็ง” ของตนเอง เพื่อเป็นหัวหอกที่จะน�ามาใช้กรุยทาง 

สร้างเน็ตเวิร์คการเติบโตในแต่ละประเทศให้ได้อย่างเหมาะสม 

 วันนี้อาเซียนถนัดคล้ายๆ กัน เปรียบอาเซียนเสมือน

ชามก๋วยเตีย๋ว ทกุคนชอบกนิลกูชิน้ ฉะนัน้เราควรตัง้หลกัก่อนว่า

ใครถนัดอะไร แบ่งความชอบให้ชดัเจน อย่าเหมารวมว่าอาเซยีน 

680 ล้านคนเหมอืนกนั เพราะจรงิๆ แล้วแต่ละประเทศมคีวาม

แตกต่าง การท�าตลาดต้องอิงไปกับแนวโน้มตลาดหรือเทรนด์ 

และพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ซึ่งมาจากทั้ง “เมกะ

เทรนด์” คือแนวโน้มในภาพใหญ่ และ “ไมโครเทรนด์” ที่แยก

ย่อยลงไปแบบ “นิช มาร์เก็ต” นั่นเอง 

 ส�าหรบั “เมกะเทรนด์”  ทีเ่กดิขึน้ในอาเซยีนเวลานีค้งหนี

ไม่พ้นการขยายตวัและการเตบิโตของ “ช้อปป้ิงออนไลน์” ซ่ึงพบว่า

กลุม่ผูบ้รโิภคในแต่ละประเทศมพีฤตกิรรมช้อปออนไลน์มากขึน้

รวมทั้งประเทศไทย ส�าหรับอาเซียน เทรนด์ มาร์เก็ต ที่เป็น

สงัคมผู้สงูอายจุะมมีากขึน้ ซ่ึงถอืเป็นตลาดใหญ่เป็นทศิทางของ

ภมูภิาค ขณะที ่“ไมโครเทรนด์” เป็นตลาดไม่ใหญ่แต่มโีอกาสทาง

ธุรกิจสูง เน้นท�าตลาดเจาะเฉพาะกลุ่ม ควรเลือกนิชและสร้าง

อาณาจักรของตัวเองดีกว่าหายไปในเค้กก้อนใหญ่  การพัฒนา

สนิค้าและบริการทีจ่ะสอดรับผู้บริโภคทีเ่ปลีย่นไปนัน้ต้อง “เชือ่ม

โยง” ให้สินค้าและบริการไปกันได้กับไลฟ์สไตล์ อิงวิถีชีวิตคน

เพื่อต่อยอดในเชิงการท�าตลาดอย่างยั่งยืน และเวลาไปอย่าไป

คนเดียวต้องหาพาร์ทเนอร์ ต้องดูว่าจะลิงก์กับอะไรได้บ้างเพื่อ

สร้างเครือข่าย เช่น พิซซ่าต้องกับโค้ก กินซูชิต้องกับไวน์บ๊วย 

เข้าสปาดืม่น�า้มะตมูแล้วรู้สกึอร่อย เมือ่ได้ข้อมลูแล้วการผกูเรือ่ง

ราวกบัสิง่ทีม่อียูก่เ็ป็นโจทย์ทีส่�าคญั “อย่าคดิแต่เรือ่งการแข่งขนั 

มองหาความร่วมมือแบบใหม่ (Collaborate) ประมาณว่าดีแน่

ถ้ามฉีนัอยูด้่วย” ไม่จ�าเป็นต้องเป็นสิง่ทีด่ทีีส่ดุแต่ต้องเป็นตวัของ

ตัวเอง ชัดเจนในสิ่งที่ตัวเองจะท�า

 นายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารร่วม บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ�ากัด กล่าวว่า

ผู้ประกอบการมองเออีซีเป็นตลาดใหญ่และมองเป็น “ตลาด

เดียว” ซึ่งค่อนข้างน่ากลัว หากย้อนกลับมามองประเทศไทย

มี 77 จังหวัด แต่ละจังหวัดยังไม่เหมือนกัน เราชอบเห็นเค้ก

ก้อนใหญ่แล้วกระโจนเข้าไปก็จะจมอยู่ในเค้ก ไม่ได้กิน เงินก็

จมไปด้วย ยิ่งประเทศจีนเป็นตลาดใหญ่ ที่มีการขยายตัวอย่าง

รวดเร็วในทุกด้าน ยากที่จะเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งแต่ละ

เมอืงแตกต่างกนัอย่างสิน้เชงิทัง้วฒันธรรม ความเป็นอยู ่การใช้

ชีวิต เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ การเปิดตลาดต่างประเทศต้อง

ศกึษาข้อมลู กฎระเบยีบ กฎหมายอย่างละเอยีดลกึซึง้  ซึง่แต่ละ

ธุรกิจมีความแตกต่างกันด้วย แม้ว่าเออีซีเป็นความท้าทายและ

โอกาสของอุตสาหกรรมไทยแต่ “ไม่ง่าย” ที่จะก้าวออกไป รวม

ทัง้การสร้างแบรนด์ในตลาดไทยและต่างประเทศ ผูป้ระกอบการ

ต้องส�ารวจขนาดธุรกิจและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจน หาก

มุง่หน้าขยายโดยทีก่�าลงัการผลติไม่เพยีงพอกไ็ม่มปีระโยชน์ การ

ท�าแบรนด์ต้องดไูซส์ธรุกจิและกลุม่ลกูค้าเป้าหมายให้ชดัเจน ไม่

เช่นนัน้จะเป็นการต�าน�า้พรกิละลายแม่น�า้ เลอืกท�าในสิง่ทีด่ทีีส่ดุ 

เราต้องพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดีเพื่อจะเหนื่อยน้อยลง เป็น

พีอาร์ที่ถูกและลงทุนต�่าที่สุดในการท�าแบรนด์
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 นอกจากนี้ข้อมูลวิจัยลูกค้าถือเป็นสิ่งส�าคัญ ต้องหา

ข้อมูลเชิงลึกหรือ Consumer Insight  เป็นตัวต้ัง ไม่ใช่เอา 

Insight ของตัวเองไปท�าให้คนอื่นชอบ และต้องเกาะติดความ

ชอบของผู้บริโภคซึ่งเปลี่ยนเร็วมาก และจะยังคงอยู่ในห้วงการ

เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ไปอกีใน 4-5 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะการ

เกิดขึ้นของ “คอนโดมีเนียม” จ�านวนมาก มีผลต่อเนื่องคือผู้คน

ใช้ชวีตินอกบ้านมากขึน้ บรกิารต่างๆ จะตามมา เป็นโอกาสทาง

ธุรกิจทั้งร้านอาหาร บริการต่างๆ เติบโตสูง เป็นต้น ทั้งสิงคโปร์ 

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย เป็นเทรนด์เดียวกันหมด

 อย่างไรกด็ ีไทยมชีือ่เสยีงในเรือ่งของ “ครเีอทวิติี”้  หลาย

ประเทศใช้ไทยเป็น “มาตรฐาน” ถือเป็นโอกาสของประเทศไทย

ในการสร้าง “ครีเอทีฟ อีโคโนมี” “การขายไอเดีย ประเทศไทย

มีความได้เปรียบสูง จากประสบการณ์ธุรกิจนี้มากกว่า 30 ปี 

ประเทศในกลุ่มอาเซียนหลายแห่งอยู่ในแพลตฟอร์มที่ไทยผ่าน

มาแล้ว สามารถ “รีไซเคิลความคิด” ได้ทันที ไอเดียที่ไม่ส�าเร็จ

ในบ้านเราอาจไปใช้ได้ดใีนประเทศเหล่านีก้็เปน็ได ้ทีส่�าคญัต้อง

ไปเร็วไปก่อนคนอื่นโอกาสก็จะมีมาก

 นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ซาบีน่า จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า ความแตกต่างของ

ผูบ้รโิภคในแต่ละระดบัแต่ละประเทศล้วนมคีวามหมายในการท�า

ธุรกิจ ในการท�าตลาดชุดชั้นในซาบีน่า เน้นลงลึกในแง่ “สรีระ” 

แม้จะเป็นกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีโครงสร้างร่างกายคล้ายคลึง

กันก็ตาม แต่ยังมีความแตกต่าง การท�าตลาดในกลุ่มประเทศ

อาเซยีนไม่จ�าเป็นต้องน�าของใหม่ลงทนัทพีร้อมกนั ต้องจดัล�าดบั

การท�าตลาดตามลักษณะโครงสร้าง เช่น รายได้ ไลฟ์สไตล์ 

ดงัน้ันสนิค้าใหม่จะวางในกลุม่ประเทศล�าดบั 1 เช่น ไทย สงิคโปร์ 

มาเลเซีย  จากนั้นค่อยลงเวียดนาม พม่า ลาว เป็นต้น 

 “ซาบีน่า ดูมดูม ขายดีในพม่า แต่ขายไม่ดีในเวียดนาม 

ท่ีนิยมซอร์ฟดมู หนาน้อยกว่าดมูดมู จะเหน็ว่าเราส่งสนิค้าไปขาย

ตามผู้บริโภคที่แตกต่างกัน หรืออย่างสินค้าเด็ก หากไปสิงคโปร์ 

หรือมาเลเซีย ก็ขายได้น้อยแต่ขายได้ดีในพม่า” 3 ปีก่อนหน้านี้ 

ซาบน่ีา ปรบัตวัจากธรุกจิส่งออกเกอืบ 100% ปัจจบุนัท�าตลาด

ส่งออก 20% และแบรนด์ 80% พร้อมกลับมาโฟกัส “เอเชีย” 

มองผู้บริโภคใกล้ตัว เรียกว่า “ใครชอบเรา เราก็ขาย” ยิ่งธุรกิจ

เผชญิปัญหาต้นทนุสงูทัง้จากเรือ่งแรงงาน วตัดดุบิ ขณะทีผู่บ้รโิภค

ในยุโรป อเมริกามีก�าลังซื้อต�่าลงเรื่อยๆ  นอกจากนี้การปรับ

ตัวต้องมองคู่แข่ง โดยเฉพาะตลาดชุดชั้นในการแข่งขันสูงอย่าง

ต่อเนือ่ง ยกัษ์ใหญ่ “วาโก้” ซึง่จบัตลาดวยัสาวมาโดยตลอด เวลานี้

ขยับสู่ “วาโก้ โกลด์” โตตามฐานลูกค้าหลัก หากซาบีน่าจะมุ่ง

ทางเดียวกัน ก็อาจไม่สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้วยก�าลงัการผลติทีน้่อยกว่า จงึเลอืกโฟกสัไปที ่“สนิค้าเดก็” และ 

“ตลาดสินค้าเฉพาะ” หรือ นิช มาร์เก็ต อย่างชุดช้ันในส�าหรับ

คนผ่าตดั เช่น ผ่าตดัมะเรง็เต้านมหรอืเชฟแวร์ เพือ่ประคองสรรีะ

หลังผ่าตัด เป็นต้น  

 นายสรณ์ จงศรีจันทร์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

บรษิทั ยงัก์ แอนด์ รบิูแคม แบรนด์ จ�ากดั กล่าวว่า ในภาพรวม

ประเทศไทยปัจจุบันมี 77 จังหวัด และก�าลังจะมีอีก 9 จังหวัด

ใหญ่เข้ามาร่วมกลายเป็น 86 จังหวัดด้วยกัน โดยที่ 9 จังหวัด

ใหม่ หรือ 9 ประเทศที่ก�าลังจ่อเข้ามาเชื่อมเป็นแผ่นดินเดียวกัน

นัน้ มคีวามซบัซ้อนอย่างมาก ท�าให้ในความเป็น “หนึง่เดยีวของ

ตลาด” จะประกอบด้วยความแตกต่างอย่างมาก โดยเฉพาะ

ผูป้ระกอบการไทยกลุม่เอสเอม็อต้ีองยอมรบัว่าในขณะนีเ้องยงัถกู 

จ�ากัด “กรอบ” อยู่เฉพาะระดับจังหวัด เช่น สินค้าบางตัวอยู่ใน

อสีานจะขยบัมากรงุเทพฯ กย็งัยาก เบือ้งต้นต้องกลบัไปมองหรือ

ค้นหาโดยเริม่จาก “การผลติ” ทีผ่่านมา ผลติอะไรกแ็ล้วแต่ แบบ 

“One Size Fit All” ลกูค้าไม่มทีางเลอืก หรอืลกูค้าเป็นตวัประกนั 

วนัน้ีไม่ใช่อกีต่อไปแล้ว การผลติต้อง “One size Fit One” เท่านัน้ 

ซึ่งเฉพาะประเทศไทยก็อาจจะต้องมีถึง  66-67 ล้านไซส์ 

 ในความเป็นเออซีกีม็หีลมุพรางแห่งความคดิ ท�าให้ตก

ไปในหลุมพรางนั้นๆ คือ จริงๆ แล้วโอกาสในไทยยังใช้ไม่หมด 

จากอีสานไปเหนือ ไปใต้ ขยายซะให้ใหญ่ก็ท�าได้ ผู้บริโภคไม่ได้

ซ้ือสนิค้าทีผ่ลติจากโรงงาน แต่ซ้ือแบรนด์นัน้ วนันีเ้ราจะไม่พดูว่า

เอาอะไรก็ได้ แต่จะระบุว่า “ขอแบรนด์นี้” การเติบโตไม่จ�าเป็น

ต้องออกนอกประเทศ แต่มองหาและเก็บเกี่ยวโอกาสที่มีอยู่ให้

หมดหรือยังคือค�าถาม โดยหลักการสร้างแบรนด์ต้องกลับมาที่ 

“แก่น” ประกอบไปด้วย  ด-ีเด่น-โดน-ดงั กล่าวคอื “ด”ี สนิค้ามแีก่น 

ความดีต ้องอยู ่ ในตัวตน หมายถึง คุณภาพที่ดี  “เด ่น” 

ท�าอย่างไรให้เป็นแกนน�า หรอื “แกะด�า” ในฝงูแกะขาว “โดน” คอื

ผลิตในสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ ส่วน “ดัง” ท�าอะไรก็แล้วแต่คนต้อง

รู ้จัก ขณะเดียวกันการต่อสู้เชิงธุรกิจต้องกลับมาที่ “ตัวตน” 

ซึ่งขาด “3 ค่า” ไม่ได้ กล่าวคือ “คุณค่า” ของสินค้าและบริการ 

ทีป่ระกอบขึน้มาจากหลายสิง่หลายอย่างทีจ่ะส่งต่อมายงั “มลูค่า” 

เพื่อส่งไม้ต่อมาที่ “ค่านิยม” คนชอบอะไรก็จะเกิดค่านิยมกับ
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สิง่น้ันๆ ท�าให้เกดิความลุม่หลงและถกูดงึเข้ามาหา คณุค่าทีส่งูส่ง

และแตกต่างน�ามาซึง่มลูค่าทีส่งูกว่านัน้เอง สดุท้าย “เอสเอม็อ”ี  

ต้องไม่อยูใ่นทะเลทีแ่ข่งขนัดเุดอืด หรอืทะเลสแีดง เพราะสดุท้าย

จะไม่ได้อะไร แต่ควรเน้นตลาดทีถ่นดั แม้จะเป็นตลาดเลก็ๆ กต็าม   

• หัวข้อ : ยุทธวิธี ‘รุกเออีซี’ เอสเอ็มอีไทย
 นางพไิล ศริพิานชิ นกัวชิาการพาณชิย์เชีย่วชาญ กรม

ส่งเสริมการส่งออก กล่าวว่า ประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นใน

ปี 2558 ไม่ได้เป็นสิง่ทีน่่ากลวัเหมอืนกบัทีผู่ป้ระกอบการเอสเอ็

มอขีองไทยหลายๆ รายกงัวล ซึง่หากมกีารเตรยีมตวัและรบัมอื

ท่ีดแีล้วเชือ่ว่าเอสเอม็อไีทยจะสามารถแข่งขนัได้ไม่ว่าจะเป็นชาติ

ไหนก็ตาม เพราะเอสเอ็มอีไทยมีจุดเด่นในหลายๆ เร่ือง โดย

เฉพาะการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงการมีดีไซน์ที่สวยงาม 

ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบที่ไทยสามารถแข่งขันได้ อย่างไรก็ตาม

เอสเอ็มอีไทยยังมีจุดอ่อนในแง่ของภาษาที่เสียเปรียบประเทศ

อืน่ๆ เน่ืองจากผูป้ระกอบการในหลายๆ ประเทศมกีารเตรยีมการ

เรื่องของภาษามาพอสมควร พูดและสื่อสารได้หลายภาษา 

ดงันัน้ในช่วงระยะ 4 ปีนี ้ไทยยงัสามารถเตรยีมตวัและฝึกทกัษะ

ได้อย่างน้อยภาษาอังกฤษ 

 นอกจากเรือ่งของภาษาแล้ว หากเอสเอม็อไีทยต้องการ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน มองว่าในยุคที่การค้าเสรี

โดยเฉพาะเม่ือเกดิประชาคมอาเซยีน ซึง่ถอืเป็น single market 

สิ่งส�าคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องเร่งด�าเนินการ คือ การจับมือ

รวมตวักนัในลกัษณะคลสัเตอร์และบกุตลาดไปพร้อมๆ กนั ซ่ึงจะ

ท�าให้เกดิความแขง็แกร่งทางธรุกจิได้ โดยเฉพาะผูป้ระกอบการ

รายเล็กหากบุกตลาดเพียงล�าพังศักยภาพการแข่งขันอาจด้อย

กว่าคูแ่ข่ง ต้องรวมตวักนัในรปูแบบคลสัเตอร์จะท�าให้เกดิความ

แข็งแกร่ง ต้องจับมือและบุกตลาดไปพร้อมๆ กัน อย่าแข่งขัน

กันเองแต่เป็นการเติมเต็มให้แก่กัน ขณะเดียวกันสิ่งที่มองว่ามี

ความส�าคญักค็อื ตราสญัลกัษณ์ไทยแลนด์แบรนด์ (THAILAND 

BRAND) เพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพของแบรนด์ไทย 

 นายธนทัต ชวาลดิฐ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท 

เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ จ�ากัด กล่าวว่า ประชาคมอาเซียนจะ

ส่งผลดีให้กับผู้ประกอบการในการขยายตลาดได้มากขึ้น สิ่งที่

อยากเสนอแนะต่อเอสเอม็อไีทยคอื การสร้างแบรนด์ ซึง่ถอืเป็น

เรื่องที่ส�าคัญมาก อย่างเอส.บี.กว่าจะเติบโตมาจนถึงวันน้ีต้อง

ใช้เวลาในการสร้างแบรนด์มาพอสมควร และเช่ือว่าหากสินค้า

ที่เราผลิตมีคุณภาพบวกกับมีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง จะท�าให้สินค้า

เราสามารถขยายสูต่ลาดโลกได้ไม่ยาก และไม่จ�าเป็นต้องแข่งขนั

ด้านราคา นอกจากการบกุตลาดต่างประเทศแล้ว ผูป้ระกอบการ

ไทยต้องรบัมือกบัการเข้ามาของชาตอิืน่ๆ ด้วย จะต้องรวมพลงั

และสร้างแบรนด์ให้แขง็แกร่งเพือ่ตัง้รบักบัการเปิดเสรทีางการค้า 

ในขณะทีก่ารขยายตลาด สิง่ส�าคญัทีส่ดุคอื การมพีาร์ทเนอร์ทีด่ี 

จะท�าให้การท�าตลาดง่ายขึ้น

 อีกประเด็นที่ส�าคัญคือ ความเข้าใจตลาด ก่อนที่จะ

เปิดตลาดประเทศใดก็ตามเราต้องศึกษาตลาดในประเทศนั้นๆ 

ให้ดเีพราะพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคแตกต่างกนั ประเทศเดยีวกัน

แต่พฤตกิรรมของผู้บริโภคแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนทีก่มี็ค่อนข้าง

มาก เช่น อินโดนีเซีย

 นอกจากการแข่งขันกับประเทศในแถบอาเซียน

ด้วยกนัแล้ว จนีเป็นอกีประเทศทีไ่ทยต้องให้ความส�าคญั เพราะ

ด้วยศกัยภาพการผลติ ด้วยวอลุม่ทีส่งูกว่าท�าให้ต้นทนุการผลติ

ต�่า แต่สิ่งที่เป็นข้อด้อยของสินค้าจีนคือ คุณภาพ ดังนั้นหาก

เอสเอ็มอีไทยน�าเสนอสินค้าคุณภาพในราคาที่แข่งขันได้ เชื่อว่า

ตลาดต่างประเทศก็จะยอมรับในสินค้าของคนไทย และค�าว่า

คุณภาพน้ันต้องเป็นคุณภาพในระยะยืนยาวหรือคุณภาพคงที่ 

ไม่ใช่เมื่อติดตลาดแล้วลดคุณภาพลง ส่ิงท่ีเคยสร้างมาหรือ

ความน่าเชือ่ถอืของแบรนด์กจ็ะด้อยลงทนัท ีมองว่าถ้าเราน�าเสนอ

สนิค้าทีม่คีณุภาพหรอืเป็นมาตรฐานเดยีวกนัคอื คณุภาพในไทย

เป็นอย่างไร ส่งออกก็ต้องเป็นแบบนั้น เชื่อว่าเราแข่งขันได้ 

 นายพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 

ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จ�ากัด กล่าวว่า ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส ท�า

ธรุกิจพร้ินติง้ทีก่ว่าจะมาถงึวนัน้ีได้ลองผิดลองถกูมามาก ส�าหรบั

ประชาคมอาเซยีนนัน้ ผูป้ระกอบการต้องมองให้เป็นโอกาส โดย

เฉพาะการขยายตลาด แต่สิง่ส�าคญัของการบกุตลาดต่างประเทศ 

คือ การพัฒนาสินค้าให้แตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งการพัฒนาสินค้า

หรือการท�าอาร์แอนด์ดีของคนไทยไม่เป็นสองรองใครในโลกนี้ 

 ขณะเดยีวกนัประเทศในแถบอาเซยีนแม้ขนบธรรมเนยีม

ประเพณีและวัฒนธรรมไม่ต่างกันมากนัก แต่ผู้ประกอบการ

จ�าเป็นต้องเข้าใจและศึกษาตลาดในประเทศที่เราจะไปนั้นให้

ถ่องแท้ รวมถงึการเจาะลกูค้าเฉพาะกลุม่หรือหากลุม่เป้าหมาย

ให้เจอ อย่าท�าตลาดในลักษณะเหมาเข่ง หรือหว่านไปทุกกลุ่ม 

เพราะการท�าเช่นนี้เหมือนไม่มีจุดยืน 

 โดยสรุปแล้วมองว่า เราต้องสร้างความแตกต่างให้ได้ 

เพราะถ้าเรามีสินค้าที่แตกต่างจะท�าให้เราไม่มีคู่แข่ง หมายถึง

การแข่งขนักบัตวัเอง ทีผ่่านมายดึหลกั ด ีเรว็ ถกู เก่ง ด ีหมายถงึ

การน�าเสนอสนิค้าทีม่คีณุภาพ ถ้าตราบใดทีส่นิค้ายงัคงคณุภาพ

ได้ตลอดไป จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า เร็ว หมายถึงต้อง

ฉับไวในเร่ืองการส่งมอบและบริการ ถกู คือสนิค้าทีคุ่ม้ค่าคุม้ราคา 

และ เก่ง คือ ต้องฉับไวในการตัดสินใจ อีกสิ่งที่ส�าคัญในการท�า

ตลาด คอื การหาคูค้่าหรอืพนัธมติรทีด่ ีจะช่วยให้ผูป้ระกอบการ

ท�าตลาดง่ายขึน้โดยเฉพาะช่องทางการขายทีค่ล่องขึน้ซึง่เป็นอีก

ประเด็นส�าคัญเช่นกัน 

 บทสรุปเนื้อหาสาระที่ได้จากวิทยากรแต่ละท่าน 

คงจะท�าให้ผู้อ่านได้เห็นภาพของ AEC ชัดเจนมากข้ึน และ

สามารถน�าความคิดเหล่านี้ไปเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อ

ภาคอุตสาหกรรมและประเทศได้ไม่มากก็น้อย ซ่ึงก็ต้องร่วม

แรงร่วมใจผนึกก�าลังก้าวไปพร้อมๆ กันอีกครั้ง ๏
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สศอ.
ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก 
(Trans - Pacific Strategic Economic Partnership Agreement: TPP)  

: ความตกลงการค้าเสรียุคใหม่ในภูมิภาคเอเชีย
ชาญชัย โฉลกคงถาวร 

ส�านักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 

� ความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐานของ TPP
 ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียและ
แปซิฟิก (Trans - Pacific Strategic Economic Partnership 
Agreement : TPP1 ) เป็นความตกลงการค้าเสรีกรอบพหุภาคี
ทีมี่มาตรฐานสงู โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้เกดิการบรูณาการทาง
เศรษฐกจิในด้านการเปิดตลาดการค้าสนิค้า บรกิารและการลงทนุ 
การปฏริปู การสร้างความสอดคล้องในกฎระเบยีบทางเศรษฐกิจ
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น นโยบายการแข่งขัน การจัดซ้ือ
โดยรฐั ทรพัย์สนิทางปัญญา มาตรฐานแรงงาน และสิง่แวดล้อม 
เป็นต้น ซึง่แต่เดมินัน้ประเทศสมาชกิประกอบด้วย ชลิ ีนิวซีแลนด์ 
สิงคโปร์ และบูรไน หรือที่เรียกว่า The Pacific-4 (P4) ได้มีการ
ลงนามความตกลง TPP ฉบบัดัง้เดมิ (The original agreement) 
เรียกว่า ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้น
แปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership 
Agreement: Trans-Pacific SEP) ไปเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 
2005 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2006  และ
ต่อมา สหรัฐฯ ออสเตรเลีย เปรู เวียดนาม และมาเลเซีย ได้เข้า
ร่วมการเจรจาความตกลง TPP ซึ่งประเทศสมาชิก TPP ทั้ง  9 
ประเทศต่างเป็นสมาชกิ APEC ด้วย ทัง้นี ้ประเทศสมาชกิ TPP 
ยังไม่มีแนวโน้มที่จะรับสมาชิกใหม่จนกว่าการเจรจาจะเสร็จสิ้น  

� ประเทศสมาชิกทั้ง 9 ประเทศได้อะไรจากการเข้า
ร่วม TPP ?  
 ก่อนที่จะมีความตกลง TPP นั้น กลุ่มประเทศที่ก่อตั้ง 
TPP (P4 )  ได้มีการจัดท�าความตกลง Trans-Pacific SEP ขึ้น 
โดยมีเป้าหมายทีจ่ะเปิดเสรทีางการค้าและการลงทนุระหว่างกนั 
รวมถงึส่งเสรมิความร่วมมอืในการจดัท�ายทุธศาสตร์ความเป็นหุน้
ส่วนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก2 และต่อมา สหรัฐฯ ออสเตรเลีย 
เปรู เวียดนาม และมาเลเซีย ได้เข้าร่วมการเจรจาความตกลง 

1   http://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Strategic_Economic_Partnership
2  “Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement” http://www.mfat.govt.nz/Trade-and-Economic-Relations/2-Trade-Relationships-and-Agreements/Trans-
Pacific/0-synopsis-chapters1-9.php#preamble. 
3  “Overview of Trans-Pacific SEP (TPFTA)”. Benefits to Singapore Exporters under the Trans-Pacific SEP (TPFTA). http://www.fta.gov.sg/fta_tpfta.asp?hl=12
4  “Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement.”  Understanding the P4 - The original P4 agreement.  Key Outcomes. http://www.mfat.govt.nz/Trade-
and-Economic-Relations/2-Trade-Relationships-and-Agreements/Trans-Pacific/6-P4-Key-outcomes.php
5  “Chile, New Zealand, Singapore and Brunei (P4) FTA.”  Trans-Pacific Strategic Economic Partnership. http://www.aduana.cl/prontus_aduana_eng/site/ar-
tic/20070227/pags/20070227172300.html
6  “Economic Environment.” Trade Relation, ASEAN and FTAs. http://www.borneobulletinyearbook.com.bn/pdf/E93-E112.pdf.
7  http://uswatch.mfa.go.th/uswatch/th/news/news_week/detail.php?news=470&sphrase_id=106
8   คอลัมน์: กระบวนทรรศน์ : Trans-Pacific Partnership (TPP) : ยุทธศาสตร์การค้าใหม่ของสหรัฐต่อเอเชีย. http://www.ryt9.com/811584. 
9   http://www.tppdigest.org/index.php?option=com_content&view=article&id=109:us-envoy-better-for-malaysia-to-join-tpp-quickly&catid=1:latest-news

TPP ซึ่งทั้ง 9 ประเทศต่างก็มีเหตุผลในการเข้าร่วม TPP ดังนี้
 สงิคโปร์ มองว่าความตกลง Trans-Pacific SEP ท�าให้
ผู้ส่งออกสงิคโปร์ส่งสนิค้าไปยงัชลิไีด้เพ่ิมมากขึน้ นอกจากนี ้ความ
ตกลง Trans-Pacific SEP ยงัมข้ีอผกูพนัทางการค้ามากกว่า FTA 
ที่สิงคโปร์ได้จัดท�ากับนิวซีแลนด์ และบูรไน3  
 นิวซีแลนด์ มองว่าความตกลง Trans-Pacific SEP 
ท�าให้ผู้ส่งออกนิวซีแลนด์ส่งสินค้าไปยังชิลีและบูรไนได้เพิ่มมาก
ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์นม ที่จะมี
ภาษีเป็นศูนย์ทันทีที่ความตกลงมีผลบังคับใช้4  
 ชลิ ี มเีป้าหมายทีจ่ะเป็นศนูย์กลางด้านการลงทนุ รวม
ถงึเป็น hub ของภมูภิาคลาตนิอเมรกิา เพือ่ให้บรษิทั จากภมูภิาค
เอเชียมาจัดตั้ง regional office ในชิลี5 
 บรูไน มองว่าความตกลง Trans-Pacific SEP น�าไป
สู่การเปิดตลาดในภาคการส่งออกและภาคบริการ รวมถึงการ
อ�านวยความสะดวกด้านการลงทนุของบรูไนกบัประเทศในกลุม่ 
P4 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชิลีซึ่งเป็นประเทศที่บูรไนยังไม่มี การ
จัดท�า FTA ด้วย6 
 สหรัฐฯ เห็นว่า TPP เป็นเคร่ืองมือหนึ่งที่ส�าคัญใน
การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และการว่างงานของประเทศ ซึ่งเป็น
สาเหตุส�าคัญของการพ่ายแพ้การเลือกตั้งกลางเทอมของพรรค 
Democrat ของประธานาธบิดบีารกั โอบามา7  นอกจากนี ้สหรัฐฯ 
มองว่า FTA ทวิภาคีที่สหรัฐฯ ท�ากับประเทศต่างๆ จ�านวน 17 
ประเทศนั้น มีคุณภาพสู้ TPP ไม่ได้ โดยมีข้อจ�ากัดที่สินค้าบาง
สาขาได้รับการยกเว้นไม่เปิดเสรี8  
 มาเลเซีย เนื่องจากการจัดท�า FTA กับสหรัฐฯ ที่มีการ
เจรจามาตัง้แต่ปี 2006 ยงัไม่ได้ข้อสรปุ ดงันัน้มาเลเซยีเหน็ว่าการ
เข้าร่วมการเจรจา TPP จะเป็นอกีช่องทางหน่ึงทีน่�าไปสูก่ารเพิม่
มูลค่าการค้า และการเปิดตลาดกับสหรัฐฯ9  
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10  http://english.vietnamnet.vn/en/special-report/2339/tpp---vietnam-s-new-game-in-the-global-integration.html
11  http://www.mfa.go.th/web/2390.php?id=206
12  http://trademinister.gov.au/speeches /2008/081126_tpp.html 
13   a b http://insidetrade.com/Inside-US-Trade/Inside-U.S.-Trade-10/22/2010/tpp-countries-say-canada-not-ready-to-join-talks-press-vietnam-to-decide/menu-id-710.html
14  http://uswatch.mfa.go.th/uswatch/en/news/news_week/detail.php?news=469&sphrase_id=105

 เวียดนาม มองว่าการเข้าร่วม TPP สามารถดึงดูดให้
ต่างชาตเิข้ามาลงทนุในประเทศเพิม่มากขึน้ รวมถงึการเพิม่มลูค่า
การส่งออกไปยงัตลาดของประเทศในกลุม่ TPP ในอตัราภาษทีี่
ลดลง10  
 เปร ูมองว่าการเข้าร่วมการเจรจา TPP จะน�าไปสูก่าร
ขยายตลาดด้านการค้าและการลงทนุในภมูภิาคเอเชยี เพิม่มาก
ขึน้ โดยทีน่โยบายด้านต่างประเทศของเปร ูนัน้ได้ให้ความส�าคญั
กับภูมิภาคเอเชียเพิ่มมากขึ้น11   
 ออสเตรเลีย การเข้าร่วม TPP ถือได้ว่าเป็นเป้าหมาย
หลกัทีส่�าคญัของรฐับาลนาย Kevin Rudd ทีต้่องการให้เกดิการ
บรูณาการด้านเศรษฐกจิระหว่างภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิก ซึง่จะ
ท�าให้ออสเตรเลยีไม่ถกูโดดเดีย่วจากการรวมกลุม่ในภมูภิาคเอเชยี
ตะวันออก ซึ่งการเข้าร่วมการเจรจา TPP ของออสเตรเลียก็ได้
รบัการสนับสนนุอย่างเตม็ทีจ่ากภาคส่วนต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง เช่น 
ภาคธรุกจิ อตุสาหกรรม ภาคการศกึษา ภาคแรงงาน ประชาคม
ต่างๆ และหน่วยงานภาครัฐ12     
 อย่างไรกด็ ีนอกจากสมาชกิทัง้ 9 ประเทศข้างต้น ยงัมี
ประเทศสมาชกิ APEC อืน่ ๆ  ทีก่�าลงัสนใจจะเข้าร่วมการเจรจา 
TPP เพิ่มเติม ได้แก่ ญี่ปุ่น แคนาดา เกาหลีใต้ และ อินโดนีเซีย 
แต่ก็มีปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ดังนี้ 
 1) ญีปุ่น่ จะต้องมกีารปฏริปูโครงสร้างด้านการเกษตร
และได้รับฉันทามติภายในประเทศก่อน นอกจากนี้เหตุการณ์
แผ่นดินไหวคร้ังร้ายแรงท่ีสุดในรอบร้อยกว่าปีของญี่ปุ่น เมื่อ
เดือนมีนาคมที่ผ่านมาน่าที่จะท�าให้การเข้าร่วมการเจรจา TPP 
ของญี่ปุ่นต้องชะลอออกไป 
 2) แคนาดา ยังมีประเด็นท่ีเป็นปัญหากับประเทศ
สมาชกิ TPP ได้แก่ นวิซแีลนด์เกีย่วกบัการเปิดตลาดสนิค้าเกษตร
ของแคนาดา ในสาขาผลิตภัณฑ์นม และสัตว์ปีก13  และสหรัฐฯ 
เกีย่วกบัเร่ืองทรพัย์สนิทางปัญญา ซึง่แคนาดาถกูจดัอนัดบัให้เป็น 
Priority Watch List ในรายงาน Special 301 ของสหรัฐฯ14  
 3) เกาหลใีต้ ต้องรอให้การเจรจา FTA กบัสหรฐัฯ ผ่าน
ความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อน จึงจะสามารถเจรจา TPP ได้  
 4) อินโดนีเซีย รอดูแนวโน้มการเจรจารอบโดฮาก่อน
การตัดสินใจ 

� สถานะ แนวโน้ม ปัญหา/อุปสรรคของการเจรจา 
  ปัจจุบัน ได้มีการเจรจาความตกลง TPP ไปแล้ว 7 
รอบ โดยรอบแรกได้จัดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2010 ณ ประเทศ
ออสเตรเลยี ซึง่ครัง้ล่าสดุในรอบที ่7 เมือ่เดอืนมถินุายน 2011 
ณ ประเทศเวียดนาม การเจรจามีความคืบหน้าอย่างมาก โดย
เฉพาะเร่ืองการจดัท�า legal text ทีค่รอบคลมุทกุประเดน็ทีเ่กีย่ว
กับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกัน การทบทวนข้อเสนอ

ใหม่ๆ ทีส่หรฐัฯ และประเทศสมาชกิอืน่ๆ เสนอ เช่น  ทรพัย์สนิ
ทางปัญญา ความโปร่งใส โทรคมนาคม ศุลกากร สิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น รวมถงึประเดน็การเปิดตลาดการค้าสนิค้า การค้าบรกิาร 
การลงทุน การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ และกฎว่าด้วยแหล่งก�าเนิด
เฉพาะสนิค้า รวมถงึได้มกีารหารือเก่ียวกับประเดน็ทีมี่ความคาบ
เกี่ยวกัน (cross cutting issues) ประเด็นความสอดคล้องทาง
กฎระเบยีบ (regulatory coherence) และการหาแนวทางในการ
ลดช่องว่างของการพฒันาระหว่างประเทศสมาชกิ TPP หลงัจาก
นั้น จะมีการเจรจาร่วมกันอีก 2 รอบ คือเดือนกันยายน 2011 
ณ ประเทศสหรัฐฯ และเดือนตุลาคม 2011 ณ ประเทศเปรู
 ทัง้นีป้ระเทศสมาชกิมเีป้าหมายทีจ่ะสรปุผลการเจรจาเก่ียวกับ
สาระส�าคัญในด้านต่างๆ (substantive negotiations) ได้แก่ 
รูปแบบการจัดท�าข้อผูกพันการเปิดตลาด กลไกระงับข้อพิพาท
ระหว่างรัฐและเอกชนด้านการลงทุน รวมถึงเรื่องทรัพย์สินทาง
ปัญญา ให้ส�าเร็จก่อนการประชุมเอเปค ในเดือนพฤศจิกายน 
2011 ณ ประเทศสหรัฐฯ  
 อย่างไรก็ดีการเจรจาในรอบต่างๆ ที่ผ่านมา ยังมี
ประเด็นท่ีไม่สามารถตกลงหรือหาข้อสรุปร่วมกันได้ คือ 
1) รูปแบบการจัดท�าข้อผูกพันการเปิดตลาดสินค้า สหรัฐฯ 
สนับสนุนรูปแบบการจัดท�าข้อผูกพันการเปิดตลาดในแบบ
ทวิภาคีกับประเทศที่สหรัฐฯ ยังไม่ได้มีความตกลง FTA ด้วย 
ขณะทีอ่อสเตรเลยี นวิซแีลนด์ และสงิคโปร์ สนบัสนนุการเจรจา
การจดัท�าข้อผกูพนัการเปิดตลาดเดยีว (Single Market Access) 
2) การลงทุน สหรัฐฯ สนับสนุนการใช้กลไกระงับข้อพิพาท
ระหว่างภาครัฐและเอกชน ขณะท่ีออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ไม่เหน็ด้วย 3) เรือ่งทรพัย์สนิทางปัญญา  สหรฐัฯต้องการผลกัดนั
ข้อบทเร่ืองทรัพย์สินทางปัญญาให้มีความเข้มข้นมากกว่า
ความตกลง TRIPs ภายใต้ WTO ขณะที่นิวซีแลนด์ไม่เห็นด้วย 
ดังนั้น การเจรจาความตกลง TPP อาจไม่สามารถบรรลุผล
ตามเป้าหมายก่อนการประชุมเอเปคในเดือนพฤศจิกายน 
2011 ตามที่ประเทศสมาชิกก�าหนดไว้ หรือถ้าหากการเจรจา
สามารถสรุปผลได้ทนั สหรัฐฯ ก็จะต้องน�าผลการเจรจาดงักล่าว
เข ้าสู ่การพิจารณาของรัฐสภาเพื่อขอรับความเห็นชอบ 
ซึง่ในชัน้นีย้งัไม่มคีวามชดัเจนว่ารฐัสภาของสหรฐัฯ จะพจิารณา
ให้ความเห็นชอบหรือไม่    

� TPP จะมีผลกระทบอย่างไรต่อ ASEAN 
 TPP ถือได้ว่าเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอีกรูป
แบบหนึ่งที่นอกเหนือไปจาก ASEAN+3 หรือ ASEAN+6 โดย
มีข้อเสนอให้น�าความตกลง TPP ไปเป็นรูปแบบส�าหรับการจัด
ท�าความตกลงการค้าเสรเีอเชยีและแปซฟิิก (Free Trade Area 
of the Asia Pacific : FTAAP) ในอนาคต ซึ่งหากการเจรจา 



15  ที่ประชุม AEM Retreat ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2010 ณ เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน  เห็นชอบร่วมกันที่จะท�าให้อาเซียนเป็นแกน
กลาง (ASEAN Centrality) ของสถาปัตยกรรมทางภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
16  อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น Mr.Yukio Hatoyama ได้เสนอแนวคิดการจัดตั้งประชาคมเอเชียตะวันออก  (East Asian Community : EAC) ระหว่างการหารือกับประธานาธิบดีจีน 
Mr.Hu Jintao ในการประชุมสหประชาชาติ ทั้งนี้ EAC เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ที่จะมีการพัฒนามาจาก  ASEAN+3 และ East Asia 
Summit  ตามล�าดับ
17  ในการประชุม ASEAN+3 Summit  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 ณ กรุงเวียงจันทน์ ผู้น�า ASEAN+3 เห็นชอบตามมติที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ASEAN+3 ในการจัดตั้ง
เขตการค้าเสรีเอเชียตะวันออก (East Asia Free Trade Area: EAFTA)  
18  “Australian call for “Asia-Pacific Community”: A sign of growing tensions” http://www.wsws.org/articles/2008/jun2008/rudd-j27.shtml.  
19  คอลัมน์ : กระบวนทรรศ์: Trans-Pacific partnership(TPP): ยุทธศาสตร์การค้าใหม่ของสหรัฐฯ ต่อเอเชีย. วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2553.  www.ryt9.com/s/tpd/811584.
20  นโยบายด้านการต่างประเทศ ของรฐับาล ข้อ 2. ส่งเสรมิความร่วมมอืเพ่ือสร้างความแขง็แกร่งของอาเซียน ในวาระท่ีไทยด�ารงต�าแหน่งประธานอาเซียนและบรรลกุารจดัตัง้ประชาคม
อาเซียนตามกฎบัตรอาเซียน โดยให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง อาเซียนมีบทบาทน�าท่ีสร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศรวมท้ังขยายความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ
ภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย และระหว่างเอเชียกับภูมิภาคอื่น (http://www.mfa.go.th/web/3010.php?id=3929) 
21  “China passes Japan as Second –Largest Economy” http://www.nytimes.com/2010/08/16/business/global/16yuan.html. 
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TPP ประสบความส�าเร็จอาจจะมีผลท�าให้แผนงานต่างๆ ของ 
ASEAN ถูกลดความส�าคัญลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community 
: AEC) เนื่องจากความตกลง TPP มีสมาชิก ASEAN จ�านวน 
4 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ บูรไน เวียดนาม และมาเลเซีย เป็น
สมาชิก รวมถึงอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ ก็มีความสนใจที่จะเข้า
ร่วมการเจรจาความตกลง TPP ด้วยเช่นกัน 
 ดังนั้น ประเทศสมาชิก ASEAN จะให้ความส�าคัญ
กับ ASEAN น้อยลง ซึ่งมีผลท�าให้บทบาทความเป็นแกนกลาง
ของ ASEAN (ASEAN Centrality15 ) ในภูมิภาคต้องสูญเสีย
ไป รวมถึงความร่วมมือในกรอบต่างๆ ท่ีมี ASEAN เป็นแกน
กลาง ได้แก่ ASEAN-CER ASEAN+3 ASEAN+6 การจัดตั้ง
ประชาคมเอเชยีตะวนัออก (East Asian Community : EAC16) 
ไปจนถงึแนวคดิในการจดัตัง้เขตการค้าเสรเีอเชยีตะวนัออก (East 
Asia Free trade Area: EAFTA17 ) กจ็ะถกูลดบทบาทลงไปด้วย 
เนื่องจากความตกลง TPP มีประเทศคู่เจรจาของ ASEAN คือ 
ออสเตรเลยี กบันวิซแีลนด์ เป็นสมาชกิ รวมถงึญีปุ่น่กับเกาหลใีต้ 
กใ็ห้ความสนใจทีจ่ะเข้าร่วมการเจรจาความตกลง TPP ในอนาคต 
นอกจากนี้ TPP สามารถที่จะน�าไปสู่การจัดตั้งประชาคมเอเชีย
และแปซิฟิก (Asia-Pacific Community: APC18 ) ที่เสนอโดย
อดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย Mr. Kevin Rudd ซึ่ง APC จะ
ท�าให้บทบาทและความเป็นแกนกลางทางสถาปัตยกรรมภมูภิาค 
(Regional Architecture) ของ ASEAN ต้องสูญเสียไป  โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง TPP จะมีผู้เล่นที่มีบทบาทและอิทธิพลทางการ
เมอืงระหว่างประเทศสงูอย่าง สหรฐั ฯ เข้ามาเป็นแกนกลาง และ
สามารถก�าหนด agenda ต่างๆ ที่จะเกิดประโยชน์ต่อสหรัฐฯ 
แต่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อ ASEAN 

� TPP เครือ่งมอืและกลไกการค้าเสรยีคุใหม่ของสหรฐัฯ 
 ทีผ่่านมาสหรฐัฯ ให้การสนบัสนนุการเจรจา TPP เป็น
อย่างมาก โดยฝ่ายบริหารพยายามที่จะผลักดันการเจรจา TPP 
ให้ส�าเรจ็โดยเรว็ ซึง่จะมผีลต่อความส�าคญัเชงิยทุธศาสตร์ด้านต่าง
ประเทศของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ การถ่วงดุลอ�านาจ
จีน ท้ังในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมท่ีนับวันจะเพิ่ม
มากขึ้น และการเพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของสหรัฐฯ ใน
ภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจะเห็นได้
ว่าสถาปัตยกรรมทางภูมิภาค (Regional Architecture) ของ
เอเชียในกรอบต่างๆ เช่น ASEAN+3  ASEAN+6 รวมถึงการ
จัดตั้งประชาคมเอเชียตะวันออก (EAC) จะไม่มีสหรัฐฯ เข้ามา
มส่ีวนร่วมหรอืเป็นสมาชกิ ซึง่แน่นอนว่าสหรฐัฯ จะต้องพยายาม
หากลไก หรือแนวทางอื่นเพื่อให้ตนเอง กลับเข้ามามีบทบาทใน
การด�าเนินความสัมพันธ์ และแผ่ขยายอิทธิพลในภูมิภาคเอเชีย
ได้ต่อไปในระยะยาว ซึ่งก็คือความตกลง TPP 
  ทัง้นี ้แม้ว่าสหรฐัฯ จะมกีารท�า FTA ทวภิาคกีบัประเทศ
ต่างๆ ถึง 17 ประเทศ แต่ว่าคุณภาพของ FTA ทวิภาคีที่ท�ากับ
ประเทศต่างๆ ไม่สามารถสู้ TPP ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
พิจารณาถึงเร่ืองผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ท่ีต้องการเปิดเสรีใน
สาขาต่างๆ ให้มากทีส่ดุ ซึง่ FTA ทวภิาคมีข้ีอจ�ากดัทีบ่างสาขาได้
รบัการยกเว้นไม่เปิดเสรี19  ซึง่กต้็องดตู่อไปว่าสหรฐัฯ จะสามารถ
ผลักดัน TPP ให้เป็น FTA ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก หรือ
กลายเป็น FTA ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในอนาคตได้หรือไม่ 

� ท่าทีของไทยต่อ TPP   
 ในส่วนของประเทศไทยน้ัน ควรที่จะให้ความส�าคัญ
กับ ASEAN ก่อนเป็นอันดับแรก โดยที่ความร่วมมือต่างๆ ใน
กรอบ ASEAN น้ันถอืเป็นยทุธศาสตร์หลกัด้านการต่างประเทศ
ของไทย20 ซึง่ ณ ขณะนี ้ไทยยงัไม่มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องเข้าร่วม
การเจรจาความตกลง TPP โดยมีเหตุผล และประเด็นในการ
พิจารณา ดังนี้ 
 1. ความสมัพนัธ์กบัจนี ทีผ่่านมาจนีมคีวามร่วมมอื รวม
ถงึความสมัพนัธ์ทีด่กีบัไทยในด้านต่างๆ ทัง้ในเชงิยทุธศาสตร์ และ
ความสมัพนัธ์ทัว่ไปมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปัจจบุนั
จีนได้แซงหน้าญี่ปุ่นขึ้นเป็นประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็น
อนัดบัสองของโลกรองจากสหรฐัฯ21  และมอีทิธพิลด้านเศรษฐกจิ
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และการเมืองเพิ่มขึ้น (The Rise of China) เป็นอย่างมากใน
เวทรีะหว่างประเทศ นอกจากนี ้ความตกลง TPP น้ันเป็นความ
ตกลงท่ีมนัียทางการเมอืงระหว่างประเทศ (International Political 
Implication) ซึง่สหรฐัฯ ใช้เป็นเครือ่งมอืหรอืช่องทางหนึง่ในการ
ถ่วงดุลอ�านาจจีนในภูมิภาค รวมถึงท�าให้สหรัฐฯ สามารถกลับ
เข้ามามีบทบาท และแผ่ขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชียได้ต่อไปในระยะยาว ดังนั้นการเข้าร่วมการเจรจาความ
ตกลง TPP ของไทยอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับจีน  
 2. TPP เป็นความตกลงท่ีมีมาตรฐานสูง  จะเห็นได้
ว่า TPP เป็นความตกลงทางการค้ารปูแบบใหม่ทีม่มีาตรฐานสงู
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกในศตวรรษที่ 21 
ในด้านต่าง ๆ  เช่น การเปิดเสรด้ีานการค้าบรกิารและการลงทนุ 
การปฏรูิปและสร้างความสอดคล้องในกฎระเบยีบทางเศรษฐกจิ 
การจดัซือ้โดยภาครฐั (Government Procurement) ทรพัย์สนิ
ทางปัญญา (Intellectual Property : IP) มาตรฐานด้านแรงงาน 

Model 1    การรวมกลุม่ทางภมูภิาคของเอเชยีตะวนัออก โดยม ีASEAN เป็นแกนกลาง และไม่มสีหรฐัฯ เข้ามาอยูร่่วมกลุม่ ซึง่สามารถ
   ที่จะพัฒนาไปสู่การจัดตั้งประชาคมเอเชียตะวันออก (EAC) 

Model 2   การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิก TPP โดยมี สหรัฐฯ เป็นแกนกลาง (วงในสุด) ซึ่ง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย และ
    แคนาดา (วงนอก) ก�าลัง จะเข้าร่วมการเจรจา TPP โดย TPP สามารถเป็นรูปแบบของการจัดท�าความตกลงการค้าเสรี
    เอเชีย-แปซิฟิก รวมถึงการจัดตั้งประชาคมเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Community: APC)

และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น    ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมที่
จะปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ  ข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิง่การ
เปิดเสรใีนภาคบรกิาร และการลงทนุ ทีไ่ทยจะเสยีเปรยีบประเทศ
สมาชิก TPP เช่น สหรัฐฯ ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ เป็นต้น 
 3. การด�าเนินการตามขั้นตอนในมาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 จะต้องมีการศึกษาถึงผลกระทบ/ 
ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ การท�าประชาพิจารณ์ รวมถึงต้องมี
การเสนอกรอบการเจรจาให้รัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน 
 อย่างไรกด็ ีภาครฐัควรทีจ่ะมกีารจดัท�าการศกึษาเกีย่ว
กบัประโยชน์ทีไ่ด้รบั ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้หากไทยเข้าร่วมการ
เจรจาความตกลง TPP การเตรยีมท่าทขีองฝ่ายไทยทีจ่ะเข้าร่วม
การเจรจา รวมถงึมาตรการเยยีวยาผลกระทบ  ทีอ่าจเกดิขึน้ เพือ่
เตรียมความพร้อมให้กับภาครัฐและเอกชนหากไทยต้องเข้าร่วม
การเจรจาความตกลง TPP ในอนาคต ๏

ASEAN
ประชาคมเอเชียตะวันออก

(East Asia Community : EAC)

เขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก  (FTAAP) 

ประชาคมเอเชีย-แปซิฟิก
Asia – Pacific Community (APC)





ASEAN+3

EAST ASIA Submit

Japan S.Korea Indonesia Canada         

Malaysia Singapore Vietnam 
Australia US Peru

Chili New Zealand Brunei                                                                    
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สศอ.

 ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาค

ต้องอาศยัความร่วมมอืและความเข้มแขง็ของภมูภิาคโดยเฉพาะ
ในภูมิภาค (APEC)  ซึ่งกลุ่มสมาชิก APEC ต่างเห็นตรงกันว่า 
การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ถอืเป็นหวัใจส�าคญัของการพัฒนาและ
ควรให้ความส�าคัญเป็นอันดับแรก ดังเห็นได้จากในการประชุม
เจ้าหน้าทีอ่าวโุส ครัง้ที ่3 และการประชมุอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง (SOM 
3 and related meetings) ระหว่างวนัที ่12-13 กนัยายน 2554 
ณ นครซาน ฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้เขียนได้เข้าร่วม
ในการประชมุในส่วนทีเ่กีย่วกบัการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ภายใต้
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอซีย-แปซิฟิก (APEC) 
ในขณะที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ท�าให้ผู้เขียนได้มีโอกาส
แลกเปลีย่นข้อมลูและเรยีนรูร่้วมกนัผ่านโครงการต่างๆ ทีเ่กีย่วกบั
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลิตบุคลากรให้ตรงกับ
ความต้องการทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศและภูมิภาค
บนพื้นฐานที่มีความแตกต่างกันทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม 
โดยเฉพาะเรือ่งโครงการด้านการส่งเสรมิทกัษะและความสามารถ
ของก�าลังคนภาคอุตสาหกรรมท่ีจ�าเป็นเพื่อรองรับนโยบาย
การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิแบบครอบคลมุ (Inclusive Growth) 
ของเอเปคจากประเทศที่เข้าร่วมการปะชุมในคร้ังน้ีจ�านวน 
12 ประเทศ 
 ซึง่ในจ�านวนตวัอย่างโครงการต่างๆ ทีน่�าเสนอจากผูแ้ทน
ประเทศในเหล่านั้น ผู้เขียนพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพือ่พฒันาภาคอตุสาหกรรม โดยการใช้ Website ของโครงการ 
Hello ! Work เพือ่สนบัสนนุให้แรงงานหนุม่สาวทีด้่อยโอกาสใน

ประเทศญีปุ่น่ได้รบัโอกาสในการเข้าฝึกอบรมตามโครงการด้าน
เทคนิคและอาชีวศึกษาส�าหรับแรงงานผู้ด้อยโอกาสในประเทศ
ญี่ปุ่น (Technical and Vocational Education and Training 
for Socially Vulnerable People Project) ถือเป็นตัวอย่างที่
น่าสนใจและควรจะน�ามาเล่าสูกั่นฟัง เพราะโครงการนี ้นบัได้ว่า
ประสบผลส�าเรจ็ในการน�าแรงงานด้อยโอกาสในประเทศญีปุ่น่มา
เข้าระบบการฝึกอบรมด้านอาชวีศกึษา เพ่ือเป็นการเพิม่ปรมิาณ
แรงงานวัยหนุ่มสาวส�าหรับภาคอุตสาหกรรมที่ยังขาดแคลนใน
ประเทศทีม่จี�านวนประชากรสงูวยัจ�านวนมหาศาลอย่างเช่นญีปุ่น่ 
ทั้งนี้ ความหมายของแรงงานด้อยโอกาสในประเทศญี่ปุ่น ไม่ได้
หมายถงึ แรงงานพิการ แต่หมายถงึ  กลุม่เยาวชนหรอืหนุม่สาว
ทีย่งัไม่จบการศกึษา และไม่เข้าสูก่ารท�างานระบบ หรอืกลุม่ทีม่ี
งานแบบไม่เป็นหลกัแหล่ง  จงึท�าให้ขาดโอกาสในการได้รับการ
ฝึกอบรมทักษะฝีมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและ
เอกชน ในขณะเดียวกัน ภาคอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบ
การต้องประสบปัญหาการขาดแรงงานวยัหนุม่สาวอย่างต่อเนือ่ง
 ดังน้ัน กระทรวงสุขภาพ แรงงาน และสวัสดิการ 
(Health , Labour  and  Welfare Ministry) ของประเทศญี่ปุ่น 
จึงได้จัดตั้งโครงการ Hello ! Work  หรือเรียกว่า The public 
employment security Project ซ่ึงโครงการน้ีได้ถูกพัฒนามา

จากโครงการ “Job Cafés” ที่ตั้งขึ้นในปี 2003 โดยท�าหน้าที่
เป็นศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) ที่ตั้ง
กระจายอยูใ่นแต่ละเมอืงในประเทศญีปุ่น่เพ่ือท�าหน้าทีด้่านการ
ให้ค�าปรึกษาส�าหรับคนกลุม่สาวในด้านหาแสวงข้อมลูด้านการหา
งานท�างาน การเข้าถึงแหล่งฝึกอบรม  การติดต่อประสานงาน

ตัวอย ่ างของความส� า เร็ จ ใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
เพื่ อ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม
โดยการใช้โครงการ Hello ! Work 
ในประเทศญี่ปุ่น                                                                                                      

อุบลวรรณ หลอดเงิน
ส�ำนักนโยบำยอุตสำหกรรมมหภำค
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กบัแหล่งงาน หรอืสถานประกอบการทีต้่องการแรงงาน เป็นต้น 
ต่อมา กระทรวงสขุภาพ แรงงาน และสวสัดกิาร (Health , Labour  
and Welfare Ministry) ได้พัฒนาเป็นโครงการ Hello ! Work 
ผ่านระบบอินเตอร์เนต (www.hellowork.go.jp/) พร้อมทั้ง
มีการจัดตั้งส�านักงาน Hello ! Work ขึ้นและกระจายไปใน
แต่ละจงัหวดัภายในประเทศญีปุ่น่ แม้แต่ในเกาะโอกินาวาซ่ึงเป็น
จังหวัดที่ตั้งอยู่ทางใต้สุดของญี่ปุ่น จึงส่งผลให้แรงงานของญี่ปุ่น
ทีอ่ยูใ่นแต่ละจงัหวดัและต้องการแสวงหาแหล่งงานนัน้ สามารถ
เข้าสูต่ลาดแรงงานได้ง่ายและสะดวกยิง่ขึน้โดยเพยีงไปลงทะเบยีน
ใน Website ของโครงการ Hello ! Work นอกจากนั้น แรงงาน
ด้อยโอกาสที่ต้องการจะได้รับการฝึกอบรมด้านเทคนิคและ
อาชวีศกึษาเพิม่เตมิก่อนเข้าการท�างานจรงิ กส็ามารถลงทะเบยีน
ใน Website ของโครงการ Hello ! Work ในขณะเดียวกัน
ผู้ประกอบการต่างๆ ก็สามารถท่ีจะเข้าถึงข้อมูลด้านอุปทาน
แรงงานที่ต้องการว่าจ้างได้เช่นกัน ท้ังนี้จากผลการประเมิน
การด�าเนินโครงการดังกล่าว พบว่าก�าลังคนหนุ่มสาว หรือกลุ่ม
เยาวชนทีเ่คยท�างานนอกระบบ หรอืไม่ได้มงีานท�าเป็นหลกัแหล่ง 
ที่มาใช้บริการของโครงการ Hello ! Work  ไปแล้วนั้น พวกเขา
เหล่านั้นสามารถหางานท�าได้มากกว่าร้อยละ 70 
 เมื่อย้อนกลับมาดูในส่วนของประเทศไทยบ้าง ผู้เขียน
มีความเหน็ว่า โครงการในลกัษณะนีไ้ม่ใช่เรือ่งใหม่ในประเทศไทย
แต่อย่างใด เพราะท่ีผ่านมามีบางหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในประเทศไทยได้มีการจัดต้ังโครงการในลักษณะ
ที่คล้ายคลึงกับโครงการ Hello ! Work ของประเทศญี่ปุ ่น 
เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สมดุลด้านอุปสงค์และอุปทานแรงงาน
ไปแล้ว เช่น การจัดตั้ง Website ของศูนย์ก�าลังคนอาชีวศึกษา 
(www.v-cop.net/) ของส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
การจัดตั้งฐานข้อมูลความต้องการแรงงานและต�าแหน่งว่าง
ของสายแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห ่งประเทศไทย 
(www.ftijob.com) ซึ่งถือเป็นแนวคิดที่ดีและเป็นการสร้าง
ช่องทางให้สถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา สถานประกอบการ 
ผู้ที่ต้องการเข้าสู่งาน  อาชีพได้เข้าถึงข้อมูลแหล่งงาน ข่าวสาร
ด้านแรงงานด้วยตัวเอง ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
(Information Technology) ในแบบ Real Time    
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งเป ็นศูนย ์ก�าลังคน
อาชีวศึกษาของส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานั้น  
เป็นการสร้างคลังข้อมูลของนักเรียน/นักศึกษา สถานศึกษา
ในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ 
อันจะช่วยให้สถานประกอบการทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลและ
ข้อมูลความรู้ความสามารถในด้านวชิาชพีและความสามารถพเิศษ
ของนกัเรยีน/นักศกึษาระดบัอาชวีศกึษาทีก่�าลงัศกึษา  นกัเรยีน/
นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาท่ีจบการศึกษาไปแล้ว ซ่ึงส่งผลให้
สถานประกอบการจะได้เลอืกและพจิารณาคนเข้าท�างานอย่างตรง
ความต้องการ มีประสิทธิภาพ  และเกิดความพึงพอใจระหว่าง
กนัอย่างแท้จรงิทัง้ฝ่ายนกัเรยีน/นกัศกีษาระดบัอาชวีศกึษาและ
สถานประกอบการที่จะเป็นผู้ว่าจ้างในอนาคต  

 แต่อย่างไรก็ตาม หากยังไม่มีการใช้งานของ Website  
ของศูนย์ก�าลังคนอาชีวศึกษา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเช่น 
โครงการ Hello ! Work ของประเทศญีปุ่น่ กน็บัเรือ่งทีน่่าเสยีดาย
อย่างยิ่ง ดังนั้น ประเทศไทยควรมีการน�าแนวทางสนับสนุน
การใช้งานของโครงการ Hello ! Work ในประเทศญี่ปุ ่น
ที่ประสบความส�าเร็จมาใช้กับศูนย์ก�าลังคนอาชีวศึกษาของ
ประเทศไทย เช่น ควรจะมีการจัดตั้งส�านักงานหรือสาขาอย่าง
ถาวรในจงัหวดัขนาดใหญ่ในระยะแรก และอาจจะขยายออกไปยงั
จงัหวดัอืน่ๆ ในอนาคต เพิม่กจิกรรมการประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่
การใช้ประโยชน์ของ Website ของศูนย์ก�าลังคนอาชีวศึกษา
โดยผ่านสื่อต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น ควรส่งเสริมหน่วยงานต่างๆ 
ได้มีการน�าข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลความรู้ความสามารถ
ในด้านวิชาชีพและความสามารถพิเศษของนักเรียน/นักศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาที่ก�าลังศึกษา นักเรียน/นักศึกษาระดับ
อาชวีศกึษาทีจ่บการศกึษาไปแล้วทีบ่รรจไุว้ใน Website ของศนูย์
ก�าลงัคนอาชวีศกึษา เพือ่ใช้ประกอบการจดัท�านโยบาย มาตรการ 
และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาก�าลังคนของประเทศ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จาก 
Website ของศูนย์ก�าลังคนอาชีวศึกษาได้อย่างสูงสุด และ
ยังสามารถพัฒนาก�าลังคนได้อย่างครอบคลุมทั้งแรงงาน
ทีอ่ยูใ่นระบบและแรงงานนอกระบบ  โดยเฉพาะด้านการฝึกอบรม
เพิม่ทกัษะหรอืยกระดบัขดีความสามารถ เพือ่ให้เป็นกลไกส�าคญั
ในการผลักดันการเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ
โดยรวมอย่างต่อเนือ่ง และเป็นการสร้างศกัยภาพด้านการแข่งขัน

ของประเทศไทยในเวทีโลกในด้านต่างๆ ต่อไป ๏



บทความพิเศษ 
สศอ.

� ภาพเศรษฐกิจไทย-มาเลเซีย
 ในช่วงตลอดระยะเวลา 20 ปีทีผ่่านมา ไทยมแีบบแผน
การส่งออกสนิค้าไปยงัตลาดต่างประเทศทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่าง
เห็นได้ชัด จากเดิมที่เคยพึ่งพาตลาดส่งออกหลักอย่างสหภาพ
ยุโรป สหรัฐอเมริกา และ ญี่ปุ่น กลายเป็นการกระจายการส่ง
ออกไปยงัตลาดใหม่ๆ เพิม่มากขึน้ ได้แก่ อาเซยีน และ จนี จาก
ผลการศกึษาของส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม (สศอ.) พบว่า
ในปี 2553 ไทยส่งออกสนิค้าไปยงัตลาดอาเซยีนมากทีส่ดุ รอง
ลงมาคือจีนและญี่ปุ่น ตามล�าดับ โดยมูลค่าการส่งออกทั้งหมด
ของไทยไปยังตลาดโลก กว่าร้อยละ 50 เป็นการส่งออกไปยังคู่
ค้าที่ไทยมีความตกลงการค้าเสรี (FTA) ด้วยกัน ซึ่งมีอาเซียน
เป็นตลาดหลักของการส่งออกมากท่ีสุด โดยมีประเทศคู่ค้าใน
อาเซยีนทีส่�าคญัคอื มาเลเซยี รองลงมาคอื สงิคโปร์ อนิโดนเีซยี 
และ เวยีดนาม ตามล�าดบั  ส�าหรบัการน�าเข้าสนิค้าของไทยในปี 
2553 จากคูค้่าทีไ่ทยมคีวามตกลง FTA ด้วย พบว่า อาเซียนยงั
คงเป็นแหล่งน�าเข้าสนิค้ามากเป็นอนัดบัหนึง่ รองลงมาคือ ญีปุ่น่
และจนี โดยประเทศในอาเซยีนทีไ่ทยน�าเข้าสนิค้าทีส่�าคัญอนัดบั
หน่ึงยงัคงเป็น มาเลเซยี รองลงมาเป็นอนิโดนเีซยี สงิคโปร์ และ
พม่า ตามล�าดบั โดยอตัราการใช้สทิธปิระโยชน์ด้านภาษศีลุกากร
ภาคอุตสาหกรรมภายใต้ความตกลง AFTA ระหว่างไทยกับ
มาเลเซียในส่วนของภาคการส่งออก มีอัตราการใช้ประโยชน์
คิดเป็นร้อยละ 39.69 ในขณะที่ภาคการน�าเข้ามีอัตราการใช้
ประโยชน์คดิเป็นเป็นร้อยละ 53.45 จากสิง่ทีก่ล่าวมา สามารถ
บ่งชีไ้ด้ในระดบัหนึง่ว่า ไทยกบัมาเลเซยีมคีวามสมัพันธ์กันในเชงิ
เศรษฐกจิการค้าระหว่างกนัมาโดยตลอด โดยถงึแม้ว่าในเชงิของ
การแข่งขันแล้ว ไทยกับมาเลเซียจะมีศักยภาพในการเป็นคู่แข่ง
ทางการค้าในระดับเดียวกันก็ตาม 

� IMP 3 จุดเริ่มต้นพัฒนา
 จากการส�ารวจข้อมูลเชิงลึกร่วมกับกระทรวงการค้า
ระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมของมาเลเซีย (Ministry of 
International Trade and Industry : MITI) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
หลักในการวางนโยบายและแผนงานท้ังภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตและภาคบริการ โดยภาพรวมพบว่า มาเลเซียตั้งเป้าหมาย
การพฒันาเศรษฐกจิสาขาต่างๆ ไว้อย่างชดัเจน โดยใช้ยทุธศาสตร์
ในการสร้างมลูค่าเพิม่ การใช้ความรูแ้บบเข้มข้นและการประยกุต์
ใช้เทคโนโลยขีัน้สงู เพือ่เป็นการเสรมิสร้างบรรยากาศทางธรุกจิ
และส่งเสริมการลงทนุ พร้อมกบัพฒันาภาคอตุสาหกรรมควบคูก่นั
ไป รวมทัง้ยงัค�านงึถงึการมส่ีวนร่วมของกลุม่ชนภมูบิตุร ส�าหรบั
การพฒันาภาคอตุสาหกรรม ในปัจจบุนั มาเลเซยีมกีารก�าหนด
แผนแม่บทอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 3 ปี 2006 - 2020 (Third 
Industrial Master Plan – IMP3) ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 15 ปี 
ซึ่งเป็นเครื่องมือส�าคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ของมาเลเซียให้มีความก้าวหน้า โดยวางเป้าหมายในภาคการ

ผลิตจ�านวน 12 สาขา ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
เครื่องมือแพทย์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องจักรกล เหล็ก 
อุปกรณ์การขนส่ง เคมีภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ ไม้และเครื่องเรือน 
ยางและผลิตภัณฑ์ยาง น�้ามันปาล์ม และอาหารแปรรูป และ 
ภาคบริการจ�านวน 8 สาขา ได้แก่ บริการธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญ 
โลจสิตกิส์ สารสนเทศ ตวัแทนจ�าหน่าย การศกึษาและฝึกอบรม 
การก่อสร้าง บริการสุขภาพ และบริการท่องเที่ยว

� วิสัยทัศน์ ชี้น�าพัฒนา
 ต่อมา ในปี 2010 แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติของ
มาเลเซีย ฉบับที่ 10 (ปี 2011 - 2015) มาเลเซียได้วางวิสัย
ทัศน์ท่ีจะมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีรายได้สูงในปี 2020 ตั้งเป้า
หมายให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้นอย่าง
น้อยร้อยละ 6 ต่อปี ก�าหนดรายได้ประชากรต่อหัวจาก 7,000 
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 15,000 เหรียญสหรัฐฯต่อปี โดย
มาเลเซียได้ด�าเนินการควบรวมแนวนโยบายเดิมและปรับเพิ่ม
กลยทุธ์ใหม่ ในการส่งเสรมิให้มาเลเซยีก้าวไปสูค่วามเป็นประเทศ
ที่มีรายได้สูงให้ได้ตามแผนที่วางไว้ โดยริเริ่ม New Economic 
Model (NEM) ซึ่งประกอบด้วย 1. Strategic Reform Initia-
tives (SRIs) และ 2. Economic Transformation Programme 
(ETP) ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนา 12 สาขาเป้าหมายเศรษฐกิจแห่งชาติ 
(12 National Key Economic Areas – NKEAs) โดยได้ควบ
รวมนโยบายทัง้จากภาคการผลติทีส่�าคญั และภาคบรกิารทีก่�าลงั
ทวคีวามส�าคญัในเวทกีารค้าระหว่างประเทศของ IMP3 มาปรบั
เข้าไว้ด้วยกัน ประกอบเป็นสาขาต่างๆที่มีความส�าคัญและต้อง
ด�าเนินการพัฒนาเป็นอันดับแรก คือภาคอุตสาหกรรมจ�านวน 
3 สาขา ได้แก่ น�้ามัน,ก๊าซและพลังงาน น�้ามันปาล์ม เคร่ือง
ใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคบริการจ�านวน 9 สาขา ได้แก่ 
การเงิน การค้าปลีก การท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ศึกษา การบริการธุรกิจ บริการสุขภาพ การเกษตร การพัฒนา
กรงุกวัลาลมัเปอร์ให้เป็นเมอืงชัน้น�า โดย NKEAs ถอืเป็นกลไก
หลกัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของมาเลเซยีให้มคีวามก้าวหน้า
ได้อย่างรวดเร็ว (รายละเอียดตามภาพประกอบ)

� การค้าเสรี ประตูสู่โลก
 ส�าหรบันโยบายภาคการค้าระหว่างประเทศ มาเลเซีย
ได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือสร้างบรรยากาศเปิดเสรกีาร
ค้าระหว่างประเทศให้มากขึ้นด้วยความเป็นธรรม โดยใช้เครื่อง
มอืทีม่ปีระสทิธภิาพ คือ การจดัท�าความตกลงการค้าเสร ี(Free 
Trade Agreement : FTA)  ณ เดอืนตลุาคม 2554 มาเลเซยีมี
การจดัท�า FTA ทีม่ผีลบงัคับใช้ทัง้รูปแบบภมูภิาค/พหภุาค ีและ
ทวิภาคี รวมถึง FTA ที่ก�าลังอยู่ในระหว่างการเจรจากับคู่ภาคี 
และแผนงานในอนาคต ได้แก่

ทิศทางนโยบายภาคอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศของมาเลเซีย
นายชาลี  ขันศิริ

ส�านักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม14
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สถานะ/รูปแบบ ภูมิภาค/พหุภาคี ทวิภาคี

มีผลบังคับใช้

1. ASEAN Free Trade Area (AFTA/ATIGA)
2. ASEAN-China (ACFTA)
3. ASEAN-ROK
4. ASEAN-Japan Comprehensive Economic 
   Partnership (AJCEP)
5. ASEAN-India (Goods)
6. ASEAN-Australia-New Zealand

1. Malaysia-Japan Economic Partnership Agreement (MJEPA)
2. Malaysia-Pakistan Comprehensive Economic Partnership  
   Agreement (MPCEPA)
3. Malaysia-New Zealand Free Trade Agreement (MNZFTA)
4. Malaysia-Chile Free Trade Agreement (MCFTA)
5. Malaysia-India Comprehensive Economic Cooperation 
   Agreement (MICECA)

อยู่ระหว่างการเจรจา

1. ASEAN-Japan (Investment, Service)
2. ASEAN-India (Investment, Services)
3. Trans-Pacific Partnership (TPP) Agreement

1. Malaysia-Australia 
2. Malaysia-Turkey
3. Malaysia-EU
4. Gulf Cooperation Council (Framework Agreement)

แผนงานในอนาคต
1. ASEAN+3 (Japan, China and Korea)
2. ASEAN+6 (Japan, China, Korea, Australia, 
   New Zealand and India)

1. Malaysia-Bangladesh

 ข้อมูลเบื้องต้นจาก MITI พบว่า ปริมาณการค้าสินค้า
ระหว่างประเทศของมาเลเซียกับคู่ภาคี FTA ที่มีผลบังคับใช้ 
คิดเป็นร้อยละ 60 จากมูลค่าการค้ารวม โดยหาก FTA 
ที่อยู่ในระหว่างการเจรจามีผลบังคับใช้ จะท�าให้ปริมาณการค้า
ระหว่างประเทศของมาเลเซียภายใต้ FTA เพิ่มสูงขึ้นคิดเป็นถึง
ร้อยละ 80 ของปริมาณการค้าระหว่างประเทศทั้งหมด จาก
ข้อมูล ณ ปี 2010 MITI รายงานว่า อัตราการเติบโตของการ
ส่งออกมาเลเซยีภายใต้ FTA คดิเป็นร้อยละ 49 จากมลูค่าการค้า
ระหว่างประเทศทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2009 ที่ร้อยละ 9.2 
ในส่วนของการขอใช้สทิธปิระโยชน์ด้านภาษศีลุกากรภายใต้ FTA 
ปี 2010 พบว่า ผูป้ระกอบการมาเลเซยีมกีารขอใช้สทิธปิระโยชน์
ภายใต้ความตกลงอาเซยีนหรอื AFTA/ATIGA มากทีส่ดุ ควบคู่
ไปกับความตกลง FTA อื่นๆ ท่ีมีการขอใช้สิทธิประโยชน์เพิ่ม
สูงขึ้นด้วยเช่นกัน ส่งผลให้มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของ
มาเลเซยีสามารถเกนิดลุญีปุ่น่ได้ตัง้แต่ปี 2009 ซ่ึงเป็นผลโดยตรง
จากความตกลง MJEPA  และ AJCEP ส�าหรับความตกลง 
ACFTA ส่งผลให้มาเลเซยีมมีลูค่าการค้าเกนิดลุกบัจนีเป็นครัง้แรก
ในปี 2010  นอกจากนี้ ความตกลง MPCEPA ยังท�าให้การค้า
ของมาเลเซียกับปากีสถานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 30 ด้วยเช่นกัน

� บทสรุป
 โดยภาพรวมจะเหน็ได้ในระดับหน่ึงว่า ทศิทางนโยบาย
ภาคอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศของมาเลเซีย 
สามารถส่งผลกระทบต่อไทยได้ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ โดย
ไทยน่าจะสามารถส่งออกสนิค้าไปยงัมาเลเซยีเพิม่มากข้ึน จาก
การทีม่าเลเซยีก�าลงัจะมรีายได้เพิม่ขึน้ตามวสิยัทศัน์ทีจ่ะมุง่สูก่าร
เป็นประเทศทีม่รีายได้สงูในปี 2020 อย่างไรกด็ ีขณะเดยีวกนั
มาเลเซยีกจ็ะกลายเป็นคู่แข่งทางการค้าทีช่ดัเจนมากข้ึนกบัไทย 
เนือ่งจากไทยและมาเลเซยีต่างกส็ามารถผลติและส่งออกสนิค้า
ได้คล้ายคลึงและเหมือนกันในหลายสาขาอุตสาหกรรม 
 ดงันัน้ หากต้องการเป็นคูแ่ข่งทีม่ศีกัยภาพทีท่ดัเทยีม
กนั จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ต่อหน่วยงานของไทย ทีจ่ะต้องร่วม
กนัก�าหนดทศิทางนโยบายและเป้าหมายการพฒันาเศรษฐกจิ
ของประเทศ ทั้งในส่วนของภาคอุตสาหกรรม การค้าระหว่าง
ประเทศ และภาคบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้มีความชัดเจน
และบูรณาการร่วมกนั เพือ่ให้น�าไปสู่การจดัท�าแผนการด�าเนนิ
งานที่สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง สนับสนุนและส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการของไทยมีศักยภาพและสามารถแข่งขันและ
ปักธงได้ในตลาดต่างประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป ๏



บทความพิเศษ 
สศอ.

 สนิค้าและบรกิารต้องมมีาตรฐานคณุภาพสนองตลาด
สินค้า/บริการฉันใด ก�าลังคน/แรงงานย่อมต้องมีมาตรฐาน
คุณภาพสนองตลาดแรงงานฉันนั้น
 จากกระแสโลกาภวิตัน์ก่อให้เกดิการเปิดเสรขีองประเทศ
ต่างๆ ทั้งในรูปทวิภาคี และพหุภาคี ท้ังการเคลื่อนย้ายสินค้า 
บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงาน ฯลฯ อย่างเสรีมากขึ้น ภาย
ใต้กรอบข้อตกลงความร่วมมอืระหว่างกนัเหล่านัน้ ประเทศไทย
ได้เป็นส่วนหน่ึงของกรอบข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว โดย
เฉพาะอย่างยิง่กรอบข้อตกลงความร่วมมอืเสาหลกัด้านประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 
ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community : AC) ซึ่งจะมีผลอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2558 
ส�าหรับแนวทางความร่วมมือที่ส�าคัญ คือ ข้อตกลงการเคล่ือน
ย้ายแรงงานทกัษะฝีมอื 7 สาขาอาชพี ได้แก่ แพทย์ ทนัตแพทย์ 
พยาบาล วิศวกร สถาปนิก ช่างส�ารวจ และนักบัญชี ซ่ึงทั้ง 
7 สาขาอาชีพ มีสภาวิชาชีพหรือสมาคมวิชาชีพรองรับอยู่แล้ว 
แต่ในอนาคตอาจมีข้อตกลงการเคลื่อนย้ายแรงงานทักษะฝีมือ
สาขาอาชพีอืน่ๆ ตามมา ซึง่ไทยจะต้องเตรยีมความพร้อมก�าลงั
คน/แรงงานไทยรองรบัให้ทนัสถานการณ์ โดยวางแผนการผลติ
และพัฒนาก�าลังคน/แรงงานให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
สอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลติและภาคบรกิารให้
มีคุณวุฒิ/สมรรถนะตามการประกันคุณภาพมาตรฐานของไทย
และมาตรฐานของอาเซยีน ทีจ่ะต้องเป็นมาตรฐานเดยีวกนัน�าไป
สูก่ารก�าหนดค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนตามคุณวฒุ/ิ
สมรรถนะ (Competency Based Pay) โดยจดัท�ากรอบคณุวฒุิ
แห่งชาติ (National Qualification Framework : NQF) ของ
ไทยและพัฒนาเครือข่ายเช่ือมโยงกับกรอบคุณวุฒิของอาเซียน 
(ASEAN Qualification Framework : AQF ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต  
 กรอบคณุวฒุแิห่งชาต ิ(NQF) หมายถงึ การสร้างระบบ
ความเชื่อมโยงเครือข่ายของคุณวุฒิการศึกษา (EQ) กับคุณวุฒิ
วิชาชีพ (VQ) หรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยบูรณาการ
แบบองค์รวมเชือ่มโยงโลกการศกึษากบัโลกการท�างาน  เพือ่สร้าง
ความเชือ่ม่ันว่าผูส้�าเรจ็การศกึษาในแต่ละระดบัมคีวามสามารถ
ในการปฏบิตังิานสนองความต้องการของตลาดแรงงาน น�าไปสู่
การจ่ายค่าตอบแทนตามคุณวุฒิวิชาชีพ / สมรรถนะวิชาชีพ 
 ความส�าคัญและประโยชน์ของการจัดท�า NQF ต่อ
ภาครัฐ ภาคการผลิต และภาคบริการ ดังนี้

 1) เพ่ือเตรียมความพร้อมมาตรฐานสมรรถนะก�าลัง
คน /แรงงานไทย รองรับความต้องการก�าลังคน/แรงงานของ
ภาคการผลิตและบริการ และการเคล่ือนย้ายแรงงานเสรีภาย
ใต้ AEC ปี พ.ศ. 2558 รวมทั้งการเคลื่อนย้ายแรงงานในระดับ
นานาชาติ
 2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ระดับคุณวุฒิ 
องค์ประกอบของระดบัคุณวฒุ ิได้แก่ ความรู้ ทกัษะ การประยกุต์ใช้
ความรู้ ทกัษะและคุณลกัษณะทีพึ่งประสงค์ ความเชือ่มโยงของ
ระดับคุณวุฒิทั้งในระดับคุณวุฒิเดียวกันและต่างระดับคุณวุฒิ 
และเทียบเคียงกับประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยเทียบเคียงความ
เป็นเลิศร่วมกัน
 3) เพือ่เชือ่มโยงโลกอาชพีการท�างานและโลกการศกึษา
โดยสามารถเทยีบโอน/เทยีบเคียงตามความรู้ ทกัษะประสบการณ์ 
ผ่านเกณฑ์การประเมินและการรับรองสมรรถนะ
 4) เพือ่สร้างระบบการประกนัคณุภาพและระบบรบัรอง
คุณวุฒิที่ได้มาตรฐานสมรรถนะของไทยและเชื่อมโยงกับกลุ่ม
ประเทศอาเซียน
 5) เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตของก�าลังคน/
แรงงานไทย และสร้างการถ่ายทอดและแบ่งปันองค์ความรูท้กัษะ 
และประสบการณ์ร่วมกนัในกลุม่ประเทศอาเซยีนท�าให้การจดัสรร
ทรัพยากรการศึกษา/แรงงานมีประสิทธิภาพ
 6) สามารถก�าหนดมาตรฐานสมรรถนะก�าลังคน/
แรงงานไทยและมาตรฐานสมรรถนะก�าลังคน/แรงงานอาเซียน
ท�าให้สามารถก�าหนดค่าตอบแทนตามระดบัมาตรฐานสมรรถนะ
แรงงานไทยและมาตรฐานสมรรถนะแรงงานที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันในอาเซียน
 7) สามารถส่งออกและน�าเข้าแรงงานมาตรฐานระหว่าง
กลุม่แรงงานอาเซยีน และสามารถเทยีบโอนหน่วยกติระหว่างกนั
ในกลุ่มประเทศอาเซียน
 การด�าเนินการเตรียมความพร้อมมาตรฐานก�าลัง
คน/แรงงานไทยรองรบัการเปิดเสรอีาเซยีนจ�าเป็นต้องก�าหนด
ทิศทางไว้ใน NQF ให้ชัดเจน  
 ส�าหรับทศิทางการพัฒนาอตุสาหกรรมของประเทศมุง่
สูอ่ตุสาหกรรมสร้างสรรค์ทีย่ัง่ยนื ได้มกีารปรบักระบวนทศัน์การ
ผลิตจากอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยการผลิต (Factor 
Driven Industries) เป็นอุตสาหกรรมขับเคลื่อนด้วยฐานความ
รู้/ฐานปัญญา (Knowledge/Wisdom Driven Industries) 
อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) และอุตสาหกรรม

การจัดท�ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) 
รองรับ AEC ปี พ.ศ. 2558

วรรณา ทองเจริญศิริกุล
ส�านักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
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ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Industries) โดย
มีแนวคิดจาก “การท�ามากได้น้อยเป็นการท�าน้อยได้มาก” ให้
บรรลุเป้าหมายการสร้างสรรค์คุณค่าแก่ผลิตภัณฑ์ เพื่อน�าไปสู่
การสร้างรายได้เพิ่มขึ้น สนองตลาดภายในและต่างประเทศ 
ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองแนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
จงึจ�าเป็นต้องก�าหนดและพฒันาหลกัสตูรการศกึษาและหลกัสตูร
การฝึกอบรมทักษะก�าลังคน/แรงงานบนบริบทของความคิด
สร้างสรรค์ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้บรรจุหลักสูตรความคิด
สร้างสรรค์ในหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา 
ตัง้แต่ การศกึษาขัน้พืน้ฐาน การศกึษาอาชวีศกึษา และการศกึษา
อดุมศกึษา เพือ่ยกระดบัผูเ้รยีนให้มคีวามพร้อมได้มาตรฐานฝีมอื
แรงงานหรือมาตรฐานวิชาชีพตามกรอบ NQF ที่ก�าหนดไว้โดย
เฉพาะมาตรฐานก�าลงัคน/วชิาชพีเพือ่รองรบัสาขาอตุสาหกรรมที่
มีข้อตกลงการเคลือ่นย้ายอตุสาหกรรมทีส่�าคญัเร่งด่วน 9 สาขา 
ได้แก่ สินค้าสุขภาพ ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ยาง 
สิง่ทอ/เสือ้ผ้า อเิลก็ทรอนกิส์ ผลติภณัฑ์เกษตร สนิค้าประมง และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่ไทยและกลุม่ประเทศอาเซยีนต้องศกึษา
วเิคราะห์ สงัเคราะห์ว่าจะย้ายฐานการผลติสาขาอตุสาหกรรมใด
ไปในกลุม่อาเซยีน ทีม่แีรงงานทกัษะฝีมอืตรงความต้องการ หรอื
จะให้สาขาอุตสาหกรรมนั้นๆ คงอยู่ในประเทศเช่นเดิม แต่จะ
น�าเข้าแรงงานทกัษะฝีมอืทีข่าดแคลนเหล่านัน้จากกลุม่ประเทศ
อาเซียน
 ด้านคณุวฒุกิารศกึษา ขณะนีท้างส�านกังานเลขาธกิาร
สภาการศกึษาได้ระดมความคดิจากภาครฐั สถาบนัการศกึษา และ
ภาคเอกชนเพือ่เร่งพฒันารายละเอยีดคณุวฒุกิารศกึษาทัง้ทีจ่ดัท�า
แล้วจ�านวน 9 ระดบั ได้แก่ มธัยมศกึษาตอนต้น มธัยมศกึษาตอน
ปลาย ปวช. ปวส. ปรญิญาตร ีประกาศนยีบตัรบณัฑติ ปริญญาโท 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก โดยจะต้อง
ผลักดันให้เกิดขึ้นและมีผลใช้บังคับโดยเร็ว 
 ด้านคุณวุฒิวิชาชีพ ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ โดย
ส�านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา (สอศ.) ก�าลงัด�าเนนิการ
ภายใต้พระราชกฤษฎกีาการจดัตัง้สถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี (องค์การ
มหาชน) เมือ่วนัที ่25 มนีาคม 2554 รวมทัง้บรูณาการกบัหน่วย
งานอื่นๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ส�านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (สกศ.) ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สป.ศธ.) ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 
และส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นอกจาก
นี้กระทรวงศึกษาธิการต้องบูรณาการเชื่อมโยงเครือข่ายกรอบ
คณุวฒุแิห่งชาตกิบักระทรวงแรงงาน กระทรวงอตุสาหกรรมและ
ภาคเอกชนต่อไป 
 โดยขณะนี้กระทรวงแรงงานมีคุณวุฒิวิชาชีพทางด้าน
มาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาต ิ3 ระดบั โดยระดบัที ่1 คอื ผูท้ีม่ี
ฝีมือและความรูพ้ืน้ฐานในการท�างาน ปฏบิตังิานภายใต้ค�าแนะน�า
ของหัวหน้างาน (Assistant Skilled Workforce) ระดับ 2 คือผู้
ที่มีฝีมือระดับกลางมีความรู้ ความสามารถทักษะ การใช้เครื่อง
มืออปุกรณ์ได้ด ีและมปีระสบการณ์ในการท�างาน สามารถให้ค�า
แนะน�าผู้ใต้บังคับบัญชาได้ (Skilled Workforce) และระดับ 3 

คือผู้ที่มีฝีมือระดับสูง สามารถวิเคราะห์ วินิจฉัย ตัดสินใจแก้ไข
ปัญหา น�าความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีใหม่ได้
(Technician/Tradesperson) ปัจจบุนัคณะรฐัมนตรไีด้มีมตเิม่ือ
วนัที ่26 เมษายน 2554 เหน็ชอบอตัราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมอื
แรงงานและประกาศในราชกจิจานเุบกษาเมือ่วนัที ่29 เมษายน 
2554 โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป 
ซึง่มทีัง้สิน้ 11 สาขาอาชพี ได้แก่ ช่างซ่อมไมโครคอมพวิเตอร์ ช่างไฟฟ้า
ภายในอาคาร ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ช่างเครื่องปรับอากาศ
ในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเลก็ ช่างอเิลก็ทรอนิกส์ (โทรทศัน์) 
ช่างสรีถยนต์ ช่างเคาะตวัถงัรถยนต์ ช่างซ่อมรถยนต์ ผู้ประกอบ
อาหารไทย พนักงานนวดไทย และนักส่งเสริมสุขภาพแบบ
องค์รวม สปาตะวนัตก (หตัถบ�าบดั) โดยได้รบัค่าตอบแทนตาม 3 
ระดับสมรรถนะข้างต้น 
 และขณะนีก้ระทรวงแรงงานอยูร่ะหว่างการก�าหนดและ
พัฒนาระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มเติมอีก 4 ระดับ ได้แก่ ระดับ 4 
Supervisor/Foreman ระดบั 5 Manager/Specialist/Assistant 
Professional ระดับ 6 Senior Manager/Associate Profes-
sional และระดับ 7 Professional และจะได้ด�าเนินการพัฒนา
ต่อไปให้ได้ 9 ระดับตามกรอบ NQFที่จะก�าหนดขึ้น
 นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการจัดท�า
หลกัสตูรฐานสมรรถนะทีเ่ข้มข้นทกุระดบั รวมทัง้พระราชบญัญตัิ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2542 หมวด 2 สิทธิและหน้าที่
ทางการศึกษา มาตรา 12 ก�าหนดว่า นอกเหนือจากรัฐ เอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บุคคล องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งขณะนี้มีสถานประกอบ
การได้จัดตั้งศูนย์การเรียนขึ้นเพื่อผลิตนักเรียนสู่ตลาดแรงงาน 
โดยใช้งบประมาณของรัฐและของสถานประกอบการร่วมกนั เช่น 
ศนูย์การเรยีน S&P ศนูย์การเรยีน 7 ELEVEN เป็นต้น ตลอดจน
กระทรวงแรงงานได้จัดท�าและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
แรงงาน ประกอบด้วยการจัดท�ามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ตามอุตสาหกรรม การพัฒนาฝีมือแรงงาน การทดสอบฝีมือ
แรงงาน และประเมินรับรองทักษะตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ เป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม
 ในส่วนการจดัการศกึษาของภาคเอกชนนัน้ ผูป้ระกอบ
การอตุสาหกรรมได้จดัการศกึษาสนองตอบความต้องการแรงงาน 
เช่น โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ของ CP เป็นต้น และผู้ประกอบการ
สาขายานยนต์ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมทักษะฝีมือแก่แรงงาน เช่น 
บริษัทโตโยต้า บริษัท FORD MAZDA เป็นต้น ส�าหรับความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการนั้น ระดับ
อาชวีศกึษาในรูปแบบทวภิาคี หรือโรงเรียน-โรงงาน และในระดบั
อดุมศกึษาในรูปแบบสหกิจศกึษา ทีนั่กเรียน/นักศกึษาไปฝึกอบรม
ทักษะในโรงงาน และเชิญผู้ประกอบการที่เชี่ยวชาญในอาชีพมา
บรรยายในสถานศกึษา ท�าให้สามารถสร้างเครอืข่ายเชือ่มโยงกนั
อย่างใกล้ชิด
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 สรุปและข้อเสนอแนะ จากการท่ีกรอบคุณวุฒิแห่ง
ชาต ิ(NQF) มีความส�าคญัและมปีระโยชน์ต่อการสร้างมาตรฐาน
สมรรถนะสากลทีน่่าเชือ่ถอืส�าหรบัการเคลือ่นย้ายแรงงานทกัษะ
ฝีมอืเสรใีน AEC ซึง่ประเทศไทยจ�าเป็นต้องประสานกบัประเทศ
อาเซยีนอืน่ๆ เพือ่จดัท�ากรอบคณุวฒุขิองอาเซยีน (AQF) เพือ่ให้
เป็นกรอบในการเคลือ่นย้ายแรงงานทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั ซึง่
อาจจะต้องมีการนยิามศพัท์ทางเทคนคิต่างๆ เช่น อาชพี วชิาชพี 
สมรรถนะ คุณวุฒิ เป็นต้น ให้เข้าใจตรงกันและมีมาตรฐาน
เดียวกันทั้งของไทยและระดับอาเซียน หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้ง
ภาครฐั ได้แก่ กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงแรงงาน กระทรวง
อตุสาหกรรม ฯลฯ และภาคเอกชนผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมจะ
ต้องบูรณาการเชือ่มโยงเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างกนั และต้อง

ศกึษาเชงิเปรยีบเทยีบความเป็นเลศิในระดบัลกึว่า ไทยมศีกัยภาพ
สมรรถนะด้านใดในแต่ละระดับคุณวุฒิ และจะมีแนวทางการ
พัฒนาและยกระดับสมรรถนะให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างไร เพื่อยก
ระดบัผลติภาพแรงงานทกัษะฝีมอื (Skilled Labor Productivity) 
ให้มีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดทั้งของ
ไทยและระดับอาเซียน น�าไปสู่การสร้างรายได้และค่าตอบแทน
ตามสมรรถนะของแรงงาน ซ่ึงจะสามารถพัฒนาคุณภาพชวีติของ
แรงงานในสงัคมสอดคล้องกับเสาหลกัด้านสงัคมและวฒันธรรม 
(ASEAN Socio - Culture Community : ASCC) และเสาหลกั
ด้านความมั่นคงและการเมือง (ASEAN Security Community 
: ASC) ในที่สุด ๏

อ้างอิง : 1) ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา : รายงานการวิจัย เรื่อง “การศึกษาความต้องการก�าลังคน เพื่อวางแผนการผลิต
     และพัฒนาก�าลังคนของประเทศ” พิมพ์ที่ บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จ�ากัด, ปีที่พิมพ์: กรกฎาคม 2554
 2)  เอกสารประกอบการสมัมนา “การเตรยีมก�าลงัคนเพือ่รองรบัการเคลือ่นย้ายแรงงานเสร”ี จดัโดยกรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 
     วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
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สัมภาษณพ์ิเศษ

 “C  ountdown” 1/1/2015 
ใกล้เข้ามาทกุขณะส�าหรบั

การกระชับพื้นที่อาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียว 
สูก่ารเป็น ASEN Economic Community : 
AEC ประชาคมเศรษฐกิจที่จะเป็นตลาด
ขนาดมหมึา ผูบ้รโิภครวมกนักว่าค่อนโลก 
มีพลังทางการค ้าในตลาดโลกอย ่าง
มหาศาล แทบจะเรียกได้ว่าในอนาคต
จะสามารถเป็นกลุม่ประชาคมทางเศรษฐกิจ
ที่ก� าหนดทิศทางการค ้าของโลกได ้
อีกกลุ่มหนึ่ง ก่อนถึงวันนั้น ความพร้อม
เป็นสิ่งส�าคัญยิ่ง และประเทศไทยพร้อม
แค่ไหนกบัความเปลีย่นแปลงทีเ่ข้าใกล้ทกุขณะ 

 ศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อ�านวยการส�านักเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ส�านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ผู ้คร�่าหวอดและมีบทบาทในแวดวงการพัฒนา
อุตสาหกรรมระหว่างประเทศมายาวนาน มีค�าอธิบาย

 ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทยในขณะน้ีเป็น
อย่างไร

 ต้องมองด้วยกันใน 2 ส่วนด้วยกัน การค้าในตลาดโลกโดยรวม
จรงิๆ แล้วกถ็อืว่าโอเค ประเทศไทยยงัสามารถส่งออกสนิค้าได้เตบิโตอย่าง
ต่อเนื่อง แม้ประเทศคู่ค้าส�าคัญในฝั่งยุโรปจะมีปัญหาเรื่องการเงิน แต่เรา
ก็หันมาเพิ่มสัดส่วนในตลาดส่งออกอื่นๆ มากขึ้น ถือว่าถัวเฉลี่ยกันไป 

ศิริรุจ  จุลกะรัตน์  ผอ.สท. กับ AEC
ภารกิจด่านหน้าด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

	 เ ร ามีก ารค ้ ากับอา เซียน เพิ่มขึ้ นทั้ ง ก ารน� า เ ข ้ า และส ่ ง ออก	
สัดส่วนการค้าปัจจุบันในตลาดอาเซียนเพิ่มขึ้นไป  22%จากการค้า
โดยรวมทั่วโลก	ซึ่งก็เยอะมากเมื่อเทียบกับ	150	กว่าประเทศทั่วโลก ”

”



	 เราต ้องมองว ่านี่คือ
โอกาสของการค้าที่ยิ่งใหญ	่
ขนาดของตลาดคงไม่มทีี่ไหน
ใหญ่เท่านี้อกีแล้ว	”

”

 ในฐานะท่ีเป ็นด ่านหน ้าด ้าน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
ของกระทรวงอุตสาหกรรม มองผลที่จะ
เกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมอย่างไร หลัง
จากที่ AEC จะมีผลบังคับใช้ในปี 2015 

 มอง ณ ปัจจุบันที่บอกก็คือ มันเริ่มเป็น 
Production Network มากขึ้น โดยเฉพาะ
อตุสาหกรรมรถยนต์ และอตุสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เรามีแนวโน้มเป็นฮับ (HUB) ของ
อาเชียน ฉะน้ันในอนาคตความเชื่อมโยงพวกนี้
ก็คงจะมีมากขึ้น อย่าลืมว่าอาเชียนมีประชากร
ค่อนข้างเยอะ 4-5 ร้อยล้านคน บวกกับประเทศ
ที่เป็น dialogue กับเรา เช่น จีน อินเดีย ญี่ปุ่น 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นตลาดใหญ่ประชากร 
2 ใน 3 ของโลก ทีน้ี่ต้องมามองร่วมกนัว่า การเกดิ 
AEC ถอืเป็นการเอือ้ให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวไกล
มากขึ้น การเป ็นตลาดเดียวจะช ่วยให ้ง ่าย
ต่อการเชือ่มโยงเรือ่งการผลติ ท�าให้ต้นทนุการผลติ
ต่อหน่วยลดลง เป็นการเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันให้สูงขึ้น ท�าให้ผู้ประกอบการสามารถ
แข่งขันกับสินค้าที่มาจากนอกอาเซียนได้ หรือ
การลงทุนโดยเฉพาะไปยังแหล่งวัตถุดิบโดยตรง
ก็สามารถท�าได ้ง ่ายขึ้น ซึ่งเป ็นการเอื้อต ่อ
ประสทิธภิาพในการผลติทีส่งูขึน้ สามารถกระจาย
สนิค้าไปยงัผูบ้รโิภคได้อย่างทัว่ถงึและรวดเรว็ยิง่ขึน้  

 แนวทางของ AEC ต่อจากน้ีไป
จะเป็นอย่างไร และมกีารด�าเนนิการเพือ่เตรยีม
ความพร้อมให้กบัภาคอตุสาหกรรมไทยใน
เรื่องนี้อย่างไรบ้าง 

 ต้องบอกว่า การเตรียมความพร้อมต้อง
มาจากหลายๆ ส่วนรวมกัน โดย สศอ.ได้มีการ
ศึกษาวิเคราะห์และเสนอนโยบายเพ่ือยกระดับ
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยพัฒนาขีดความ
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 ทีนี้มามองภาพของตลาดอาซียนด้วยกัน อาเซียนถือเป็นคู ่ค ้า
ที่ส�าคัญของประเทศไทย ตลาดอาเซียนเราเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 
ในขณะนี้ เนื่องจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ท�าให้เกิดเป็น Production 
Network มากขึน้ มกีารพึง่พาสนิค้าซึง่กนัและกนัมากขึน้ภายในกลุม่ เรากม็กีาร
ค้ากับอาเซียนเพิ่มข้ึนท้ังการน�าเข้าและส่งออก สัดส่วนการค้าปัจจุบันในตลาด
อาเซียนเพิ่มขึ้นไป 22% จากการค้าโดยรวมทั่วโลก ซึ่งก็เยอะมากเมื่อเทียบกับ 
150 กว่าประเทศทั่วโลก โดยมีจีนไล่เข้ามาประมาณ 10% ของตลาดอาเซียน



	 จากการศกึษาร่วมกบั	TDRI	พบว่าผูป้ระกอบการใช้สทิธปิระโยชน์จาก
เขตการค้าเสรเีพยีงครึง่เดยีว	50%	ถ้าใช้สิทธิ์เพิม่ให้ใกล้เคยีง	100%	หรือ
ใช้สิทธิ์ได้เต็ม	100%	มูลค่าการค้าจะเพิม่ขึ้นเป็นแสนล้าน”

”
	 กลุ ่มอุตสาหกรรมที่ใช้	 FTA	
มากที่สดุ	คอื	กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์	
กลุ่มนี้ถือว่ามคีวามตืน่ตวัมาก ”

”
สามารถอยูเ่สมอ เราต้องมองว่านีค้อืโอกาสของการค้าทีย่ิง่ใหญ่ 
ขนาดของตลาดคงไม่มีที่ไหนใหญ่เท่านี้อีกแล้ว ยุโรป อเมริกาที่
ถือว่ายิ่งใหญ่ก็ก�าลังจะกลายเป็นอดีต เราต้องทราบว่าอาเซียน
+6 จะมขีนาดประชากรผูบ้รโิภคกว่าครึง่โลกเข้าไปแล้ว เพียงแค่
มองในแง่ที่ว่าจะผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองผู ้บริโภคในกลุ่ม
กน่็าจะเพยีงพอแล้ว แทบจะผลติไม่ทนั อาเซยีนจะมคีวามส�าคญั
ต่อโลกมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นในอนาคตการลงทุนในภาค
อุตสาหกรรมคงมีการลงทุนมากข้ึน จะเป็นศูนย์กลางการผลิต
มากขึ้น เมื่อเราเห็นโอกาสต้องใช้โอกาสให้เป็น เอกชนเองก็จะ
ต้องฉกฉวยโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาร่วมกันกับสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) พบว่าผู้ประกอบการใช้สิทธิ
ประโยชน์จากเขตการค้าเสรเีพยีงครึง่เดยีว 50% ถ้าใช้สทิธิเ์พิม่
ให้ใกล้เคียง 100% หรือใช้สิทธ์ิได้เต็ม 100% มูลค่าการค้า
จะเพิ่มขึ้นเป็นแสนล้าน ถ้าเอกชนมองเห็นโอกาสตรงน้ีแล้ว
พิจารณาดูว่าจะใช้โอกาสได้อย่างไร จะสร้างความแข็งแกร่งให้
ผู้ประกอบการยิ่งข้ึน เนื่องจากขณะนี้ภาครัฐได้ด�าเนินการเพ่ือ
เอือ้ประโยชน์ให้เอกชนไว้เยอะมาก เครือ่งมอืในการลดอปุสรรค
ทางการค้า อปุสรรคทางการค้ารปูแบบต่างๆ เรยีกได้ว่าแทบจะ
ไม่มีอกีแล้ว ทัง้เรือ่งมาตรการทางภาษแีละไม่ใช่ภาษ ีเอกชนต้อง
ท�าต่อคือไปใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น 

 ประเดน็ส�าคญัทีส่�านกัเศรษฐกจิอตุสาหกรรม
ระหว่างประเทศ (สท.) เร่งด�าเนนิการในขณะนี ้เพือ่ให้
ผู้ประกอบการของไทยสามารถก้าวไปข้างหน้าพร้อม
กับ AEC

 เรื่องการให้ข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนแนะน�าวิธี
การใช้สิทธิประโยชน์จากข้อตกลง FTA จะเป็นภารกิจหลักของ
กระทรวงอุตสาหกรรมในอีกด้านหนึ่ง เนื่องจากจะสร้างมูลค่า
เพิ่มทางเศรษฐกิจอีกเป็นแสนล้าน ต้องเร่งท�าความเข้าใจให้
ผู้ประกอบการ เพราะบางส่วนยังไม่รู้จักวิธีการ โดยเฉพาะกลุ่ม 
SMEs ขณะทีบ่างกลุม่ทีพ่อทราบข้อมลูอยูบ้่าง แต่เข้าใจผิดว่าเป็น
เรือ่งยุง่ยาก เป็นการเพิม่ภาระจงึไม่ยอมทีจ่ะใช้สทิธปิระโยชน์ดงั
กล่าว จึงต้องเร่งสร้างความเข้าให้ได้มากที่สุด 
 อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ประกอบการบางส่วนให้เหตุผล
ที่ไม่อยากขยายตัวสัดส่วนการใช้สิทธิ์ทางภาษีตามกรอบ FTA 
เนื่องจากเห็นว่าอัตราภาษีปัจจุบันต�่าอยู่แล้ว เฉลี่ยประมาณ 
1-2% การจะไปเข้ากระบวนการขอสทิธปิระโยชน์ตามกรอบ FTA 

ผู้ประกอบการบางส่วนจึงมองว่าเขาไม่คุ้มค่า มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่ม
ขึน้ แต่ผลตอบแทนเพิม่ขึน้แค่ 1-2% อกีส่วนหนึง่คือไม่รู้ เพราะ
ตัวเองไม่ได้ส่งออกโดยตรง โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ทั้งหลาย 
 ต่อประเด็นเหล่าน้ี สศอ. ก็มีการจัดสัมมนาเผยแพร่
ข้อมลู ตลอดจนแนะน�าวธิกีารเพ่ือเพ่ิมสดัส่วนตามสทิธิประโยชน์
ทางภาษีในกรอบ FTA ต่างๆ โดยเราตระเวนไปให้ข้อมูลตาม
หวัเมอืงใหญ่ ซึง่เป็นแหล่งผลติภาคอตุสาหกรรม โดยได้รบัความ
สนใจจากผู้ประกอบการเป็นจ�านวนมาก ท่ีเราไปมาแล้วเช่น 
จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา ระยอง เชียงใหม่ โดยภาพรวม
ถือว่าประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี 
 ครัง้สดุท้ายไปจดัสมัมนาเรือ่งการใช้ประโยชน์ข้อตกลง
เขตการค้าเสรี ทีโ่รงแรมเซ็นจร่ีู พาร์ค กรุงเทพฯ มผีูป้ระกอบการ
ตลอดจนผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายให้ความสนใจอย่างเนืองแน่น 
ต่างตอบรบัเข้าฟังสมัมนาเกนิกว่าทีเ่ราตัง้เป้าไว้ เราในฐานะผูจ้ดัถงึ
ขั้นต้องจ�ากัดจ�านวนให้เฉลี่ยๆ กันไปเพ่ือความทั่วถึง ส�าหรับ
ผูป้ระกอบการในทุกสาขา สิ่งทีไ่ด้เหน็จากการจดัสมัมนาในครัง้
ล่าสุดก็คือ ความตื่นตัวของผู้ประกอบการ  เนื่องจากมองเห็น
โอกาสมากขึน้เพราะในอนาคตไม่ใช่จะผลติขายในประเทศอย่าง
เดยีว ต้องมองในอนาคตว่าเป็นตลาดเดยีว อะไรกเ็ปลีย่น จ�านวน 
demand ก็เปลีย่นไป คู่แข่งขนัก็มมีากทัง้ในประเทศและสมาชกิ
อาเซยีน ต้องปรบัตวัมากขึน้ ต้องไปรบัฟังข้อมลู ข้อเทจ็จริงเพ่ือ
กลับมาเตรียมปรับตัวรองรับ AEC มากขึ้น
 ขอย้อนไปให้ข้อมมลูเร่ืองของการทีใ่ช้สทิธปิระโยชน์จาก
ข้อตกลง FTA อกีรอบ จากการทีเ่ราลงมอืศกึษาร่วมกับ TDRI พบว่า 
กลุม่อตุสาหกรรมทีใ่ช้ FTA มากทีส่ดุ คอื กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ 
กลุ่มนี้ถือว่ามีความตื่นตัวมาก เนื่องจากผู้ประกอบการมีความ
เชีย่วชาญในด้านการค้า บวกกบัเรือ่งของ Production Network 
เหตทุีต่วัเลขการใช้สทิธิต์าม FTA มากทีส่ดุ คงต้องบอกว่า กลุม่
ยานยนต์เองเร่ิมเกิดการสร้างความร่วมมือมาต้ังแต่โครงการ 
Brand to Brand Communication หรือ BBC มีการแลก
เปลี่ยนชิ้นส่วนระหว่างกัน แต่ก็ยังจ�ากัดเฉพาะยี่ห้อและรุ่น
เดียวกันเท่านั้น  อย่างไรก็ตามจุดนั้นกลายเป็นจุดเร่ิมของการ
แลกเปล่ียนกันเพ่ือสร้างความร่วมมือโดยมีปลายทางเพื่อลด
ต้นทนุการผลติเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัให้สงูขึน้นัน่เอง
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	 อุตสาหกรรมที่น่าจับตามอง	
และมีโอกาสขยายตัวที่ค่อนข้างสูง
น่าจะเป็นอาหารส�าเรจ็รปู	จะมโีอกาส
ไปขยายฐานการผลติในประเทศสมาชกิ
อาเซียนมากขึ้น	 ปัจจุบันเรามีขีด
ความสามารถ	มมีาตรฐานค่อนข้างด	ี
คุณภาพอาหารเป็นที่ยอมรบั ”

”วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม22

	 จากนี้ไป	 สศอ.	 จะมุ่งเน้นเรื่องการให้ข้อมูลเรื่องการท�าความเข้าใจ
เพือ่ให้ผูป้ระกอบการใช้สิทธิท์างภาษเีพิม่ข้ึน	ซึง่จะท�าให้เกดิความแขง็แกร่ง
และยั่งยืนในการประกอบกิจการในระยะยาว ”

”

 ต่อมากม็โีครงการความร่วมมอืด้านอตุสาหกรรม AICO 
(ASEAN Industrial Cooperation Scheme ขยายไปอตุสาหกรรม
อื่นๆ มากขึ้น แต่อุตสาหกรรมยานยนต์ก็เข้าร่วมโครงการมาก
ทีส่ดุเหมอืนเดมิ คอื 90% ขึน้ไป มลูค่าการค้าตอนเริม่โครงการ
จนสิ้นสุดเมื่อปีที่ผ่านมา ไม่ต�่ากว่า 3-4 พันล้านเหรียญต่อปี 
ก็ค่อนข้างเยอะและได้ใช้ประโยชน์ในภูมิภาคอาเซียนเองก็เป็น
แหล่งผลิตรถยนต์ใหญ่ 
 กลุม่รองลงมาเป็นอตุสาหกรรมสิง่ทอ เดมิในอาเซยีนมี
ไทยกบัอนิโดนีเซยีทีม่คีวามพร้อมมากทีส่ดุ มผีลผลติ มผีูป้ระกอบ
การตัง้แต่ต้นน�า้ถงึปลายน�า้ ต่อมาตลาดสิง่ทอ โดยเฉพาะเสือ้ผ้า
ส�าเร็จรูป ต้นทุนคือค่าแรง ค่าแรงในไทยสูงขึ้น ความได้เปรียบ
ในการแข่งขันลดลง มีส่วนหนึ่งย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศ
ในอาเซียน เช่น ประเทศเวียดนาม กัมพูชา ลาว ส่วนใหญ่ไป
เวียดนาม โดยใช้วัตถุดิบผ้าผืนส�าเร็จรูปจากประเทศไทยส่งไป
ตัดเย็บ และส่งออกไปขายยังตลาดญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป 
อตุสาหกรรมทีน่่าจับตามองและมโีอกาสขยายตวัทีค่่อนข้างสงูนี้
ถือเป็นความเห็นโดยส่วนตัว คิดว่าน่าจะเป็นอาหารส�าเร็จรูป 
จะมโีอกาสไปขยายฐานการผลติในประเทศสมาชกิอาเซียนมากขึน้ 
ปัจจุบันอาหารกระป๋อง อาหารกึ่งส�าเร็จรูป อาหารแห้ง เรามี
ขดีความสามารถ มมีาตรฐานค่อนข้างด ีคณุภาพอาหารเป็นทีย่อมรบั
แต่ถ้าผลติทีน่ีส่่งไปขายทีนู่น่ ต้นทนุอาจสูผู้ป้ระกอบการทีอ่ยูใ่น
ประเทศนั้นๆ ไม่ได้ เพราะต้นทุนค่าขนส่งในประเทศไทยสูงอยู่ 
แต่ถ้าเราไปลงทุนท่ีนั่น ใช้วัตถุดิบท่ีนั่นบางส่วน ใช้เทคโนโลยี
การผลติของเรา ใช้สตูรการผลติของเรา กเ็ป็นไปได้ทีจ่ะตตีลาด
ที่ประเทศที่ไปลงทุนได้ 

 อยากเสนอแนะผู ้ประกอบการให้สามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างไร

 ในนามกระทรวงอุตสาหกรรมถือว่าได้ด�าเนินการเพื่อ
เตรยีมความพร้อมมาอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะในเรือ่งของการผลกั
ดนัให้เกดิการเปิดเสร ีนโยบายหลกักค็อือะไรได้ประโยชน์กร็บีเปิด 
ผลกัดนั อะไรมผีลกระทบก็พยายามชะลอ เพ่ือให้มรีะยะเวลาการ
ปรับตัว ท�ามาตั้งแต่ 10 ปีที่แล้ว ปัจจุบันก็เปิดไปหมดแล้ว เป็น 
0 หมดแล้ว ประเทศสมาชิกดั้งเดิม 6 ประเทศ ก็เป็น 0 ทั้งหมด 
แนวทางต่อไปของ อก. ก็เป็นเรื่องการเพิ่มมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการผลิต ขณะนี้เห็นว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
สถาบันอิสระในสังกัดของกระทรวงอุตสาหกรรม เช่น สถาบัน 
ISO สถาบนัยานยนต์ สถาบนัไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ สถาบนั
สิ่งทอฯ พยายามท�าเรื่องมาตรฐาน, สิ่งแวดล้อม, มาตรการ 
CSR ซึ่งมาตรการเหล่านี้ไม่ใช่แต่จะใช้ในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ในอนาคตประเทศในอาเซียนก็คงหยิบยกมาตรการดังกล่าวมา
คอยก�ากับดูแลสินค้าที่จะเข้าสู่ตลาด 
 ในแง่ของผู้ประกอบการเอง คงต้องเรียนว่า การปรับ
ตวัเพ่ืออยูร่่วมกันของอาเซียน การรับทราบข้อมลู ตดิตามข้อมูล
อย่างต่อเนือ่ง เป็นสิง่ทีผู่ป้ระกอบการต้องให้ความส�าคญั โดยทาง 
สศอ. จากนีไ้ปจะมุง่เน้นเรือ่งการให้ข้อมลูเรือ่งการท�าความเข้าใจ
เพือ่ให้ผูป้ระกอบการใช้สทิธิท์างภาษเีพิม่ขึน้ ซึง่จะท�าให้เกดิความ
แข็งแกร่งและยั่งยืนในการประกอบกิจการในระยะยาว ที่ส�าคัญ
ผู้ประกอบการต้องไม่ลืมว่า จากนี้ไปอาเซียนจะเป็นตลาดเดียว 
การแข่งขนัจะมสีงูถ้าไม่ปรบัตวัย่อมพ่ายแพ้ในทีส่ดุ เนือ่งจากหลกั
การของ AEC ประเทศสมาชิก 10 ประเทศทุกอย่างต้อง Free 
Flow ทั้งหมด ไม่ใช่แค่เศรษฐกิจด้านเดียว ด้านอื่นๆ service , 
investment ต้อง free flow ถ้าเราไม่เพิ่มขีดความสามารถแล้ว 
คูแ่ข่งกเ็พิม่ขึน้ อนาคตจะเสยีเปรยีบ แต่ถ้ามขีดีความสามารถอยู่
แล้วกไ็ม่ควรมองเฉพาะตลาดในประเทศไทยประเทศเดยีว ต้อง
มองว่าจะเข้าสู่ตลาดในอาเซียนได้อย่างไรให้มากขึ้น 

 ...ทัง้หมดนีค้อืโจทย์หนิ แต่กไ็ม่ยากเกนิไป 
ถ้าพร้อมที่จะปรับตัว ๏



ดัชนีอุตสาหกรรม
ไตรมาสที่ 3 ปี 2554

ส่วนดัชนีอุตสาหกรรมและการวิเคราะห์
   ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ในไตรมาสที่ 2/2554 (กรกฎาคม  -  กันยายน 2554) เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน 
พบว่า  ดชันีผลผลติอตุสาหกรรม (มลูค่าเพ่ิม) ดชันกีารส่งสนิค้า ดชันสีนิค้าส�าเรจ็รปูคงคลงั ดชันอีตัราส่วนสนิค้าส�าเรจ็รปู
คงคลัง ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น  

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุ่มอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม

ไตรมาส
3/2553

(ก.ค.–ก.ย.)

ไตรมาส
2/2554

(เม.ย.–มิ.ย.)

ไตรมาส*
3/2554

(ก.ค.–ก.ย.)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อน

(%)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับ

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
(%)

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลค่าเพิ่ม) 191.77 181.69 195.14 7.41 1.76

 ดัชนีการส่งสินค้า 193.36 180.68 203.36 12.55 5.17

 ดัชนีสินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง 188.09 186.12 197.50 6.11 5.01

 ดัชนีอัตราส่วนสินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง 154.06 149.00 161.38 8.31 4.75

 ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 120.99 116.19 119.48 2.83 -1.25

 ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 135.42 140.30 149.08 6.25 10.08

 อัตราการใช้ก�าลังการผลิต 64.17 59.12 64.48
   (ฐานเฉลี่ยรายเดือน ปี 2543 และเป็นดัชนีที่ยังไม่ปรับผลกระทบของฤดูกาล) 

 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน พบว่า 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม(มูลค่าเพิ่ม)  ดัชนีการส่งสินค้า 
ดัชนีสินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง ดัชนีอัตราส่วนสินค้าส�าเร็จรูป
คงคลัง ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น แต่
ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ลดลง โดยดัชนีผลผลิต
อตุสาหกรรม ม ี39 อตุสาหกรรมทีม่กีารผลติเพิม่ขึน้ ได้แก่ 
การผลิตยานยนต์ การผลิตเครื่องจักรส�านักงาน เครื่องท�า
บัญชีและเครื่องค�านวณ การผลิตมอลต์ลิกเคอและมอลต์ 
การผลิตรถจักรยานยนต์ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 
การแปรรปูและการถนอมสตัว์น�า้ และผลติภณัฑ์จากสตัว์น�า้ 
การผลิตเครื่องใช้ในบ้านเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลติเครือ่งเพชรพลอยและรปูพรรณ และของทีเ่ก่ียวข้อง 
การผลิตน�้ามันจากพืช น�้ามันจากสัตว์ และไขมันจากสัตว์   
การผลิตผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค 
และผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากสมุนไพร เป็นต้น
 ดัชนีการส่งสินค้า มี 39 อุตสาหกรรมที่มีการส่ง
สินค้าเพิ่มขึ้น ได้แก่ การผลิตยานยนต์ การผลิตเครื่องจักร

ส�านกังาน เครือ่งท�าบญัชแีละเครือ่งค�านวณการผลติเคมภีณัฑ์
ขัน้มลูฐาน ยกเว้นปุย๋และสารประกอบไนโตรเจน การแปรรปู
และการถนอมสัตว์น�้า และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น�้า การผลิต
น�้าตาล การผลิตรถจักรยานยนต์ การผลิตน�้ามันจากพืช 
น�้ามันจากสัตว์ และไขมันจากสัตว์ การผลิตผลิตภัณฑ์จาก
คอนกรีต ซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ การผลิตผลิตภัณฑ์
ยาสูบ การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ เป็นต้น
 ดัชนีสินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง  มี 34 อุตสาหกรรม
ทีม่สีนิค้าส�าเรจ็รปูคงคลงัเพิม่ขึน้ ได้แก่ การผลติเครือ่งจกัร
ส�านกังาน  เครือ่งท�าบญัชแีละเครือ่งค�านวณ การผลติผลติภณัฑ์
พลาสตกิ การผลติน�า้ตาล การผลติหลอดอิเลก็ทรอนกิส์และ
ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตยานยนต์ การผลิต
ผลติภณัฑ์ยางอืน่ ๆ  การผลติเครือ่งจกัรทีใ่ช้งานทัว่ไปอืน่ ๆ  
การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน ยกเว้นปุ๋ยและสารประกอบ
ไนโตรเจน การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์และ
เครื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพ การแปรรูปและ
การถนอมสัตว์น�้า และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น�้า เป็นต้น
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 ดชันแีรงงานในภาคอตุสาหกรรม ม ี22 อตุสาหกรรม
ที่มีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น ได้แก่ การผลิต
เครื่องจักรส�านักงาน เครื่องท�าบัญชีและเครื่องค�านวณ 
การผลิตรถจักรยานยนต์ การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอบ 
การผลติสิง่ทอส�าเรจ็รปู ยกเว้นเครือ่งแต่งกาย การผลติหม้อ
สะสมไฟฟ้า เซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิ การผลิต
สบู่และผงซักฟอก เคมภีณัฑ์ทีใ่ช้ในการท�าความสะอาดและ
ขดัเงา เครือ่งหอมและสิง่ปรงุแต่งส�าหรบัประทนิร่างกายหรอื
ประเทอืงโฉม การผลติผลติภณัฑ์ยาสบู การผลติผลติภณัฑ์
ยางอืน่ ๆ  การผลติผลติภณัฑ์ทางเภสชักรรม เคมภีณัฑ์ทีใ่ช้
รกัษาโรค และผลติภณัฑ์ทีท่�าจากสมนุไพร การผลติลวดและ
เคเบิ้ลที่หุ้มฉนวน เป็นต้น
  ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม มี 37  
อตุสาหกรรมทีม่ผีลติภาพแรงงานอตุสาหกรรมเพิม่ขึน้ ได้แก่  
การผลิตยานยนต์ การผลิตเครื่องด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
รวมท้ังน�้าดื่มบรรจุขวด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 

การแปรรูปผลไม้และผัก การแปรรูปและการถนอมสัตว์น�้า 
และผลติภณัฑ์จากสตัว์น�า้ การผลติมอลต์ลกิเคอและมอลต์ 
การผลิตเครื่องใช้ในบ้านเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลติผลติภณัฑ์จากคอนกรตี ซเีมนต์ และปนูปลาสเตอร์ 
การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน ยกเว้นปุ๋ยและสารประกอบ
ไนโตรเจน การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไปอื่นๆ  เป็นต้น
 อตัราการใช้ก�าลงัการผลติ ม ี34 อตุสาหกรรมทีม่ี
อัตราการใช้ก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ การผลิตยานยนต์ 
การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน ยกเว้นปุ๋ยและสารประกอบ
ไนโตรเจน การผลติผลติภณัฑ์พลาสตกิ การผลติผลติภณัฑ์
โลหะประดิษฐ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิต
ผลิตภัณฑ์ยางอ่ืน ๆ การผลิตผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต 
ซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ การผลิตอาหารสัตว์ส�าเร็จรูป 
การผลิตน�้ามันจากพืช น�้ามันจากสัตว์ และไขมันจากสัตว์ 
การผลิตผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค 
และผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากสมุนไพร การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
เป็นต้น ๏

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุ่มอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3*

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลค่าเพิ่ม) 146.21 158.48 174.62 185.21 191.78 186.39 191.77 190.01 187.66 181.69 195.14

ดัชนีการส่งสินค้า 143.07 154.01 175.38 185.66 191.01 188.30 193.36 194.13 191.61 180.68 203.36

ดัชนีสินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง 198.11 187.17 169.25 172.23 182.05 183.65 188.09 185.73 184.99 186.12 197.50

ดัชนีอัตราส่วนสินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง 230.96 204.22 188.33 182.01 183.28 179.51 154.06 147.24 144.80 149.00 161.38

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 110.33 107.01 111.24 115.03 118.64 116.64 120.99 120.37 118.87 116.19 119.48

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 128.88 129.49 128.16 137.41 144.87 138.75 135.42 141.38 155.23 140.30 149.08

อัตราการใช้ก�าลังการผลิต  52.15  53.87  57.84  60.52 62.83 62.37 64.17 63.29 62.62 59.12 64.48

  (ฐานเฉลี่ยรายเดือน ปี 2543 และเป็นดัชนีที่ยังไม่ปรับผลกระทบของฤดูกาล)

ดัชนีอุตสาหกรรมรายไตรมาส  (53 กลุ่มอุตสาหกรรม)

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

ค่า
ดัช

นี 
(ร

้อย
ละ

)

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีการส่งสินค้า ดัชนีสินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม อัตราการใช้ก�าลังการผลิต
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สศอ. 
พบผู้ประกอบการ

พอเพียง เพื่อเพียงพอ
พัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน

สมพิศ  นาคสุข
ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูหั่วภมูพิลอดลุยเดช หรอืในหลวงของปวงชน
ชาวไทยทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 
ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ผู้เขียนขอถวาย
พระพรให้ในหลวง “ทรงพระเจรญิ มพีระชนมพรรษา
ยิ่งยืนนาน” และขอน�าเสนอบทความนี้เพื่อเป็นการ
เทิดพระเกียรติในหลวงในโอกาสมหามงคลครั้งนี้
 5 พฤษภาคม 2493 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จข้ึนครองราชย์ 
และทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครอง
แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาว
สยาม” ตลอดระยะเวลาทีท่รงขึน้ครองราชย์ พระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงตัง้มัน่ในทศพธิราชธรรมอย่าง
แน่วแน่ ทรงห่วงใยพีน้่องประชาชนชาวไทยทัว่ประเทศ  
ทกุพืน้ท่ีในแผ่นดนิไทยทีพ่ระองค์ทรงเสดจ็เยีย่มเยอืน
ประชาชน เพื่อทรงรวบรวมข้อมูลและส�ารวจตรวจ
สภาพพื้นที่ ก่อนน�ามาซึ่งการด�าเนินงานโครงการ
อนัเน่ืองมาจากพระราชด�ารอิกีมากมาย น�า้พระราช-
หฤทัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อ
เหล่าพสกนิกรทุกหมู่เหล่า กลายเป็นหลักยึดเหนี่ยว
ในการฝ่าวิกฤติครั้งต่าง ๆ ของบ้านเมืองมากมาย 
หนึ่งในแนวคิดจนกลายเป็นทฤษฏี หรือหลักปรัชญา
ทีเ่หมาะสมกบัสงัคมไทยอนัเป็นแนวทางสร้างสมดลุ
อย่างยัง่ยนืให้เกดิขึน้ นัน่คอื “ทฤษฎเีศรษฐกจิพอเพยีง” 
หรือ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นั่นเอง 
 พระบาทสมเด็จพระเจ ้ าอยู ่ หั วทรง
พระราชทานแนวคิดดังกล่าว เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 
2517  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ความตอนหนึ่งว่า “...คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา 
จะว่าเมอืงไทยล้าสมยั ว่าเมอืงไทยเชย ว่าเมอืงไทย
ไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมีพอกิน และขอให้
ทุกคนมีความปรารถนาท่ีจะให้เมืองไทย พออยู่
พอกิน มีความสงบ และท�างานต้ังจิตอธิษฐาน
ตัง้ปณธิาน ในทางนีท้ีจ่ะให้เมอืงไทยอยูแ่บบพออยู่
พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความ
พออยูพ่อกนิ มคีวามสงบ เปรยีบเทยีบกบัประเทศ
อื่น ๆ  ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะ

ยอดยิ่งยวดได้...” พระราชด�ารัสนี้ ทรงเห็นว่า แนวทางการพัฒนาที่เน้น
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลักแต่เพียงอย่างเดียวอาจ
จะเกิดปัญหาได้ จึงทรงเน้นการมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่ใน
เบือ้งต้นก่อน เมือ่มพีืน้ฐานความมัน่คงพร้อมพอสมควรแล้ว จงึสร้างความ
เจริญและฐานะทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น ซึ่งหมายถึง แทนที่จะเน้นการขยาย
ตัวของภาคอุตสาหกรรมน�าการพัฒนาประเทศ ควรที่จะสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจพ้ืนฐานก่อน น่ันคือ ท�าให้ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่พอ
มีพอกินก่อน เป็นแนวทางการพัฒนาที่เน้นการกระจายรายได้ เพื่อสร้าง
พ้ืนฐานและความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ก่อนเน้นการ
พัฒนาในระดับสูงขึ้นไป 
 ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ทีท่รงพระราชทาน เป็นทีม่าของนยิาม
 “3 ห่วง 2 เงื่อนไข” ท่ีคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง 
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติน�ามาใช้
ในการรณรงค์เผยแพร่ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงผ่านช่องทางสือ่ต่าง ๆ  
อยู่ในปัจจุบัน ตามแผนภาพข้างล่างนี้
          

แผนภาพแสดงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
 

� ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป 
ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่พอประมาณ 
� ความมีเหตุผล หมายถึง การใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ 
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้อง ตลอดจนค�านึงถึงผลที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการกระท�านั้น ๆ อย่างรอบคอบ 
� การมีภูมิคุ้มกันที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบที่
เกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงด้านต่าง ๆ  ทีจ่ะเกดิขึน้ โดยค�านงึถงึความเป็น
ไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับ
พอเพียง 2 ประการ ดังนี้

ทางสายกลาง

พอประมาณ

มีเหตุผล      มีภูมิคุ้มกัน

ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม
สมดุล / มั่นคง / ยั่งยืน

เงื่อนไข ความรู้
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

เงื่อนไข คุณธรรม
(ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน)
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เงื่อนไขความรู ้หมายถึง ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบ ที่จะน�าความรู้เหล่า
นั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และ
ความระมัดระวังในการด�าเนินชีวิตและการประกอบการงาน 
ส่วนเงื่อนไขคุณธรรม คือ การเสริมสร้างจิตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้
มีส�านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ท่ี
เหมาะสม ด�ารงชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา 
และความรอบคอบ  
 จากปรัชญาของในหลวง ข้าราชบริพารทุกหมู่เหล่า
ได้น้อมใส่เกล้าใส่กระหม่อมเพื่อขับเคล่ือนให้เกิดมรรคผลผ่าน
โครงการต่าง ๆ  มากมาย และได้บรรจอุยูใ่นแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่10 เพือ่มุง่สูก่ารพฒันาทีส่มดลุ ยัง่ยนื 
และมีภมูคิุม้กนั เพือ่ความอยูด่มีสีขุ มุง่สูส่งัคมทีม่คีวามสขุอย่าง
ยั่งยืน หรือที่เรียกว่า “สังคมสีเขียว” ด้วยหลักการดังกล่าว แผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 จะไม่เน้นเรื่อง
ตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ยังคงให้ความส�าคัญ
ต่อระบบเศรษฐกจิแบบทวลิกัษณ์ หรอืระบบเศรษฐกจิทีม่คีวาม
แตกต่างกันระหว่างเศรษฐกิจชุมชนเมืองและชนบท และแนว
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ยงัถกูบรรจุในรฐัธรรมนญูของไทย เช่น 
รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ในส่วนที่ 
3 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 78 (1) 
ความว่า: “บรหิารราชการแผ่นดนิให้เป็นไปเพือ่การพฒันาสงัคม 
เศรษฐกิจ และความมั่นคง ของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้อง
ส่งเสริมการด�าเนนิการตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและค�านงึถงึ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นส�าคัญ”  

 ท้ังน้ี ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ี ได้รับการเชิดชูเป็น
อย่างสูงจากองค์การสหประชาชาติ โดยนายโคฟี อันนัน ใน
ฐานะเลขาธกิารองค์การสหประชาชาต ิได้ทลูเกล้าฯ ถวายรางวลั
ความส�าเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ แด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 และได้มี
ปาฐกถาถงึปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงว่า “เป็นปรชัญาทีมี่ประโยชน์
ต่อประเทศไทยและนานาประเทศ และสามารถเริ่มได้จากการ
สร้างภมูคิุม้กนัในตนเอง สูห่มูบ้่าน และสูเ่ศรษฐกจิในวงกว้างข้ึนใน
ทีส่ดุ และองค์การสหประชาชาตยิงัได้สนบัสนนุให้ประเทศต่าง ๆ  
ที่เป็นสมาชิก 166 ประเทศให้ยึดเป็นแนวทางสู่การพัฒนา
ประเทศแบบยั่งยืน และภาคธุรกิจเอกชนของไทยได้มีการน�า
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุต์ใช้  โดยมุง่มัน่ในการด�าเนนิ
ธุรกิจที่หวังผลประโยชน์หรือก�าไรในระยะยาวมากกว่าระยะสั้น 
แสวงหาผลตอบแทนบนพื้นฐานของการแบ่งปัน มุ่งให้ทุกฝ่าย
ทีเ่กีย่วข้องได้รบัประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมทัง้ลกูค้า 
คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน ด้านการขยายธุรกิจต้องท�าอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไปรวมทั้งต้องมีความรู้และเข้าใจธุรกิจของตนเอง 
รู ้จักลูกค้า ศึกษาคู ่แข่ง และเรียนรู ้การตลาดอย่างถ่องแท้ 
ผลติในสิง่ทีถ่นดัและท�าตามก�าลงั สร้างเอกลกัษณ์ทีแ่ตกต่างและ
พัฒนาคุณภาพ ผลติภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง มกีารเตรียมความพร้อม
ต่อการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้น มีความซ่ือสัตย์รับผิดชอบ
ต่อสังคมและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่ส�าคัญ
ต้องสร้างเสรมิความรูแ้ละจดัสวสัดกิารให้แก่พนกังานอย่างเหมาะสม  
ดงัตวัอย่างการน�าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงใช้ในการด�าเนนิธรุกจิ
ขององค์กรเอกชน “แพรนด้าจิวเวอรี่” 

ตัวอย่างความพอเพียงในธุรกิจเอกชน “แพรนด้าจิวเวอรี่” 

ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี

• ผลิตเพื่อกลุ่มลูกค้าชั้นดีที่มีช่องทางการขาย
   ชัดเจน
• ยึดหลักความเสี่ยงปานปลางเพื่อก�าไรปกติ
• ยึดหลักการแบ่งปันและไม่เบียดเบียน
   คู่ค้าธุรกิจ
• มีเครือข่ายผู้ประกอบการรายย่อย 
   ช่วยจัดส่งงานเมื่อมียอดการสั่งสินค้าเพิ่ม

• สร้าง Brand ของตัวเองอย่างต่อเนื่อง และมี 
   Brand ต่างกันส�าหรับแต่ละระดับของตลาด
• ตรวจสอบการท�างานของบรษิทัเทยีบกับคู่แข่ง
   อย่างสม�่าเสมอ
• ขยายการผลิตไปยังประเทศที่มีค่าแรงถูก
• มีความยืดหยุ่นในการน�าเสนอผลิตภัณฑ์
   ตามความต้องการ

• กระจายผลิตภัณฑ์ในหลายระดับและ
   ขยายตลาดในหลายประเทศ
• ให้ราคาแก่ Suppliers อย่างเหมาะสม
• มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 
   ของก�าไรสุทธิ
• ประเมินความเสี่ยงของกิจการทุก ๆ  6 เดือน
• ป้องกันความเสี่ยง โดยซื้อขายเงินล่วงหน้า

เงื่อนไข ความรู้
• พัฒนาและเรียนรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมและโอกาสทางธุรกิจเสมอ ๆ 
• จัดท�าโครงการศึกษาทวิภาคีเพื่อเด็กด้อยโอกาสและพนักงานของบริษัท
• ร่วมในเครือข่าย SVN ในการพัฒนาความรู้และมาตรฐานธุรกิจ

เงื่อนไขคุณธรรม
• จัดโครงการร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทยเป็นประจ�าทุก 3 เดือน
• เป็นโครงการโรงงานสีขาวด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์การ

 การน�าปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุต์ใช้ให้ได้ผลดต่ีอทกุภาคส่วนในทกุระดบันัน้ จะต้องยดึแนวคดิและปฏบิตัิ
ตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงอย่างมุง่มัน่จรงิจงั โดยมกีารร่วมมอืทีป่ระสานสอดคล้องกนัเป็นอย่างด ีและมกีารบรหิารจดัการแบบ
บรูณาการ รวมทัง้มกีารพฒันาแบบผสมสานอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่งตามความเหมาะสม ตลอดจนมกีารเผยแพร่องค์ความรูสู้่
สาธารณชนเพือ่เหน็คณุค่า และน�าไปปฏบิตับินพืน้ฐานเศรษฐกจิพอเพยีงร่วมกนั จะท�าให้เกดิผลต่อการพฒันาเศรษฐกจิไทยให้ยัง่ยนื 

 เมื่อพอเพียงอยู่ในจิตใจ ย่อมเกิดความเพียงพอ ขอตามรอยในหลวงของปวงชนชาวไทยตลอดไป ๏
ขอบคุณข้อมูล  www.chaipat.or.th, www.sufficiencyeconomy.org, www.wikipedia.org



1  ข้อมูลจาก http://kto.visitkorea.or.kr/inout.kto 
2  แปลจาก http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan015674.pdf
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Creative Land  
Dan-Kim-chi

วรนารถ  มีภูมิรู้ 
ส�านักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

เก็บตก
จากสภากาแฟ

 หลายเดือนก่อนผู้เขียนได้มีโอกาสไปดูงานที่
สาธารณรัฐเกาหลี หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อ

ของ “เกาหลีใต้” และเมื่อเอ่ยถึงเกาหลีใต้ หลายคนคงนึกถึง
ซีรีส์ดังอิงประวัติศาสตร์อย่างแดจังกึมจอมนางแห่งวังหลวง  
ซอนต๊อกมหาราชินีสามแผ่นดิน หรือแม้แต่ซีรีส์รักโรแมนติก 
อย่างรักนี้ชั่วนิรันดร์ (Autumn in My Heart)  สะดุดรักที่พัก
ใจ (Full House) ซึง่ภายในเรือ่งอบอวลไปด้วยบรรยากาศและ
กลิ่นอายความเป็นเกาหลี ตั้งแต่วัฒนธรรมการแต่งกาย การ
กินอาหาร หรือแม้แต่ภาษา ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของชน
ชาตินั้นๆ จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2553 พบว่า มีนักท่องเที่ยว
จากนานาประเทศมากกว่า หกล้านคน (6,366,884 คน) ใน
จ�านวนนั้นเป็นนักท่องเท่ียวสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสองแสน
คน (205,629 คน)  เดินทางไปเยือนเกาหลีใต้  และหาก
พิจารณาโดยดูจากเพศจะพบว่า คนไทยที่ไปเยือนเกาหลีใต้
เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชายถงึ 1 ใน 3 (เพศหญิง 131,131 
คน เพศชาย 86,146 คน) เลยทเีดยีว1 ซึง่เหตผุลข้อหนึง่ของ
นกัท่องเทีย่วในจ�านวนไม่น้อยทีเ่ดนิทางไปเกาหลใีต้ เพยีงแค่
ต้องการตามรอยกระแสซีรีส์เกาหลี เท่านั้นเอง

 การเดนิทางในครัง้นี ้เป็นเครือ่งตอกย�า้ความรูส้กึของ
ผูเ้ขยีนว่า กระแสทีต่ดิมากบัซรีส์ีเกาหลใีนรปูแบบต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นเส้ือผ้า หน้า ผม ฯลฯ เข้ามามบีทบาทในวิถชีวีติของคน
ไทย โดยเฉพาะสาวน้อย สาวใหญ่ ไม่น้อยเลยทเีดยีว สิง่ต่างๆ
เหล่านี้ท�าให้ผู้เขียนเกิดค�าถามขึ้นในใจว่า “ท�าไมความเป็น
เกาหลีถึงเข้ามาแทรกซึมในวิถีชีวิตของเรามากมายเช่นนั้น ?”  
 เมื่อกลับถึงเมืองไทย ผู้เขียนได้พยายามหาข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม จึงท�าให้รู้ว่าเบ้ืองหลังความส�าเร็จ
ของกระแสเกาหลีฟีเวอร์ คือ ความตั้งใจอย่างจริงจังในการ
ก�าหนดนโยบายและกลไกการพัฒนาของรัฐบาลในการ



3  แปลจาก http://www.kocca.kr/eng/index.html
4  ข้อมูลจาก http://www.creativethailand.org/th/about/about_cceo_p3.php
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ส่งเสริมวัฒนธรรมให้คงอยู่และได้รับการฟื้นฟูจนกลายเป็น
สินค้าอุตสาหกรรมท่ีมีต้นทุนต�่าแต่สามารถสร้างมูลค่าการ
ส่งออกอย่างมากมายมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงรัฐ
บาลของคิม แด จุง (Kim Dae Jung)  ที่เน้นการส่งเสริม
อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม โดยได้จัดท�าแผน 5 ปี ส�าหรับ
การพฒันาอตุสาหกรรมทางวฒันธรรม (ค.ศ.1999) วสิยัทศัน์ที่ 
21 ส�าหรับอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม (ค.ศ.200a) และวิสัย
ทศัน์ที ่21 ส�าหรบัอตุสาหกรรมทางวฒันธรรมในสงัคมดจิติอล 
(2001)2 และในปีพ.ศ. 2552 รัฐบาลเกาหลีได้จัดตั้ง Korea 
Creative Content Agency : KOCCA เพื่อรวม 1) Korea 
Culture and Content Agency 2) Korean Broadcasting 
Institute 3) Korea Game Industry Agency 4) Cultural 
Contents Center และ 5) Digital Contents Business 
Group of Korea IT Industry Promotion Agency ซึ่งเป็น
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเข้าไว้ด้วยกนั3 โดยมวีตัถปุระสงค์หลกัใน
การส่งเสริมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแรงงานและเพิ่มมูลค่า
การส่งออก โดยใช้ทรัพยากรที่ไม่มีตัวตน เช่น อารมณ์ ความ
รู้สึก ความคิด ฯลฯ รวมถึงการต่อยอดทางความคิดเพื่อมาใช้
ในอตุสาหกรรมต่างๆ เช่น อตุสาหกรรมการผลติ อตุสาหกรรม
เทคโนโลยี อีกด้วย  เพื่อให้บรรลุภารกิจดังกล่าว KOCCA จึง
ได้ศกึษาและพฒันาเทคโนโลยต่ีางๆ ตลอดจนพฒันาทรพัยากร
มนษุย์เพือ่ให้เกดิความคดิสร้างสรรค์ ในขณะทีป่ระเทศไทยกไ็ด้
มีการด�าเนินการขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
จากทุนทางวัฒนธรรมไประดับหนึ่งแล้ว แต่ยังขาดการบูรณา
การการท�างานร่วมกัน ส่งผลให้ท่ีผ่านมาการด�าเนินงานทั้ง
ในระดบันโยบายและระดบัปฏบิตักิารขาดภาพทีเ่ป็นองค์รวม4    

    ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ได้เห็นถึง
ความส�าคญัในอตุสาหกรรมดงักล่าว เนือ่งจากสนิค้าหรอืบรกิาร
ทีผ่นวกเอาความเชือ่หรอืวฒันธรรมจะสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
ได้มากกว่าสนิค้าปกตหิลายเท่าตวั  อกีทัง้ ยงัยากต่อการลอก
เลยีนแบบ ดงันัน้ การส่งเสรมิและพฒันาโดยน�าเอาความหลาก
หลายทางวฒันธรรมหรอืภมูปัิญญาท้องถิน่ทีม่อียูม่าผสมผสาน
กบัอตุสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพ เช่นอตุสาหกรรมอาหาร ทีน่�าเอา
นวัตกรรมหรอืเทคโนโลยมีาสร้างมลูค่าให้กบัสินค้า กลายเป็น
ผลติภณัฑ์อาหารแปรรปู หรอือตุสาหกรรมการสร้างภาพยนต์ 
ที่เชื่อมโยงเอาขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และเอกลักษณ์
ความเป็นไทยเข้าไว้ด้วยกัน ก่อให้เกิดธุรกิจเกี่ยวเนื่องต่างๆ 
เช่น การท่องเท่ียวโรงถ่ายท�าภาพยนตร์ การจ�าหน่ายของที่
ระลึก ฯลฯ เหล่านี้ถือเป็นภารกิจส�าคัญที่ อก. และทุกภาค
ส่วนจะต้องบูรณาการการท�างานร่วมกันต่อไป ๏



เกร็ดความรู้
อุตสาหกรรมไทย

1  กฎถิ่นก�าเนิดสินค้า มีอยู่สองชนิดคือ 1) Non Preferential ROO ที่ใช้ก�าหนดแหล่งที่มาของสินค้า โดยไม่เกี่ยวข้องกับ FTA แต่อาจเป็นประโยชน์อื่น เช่น การเก็บสถิติการค้า หรือ
การดูว่าสินค้าที่ทุ่มตลาดเป็นของใคร  และ 2) Preferential ROO เป็น ROO ที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี โดยสินค้าที่เข้าตามเกณฑ์ที่ก�าหนดจะมี
สิทธิได้ลดภาษีตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะ Preferential ROO เท่านั้น
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 ในปัจจุบัน
ประเทศไทยได้เข้าร่วมในความตกลงการค้าเสรี

หรือที่เรียกย่อๆ ว่า FTA (Free Trade Agree-

ment) ต่างๆ อย่างมากมาย เช่น กรอบการค้า

เสรีอาเซียน (ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)), FTA ไทย-ญี่ปุ ่น 

(JTEPA), FTA ไทย-ออสเตรเลีย, FTA อาเซียน-

จีน หรือ FTA อาเซียน-อินเดีย ในการท�าความ

ตกลงการค้าเสรนีีส้มาชกิจะต้องลดภาษสีนิค้าให้

แก่กันและกัน ท�าให้เกิดค�าถามขึ้นว่าจะใช้อะไร

เป็นเกณฑ์ในการก�าหนดว่าสินค้านั้นๆ เป็นของ

ประเทศใด เนื่องจากหากก�าหนดว่าสินค้าท้ัง

ชิ้นต้องเป็นของที่ผลิตในประเทศนั้นๆ ทั้งหมด 

คงมสีนิค้าจ�านวนเพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ทีส่ามารถ

ได้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีเนื่องจาก

ประเทศต่างๆ จ�าเป็นต้องพึ่งพาวัตถุดิบหรือช้ิน

ส่วนจากต่างชาติมาท�าการผลิต ในขณะเดียวกัน

หากยอมให้น�าชิน้ส่วนต่างชาตเิข้ามาใช้มากไป หรอื

เป็นเพียงการน�าเข้ามาแปลงสภาพเพียงเล็กน้อย 

หรอืน�าสนิค้าจากประเทศอืน่มาเพยีงเปลีย่นฉลาก

เปลีย่นหบีห่อ กจ็ะไม่เป็นการยตุธิรรมต่อประเทศคูส่ญัญา จงึต้องมกีารตกลง

กันก่อนเสมอว่าสินค้าใดจะถือเป็นสินค้าของประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ และ

ได้สิทธิ์ประโยชน์ โดยเกณฑ์ที่ตกลงกันน้ีจะเรียกว่า “กฎถิ่นก�าเนิดสินค้า1” 

หรือ “Rules of Origin (ROOs)” ที่เรามักจะคุ้นเคยกันในนาม “ROOs” ซึ่ง

ในการเจรจาจัดท�าความตกลงการค้าเสรีจะต้องมีข้อตกลงในเรื่องนี้ควบคู่

ด้วยเสมอ โดยกฎถิ่นก�าเนิดสินค้าน้ีจะเป็นตัวป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบ

เอาสินค้าประเทศที่ 3 มาขาย อย่างไรก็ตามหากมีการเลือกกฎที่มาเหมาะ

สมก็จะกลายเป็นอุปสรรคทางการค้าได้เช่นกัน

⚙ ประเภทของกฎถิ่นก�าเนิดสินค้า
 ROOs จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าสินค้านั้นๆ จะสามารถถือว่าเป็นสินค้า

ของประเทศคู่สัญญาโดยปกติแล้วมีเกณฑ์ที่สามารถเลือกใช้ได้ ได้แก่

 1) เกณฑ์สินค้าทีผ่ลติในประเทศน้ันทัง้หมด ซ่ึงเราจะเรยีกเกณฑ์

นี้ว่า Wholly Obtained (WO) โดยวัตถุดิบทุกอย่างที่น�ามาผลิต ต้องเกิดใน

ประเทศนัน้ และผลติในประเทศนัน้ๆ ทัง้ 100% ถ้าเป็นพชืกต้็องปลกูและโต

ในประเทศนัน้ สนิค้าปศสุตัว์ เช่น ไก่กต้็องเป็นไก่ทีเ่กดิและโตในประเทศนัน้ 

ไม่ใช่น�าลกูไก่ทีอ่ืน่มาเลีย้งต่อในประเทศนี ้โดยเกณฑ์กฎถิน่ก�าเนดิสนิค้าชนดิ 

WO นี้มักใช้กับสินค้าเกษตร

 2) เกณฑ์สินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพเพียงพอ หรือ Sub-

stantial Transformation (ST) ในกรณนีีไ้ม่จ�าเป็นต้องผลติในประเทศทัง้หมด 

สามารถใช้วัตถุดิบจากต่างชาติได้ แต่ต้องมีการน�ามาเปลี่ยนสภาพได้มาก

กฎถิ่นก�ำเนิดสินค้ำ (Rules of Origins : ROOs)
อนุวัตร จุลินทร

ส�านักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
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เพียงพอ การที่จะวัดว่าเพียงพอหรือไม่โดยปกติใน FTA จะใช้ 

3 วิธีใหญ่ ดังนี้

 2.1 วิธีมูลค่าเพิ่ม (Value Added) วิธีน้ีจะดูว่าเมื่อ

น�าวตัถดุบิเข้ามาแล้วมกีารผลติเพิม่เตมิให้มมีลูค่าเพิม่ทีเ่ป็นของ

ประเทศ (หรือภูมิภาคนั้นฯ ซึ่งในกรณีนี้จะเรียกว่า Regional 

Value Added หรอื RVC) เพยีงพอหรอืไม่ ซึง่จ�านวนทีถ่อืว่าจะเพยีง

พอกจ็ะขึน้อยูก่บัการเจรจาตกลงกนัเช่น 40%, 50% หรอื 80%

 2.2 วิธีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร จะดูโดยการเปรียบ

เทยีบพกิดัศลุกากร (Harmonization Code) ของสนิค้าวตัถดุบิ

ทีน่�าเข้า เทยีบกบัสนิค้าในขัน้ต่อๆ ไป ทีน่�าวตัถดุบิน้ันๆ มาผลติ 

โดยการเปลี่ยนแปลงที่พิจารณาจะมี 3 ระดับ ตามล�าดับความ

ยากง่ายจากยากมากถึงง่ายดังนี้

  1) การเปลีย่นแปลงในระดบัตอน (Change 

of Tariff Chapter: CC) คอืการก�าหนดวตัถดุบิทีน่�าเข้าเมือ่มกีาร

ผ่านขั้นตอนการผลิตแล้วจะต้องมีการเปล่ียนแปลงพิกัดสินค้า

ระดับตอนหรือ 2 หลักแรกของพิกัดศุลกากร เช่น การน�าเข้า

ปลาทูน่า (ตอนที่ 03) น�ามาผลิตเป็นปลาทูน่ากระป๋อง (ตอน

ที่ 16) จะเข้าตามหลักการณ์นี้

  2) การเปลีย่นแปลงในระดบัประเภท (Change 

in Tariff Heading: CTH) ก�าหนดให้ต้องต้องมีการเปล่ียนใน

ระดบัประเภท หรอืในระดบัพกิดัศลุกากรที ่4 หลกั เช่น หากเรา

น�าเข้าไม้พิกัด 4407 น�ามาผลิตเปน็เครื่องครัวหรือเครื่องใช้บน

โต๊ะอาหาร พิกัด 4419 ก็จะได้ตามกฎ CTC นี้ โดยไม่จ�าเป็น

ต้องเปลี่ยนในระดับตอนหรือพิกัดสองหลักแรก

  3) การเปลี่ยนแปลงในระดับประเภทย่อย 

(Change in Tariff Sub-heading: CTHS) ในกรณีสินค้ามีการ

เปลี่ยนแปลงในระดับประเภทย่อยหรือระดับพิกัดศุลกากร 6 

หลัก ก็จะเพียงพอ

 2.3 เกณฑ์อื่นๆ ซึ่งมีหลากหลาย เช่น (1) หลักการ

ปฏกิริยาเคมี (Chemical Reaction) ทีจ่ะใช้กบัสนิค้าเคมภีณัฑ์โดย

ก�าหนดสนิค้าต้องมกีารเปลีย่นแปลงในด้านปฏกิรยิาเคมอีย่างหน่ึง

อย่างใดตามท่ีก�าหนดจึงจะถือว่าเป็นการเปลี่ยนสภาพที่

เพียงพอ (2) หลักจ�านวนขั้นตอนการผลิต ในกรณีของสินค้า

สิง่ทอเคร่ืองนุ่งห่มอาจก�าหนดให้มกีารต้องมกีารท�าอย่างน้อยสอง 

ขัน้ตอนจงึจะได้ตามกฎถิน่ก�าเนดิสนิค้า (Two Steps Rule) เช่น

ต้องมีการทอและย้อม การป่ันด้ายและทอ รวมกนัเป็นต้น  รวมถงึ 

(3) ข้อก�าหนดอืน่ๆ ตามแต่จะตกลงกนั เช่นในความตกลง FTA 

ระหว่างไทยกับญ่ีปุ่น ได้ก�าหนดว่าปลาทูน่ากระป๋องของไทย

จะได้ตามกฎถิ่นก�าเนิดสินค้าปลาทูน่าที่จับได้ต้องมาจากเรือ

ทีล่งทะเบยีนไว้กบั Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) 

เป็นต้น

 3. เกณฑ์ผสม โดยอาจก�าหนดให้สนิค้าของผ่านเกณฑ์

ต่างๆ ทั้งสองแบบ เช่น Regional Value Added 40% and 

CTC สนิค้าทีจ่ะได้ตามกฎถิน่ก�าเนดิสนิค้าต้องมมีลูค่าเพิม่ 40% 

ในขณะทีต้่องมกีารเปลีย่นแปลงพิกัดทีร่ะดบัประเภทพร้อมๆ กนั

ด้วย เป็นต้น

⚙ การตรวจสอบกฎถิ่นก�าเนิดสินค้า
 เมื่อทราบว่ากฎถ่ินก�าเนิดสินค้าคืออะไรคร่าวๆ แล้ว 

สิง่ทีผู่ท้ีท่�าการค้าต้องตรวจสอบต่อไปคอืในแต่ละตลาดและแต่ละ 

FTA ก�าหนดให้ใช้กฎถิน่ก�าเนดิสนิค้าใดบ้าง  ซ่ึงสิง่ทีย่ากคอืแต่ละ

สินค้าจะมีการใช้กฎถิ่นก�าเนิดสินค้าที่ต่างกัน ในแต่ละ FTA 

ขึ้นอยู่กับการเจรจาของประเทศภาคีของความตกลง FTA นั้นๆ 

ดงันัน้ผูท้ีจ่ะน�าเข้าหรอืส่งออกสนิค้าต้องท�าการตรวจสอบว่าสนิค้า

นัน้ใช้กฎถิน่ก�าเนดิสนิค้าใด ซึง่สามารถตรวจสอบได้จากเวบ็ไซต์ 

www.thaifta.com หรือสามารถสอบถามได้จาก สายด่วน

กรมศลุกากร โทร. 1164 หรือ คลนิิกศลุกากร โทร. 02-667-7880-4 

หรือที่อีเมล์ customs_clinic@customs.go.th 

⚙ ค�าแนะน�าส�าหรับผู้ประกอบการ
 1. ประเทศไทยได้ท�า FTA ต่างๆ ไว้เป็นจ�านวนมาก 

ซ่ึงการได้มาซ่ึงสทิธปิระโยชน์ทางอากรเหล่าน้ีไทยต้องลดภาษใีห้

กับประเทศอื่นๆ เช่นกัน ดังนั้นผู้ประกอบการไทยควรพยายาม

ใช้ประโยชน์จากการลดภาษนีีม้ากขึน้ แม้ว่าจะต้องมกีารเพิม่ขัน้

ตอนเช่นการขอใบรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าเพิ่มขึ้นก็ตาม โดยการ

ขอใบรับรองถิ่นก�าเนินสินค้าสามารถขอข้อมูลหรือค�าแนะน�า

ได้จากส�านักสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ 

โทร. 02-547-4817-8  

 2. ควรแจ้งต่อหน่วยงานภาครัฐเมื่อพบปัญหาเมื่อส่ง

สินค้าไปขายต่างประเทศหรือเมื่อน�าเข้า ทั้งปัญหาในเร่ืองข้ัน

ตอนการขอใบรับรอง หรือกฎถิ่นก�าเนิดสินค้าไม่เหมาะสม เพื่อ

ให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องน�าไปหาทางเจรจาแก้ไขต่อไป

 3. กฎถิน่ก�าเนิดสนิค้าไม่ใช่มาตรการกีดกนัทางการค้า

แต่เป็นเครือ่งมอืทีท่�าให้ให้เกดิความยตุธิรรม ไม่ให้มกีารแอบอ้าง

น�าสนิค้าประเทศอืน่ๆ นอกภาคมีาสวมสทิธิใ์ห้ได้ประโยชน์จาก 

FTA ดังนั้นกฎถิ่นก�าเนิดที่ใช้ต้องมีความเหมาะสม เป็นไปตาม

การผลิตจริง อย่างไรก็ตามในบางรายการสินค้าที่ประเทศที่เรา

ท�าความตกลงด้วยอาจไม่สามารถปฎิบัติตามกฎที่เหมาะสมได้ 

เช่น อาจไม่มีวัตถุดิบในทั้งสองประเทศ อาจพิจารณาเปลี่ยน

มาใช้กฎที่ง่ายขึ้นได้ ผู้ประกอบการจึงสามารถมีบทบาทส�าคัญ

ในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ทางภาครัฐในการเจรจาความตกลง

การค้าเสรีต่างๆ ว่าต้องการให้กฎถิ่นก�าเนิดสินค้าเป็นเช่นใด 

ซ่ึงสามารถแจ้งได้ท่ีกรมศุลกากรและกรมเจรจาการค้าระหว่าง

ประเทศ หรือสามารถแจ้งต่อส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เพ่ือให้ช่วยท�าการผลกัดนัได้ทีห่มายเลขโทรศพัท์ 02 202 4321 

หรือหากเป็นสมาชิกของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหรือ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยังสามารถแจ้งต่อองค์กร

ทั้งสองได้โดยตรงอีกด้วย... ๏



CLUB

 วารสารเศรษฐกจิอตุสาหกรรม  ได้เปิดพืน้ทีแ่ลกเปลีย่นความคดิเหน็
และบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมจากบุคคลภายนอก 

 ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4  

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

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

• OIE FORUM ประจ�าปี 54 
"AEC 2015 : ความท้าทาย
และโอกาสอตุสาหกรรมไทย" 

นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล 

รั ฐ มนตรี ว ่ า ก า รก ระทร ว ง

อุตสาหกรรม เป ็นประธาน

กล่าวปาฐกถาเปิดสมัมนาในหวัข้อ 

“OIE FORUM: AEC 2015 

ค ว ามท ้ า ท า ย และ โ อก าส

อุตสาหกรรมไทย” เพื่อน�าเสนอ

สถานการณ์ ภาพรวมของประเทศ

และการเตรยีมความพร้อมให้กบั

ผู้ประกอบการเข้าสู ่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้น

ในปี 2558 โดยมผีูบ้รหิารระดบัสงู

ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

รวมทั้งผู้ประกอบการ นักธุรกิจ 

และนักวิชาการทั้งภาครัฐและ

เอกชนร่วมงานอย่างคบัคัง่ จดัขึน้ 

ณ ศนูย์นทิรรศการและการประชมุ

ไบเทค บางนา เมือ่วนัพฤหัสบดีท่ี 

8 กันยายน 2554 ๏

• MOU เชื่อมโยงเครือข่าย
ข้อมูลก�าลงัคน 5 หน่วยงาน

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัด

ก ร ะ ท ร ว ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม 

เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึก

ข ้อตกลงความร่วมมือในการ

เช่ือมโยงเครือข่ายข้อมูลระหว่าง

หน่วยงาน เพื่อการจัดท�าฐาน

ข้อมลูอุปสงค์อุปทานก�าลงัคนภาค

อุตสาหกรรมรองรับการวางแผน

พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 

ระหว่าง 5 หน่วยงาน ได้แก่  

กระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวง

แรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิและสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

โดยม ีนายอภิวัฒน์ อสมาภรณ์ 

รองผู ้อ�านวยการส�านักงาน

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อุ ต ส า ห ก ร ร ม 

กล่าวรายงาน พธิลีงนามดงักล่าว

จัดข้ึน ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 

2554 ๏

• สื่อมวลชนศึกษาดูงาน
ระบบการจัดการพลังงาน 

ISO 50001 

นายพิชัย ตั้ งชนะชัยอนันต ์ 

รองผู ้อ�านวยการส�านักงาน

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อุ ต ส า ห ก ร ร ม 

น�าคณะสื่อมวลชนแขนงต่างๆ 

เข ้ า เยี่ ยมชมและติดตามผล

การด� า เนินงานในโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่าง

ยั่ งยืนด ้วยระบบการจัดการ

พลังงานตามมาตรฐานสากล 

(ISO 50001) และโครงการ

พัฒนาต ้นแบบอุตสาหกรรม

การผลิ ตอั จริ ย ะด ้ วยระบบ

สมองกลฝังตวั (E-Manufacturing) 

ณ บรษัิท ไทย-ออสท์ อะลมูเินยีม 

จ�ากัด จ. กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 

9 –10 กันยายน 2554 ๏

• มองสิ่งทอไทย 
ในทศวรรษแห่งเอเชีย 

นายพิชัย ตั้ งชนะชัยอนันต ์ 

รองผู ้อ�านวยการส�านักงาน

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อุ ต ส า ห ก ร ร ม 

เปิดการสัมมนา “มองสิ่งทอไทย 

ในทศวรรษแห ่ง เอเชีย” ซ่ึง

จัดโดย สศอ. ร่วมกับสถาบัน

พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ

มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่อง

นุง่ห่มไทย ณ ศนูย์นทิรรศการและ

การประชุมไบเทค เม่ือวนัองัคารที่ 

20 กันยายน 2554 ๏



ตัวแปรชี้น�าเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

ปัจจัยภายในประเทศ

ด้านการผลิต

มูลค่าการน�าเข้าสินค้าวัตถุดิบ
(ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

16,725.6 18,096.5 18,906.1 19,356.6 20,762.1 22,938.8 22,641.1 7,646.2 ธปท.

(70.6) (55.3) (32.9) (22.0) (24.1) (26.8) (19.8) (20.6)

มูลค่าการน�าเข้าสินค้าทุน 10,363.7 11,406.8 11,943.6 11,668.8 14,141.4 13,767.7 14,855.3 4,393.2 ธปท.

(23.1) (41.0) (28.4) (17.7) (36.5) (20.7) (24.4) (10.3)

ดัชนีชี้น�าธุรกิจระยะสั้น 119.7 119.1 121.6 122.9 127.2 128.7 129.4 127.9 กระทรวง
พาณิชย์

(8.4) (5.6) (5.8) (3.7) (6.2) (8.1) (6.5) (3.6)

ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
3 เดือนข้างหน้า

110.9 106.0 115.9 113.1 114.1 113.6 103.8 94.0 ธปท.

(49.5) (18.9) (15.2) (0.5) (2.9) (7.2) (-10.4) (-18.0)

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 176.3 185.2 190.2 188.3 200.8 205.0 205.0 205.9 ธปท.

(13.0) (22.1) (22.4) (14.8) (13.7) (10.7) (7.8) (8.5)

ราคาน�้ามันดิบ 78.6 77.8 76.1 85.1 93.5 102.2 89.7 85.5 ธปท.

(83.3) (30.9) (11.5) (11.9) (18.9) (31.4) (18.0)   (13.7)

อัตราแลกเปลี่ยน
บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ

32.8 32.3 31.6 30.0 30.6 30.3 30.1 30.4 ธปท.

(-6.9) (-6.8) (-6.9) (-9.8) (-7.0) (-6.4) (-4.6) (-1.2)

อัตราแลกเปลี่ยนบาท/100 เยน 36.2 35.1 36.8 36.3 37.1 37.1 38.8 39.6 ธปท.

(-4.1) (-1.7) (1.5) (-2.1) (2.5) (5.7) (5.3) (8.6)

อัตราแลกเปลี่ยนบาท/ยูโร 45.5 41.1 40.8 40.8 41.8 43.5 42.6 41.9 ธปท.

(-1.0) (-12.9) (-15.9) (-17.1) (-8.2) (5.9) (4.4) (4.3)

ด้านการบริโภค

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค 23.9 16.1 22.6 24.4 18.9 19.4 29.9 30.4 กระทรวง
พาณิชย์

(97.8) (46.8) (92.9) (32.3) (-20.9) (20.7) (32.5) (23.6)

ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 133.6 135.0 134.9 135.7 139.3 140.9 140.6 140.7 ธปท.

(7.8) (7.5) (4.8) (3.5) (4.3) (4.3) (4.2) (4.9)

รายได้เกษตรกรที่แท้จริง 96.5 74.7 80.5 164.5 135.1 91.0 - - ค�านวณโดย 

สศค.

ข้อมูลจาก สศก.
(12.8) (15.0) (18.4) (17.7) (40.0) (21.9)

ด้านตลาด

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET)

735.3 770.4 914.8 1,007.4 999.8 1,069.6 1039.9 116.21 ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย
(69.6) (40.1) (37.6) (43.3) (36.0) (38.8) (13.7) (-6.1)

ปัจจัยต่างประเทศ

ดัชนีชี้น�าเศรษฐกิจสหรัฐฯ 99.6 100.3 100.2 101.3 102.7 102.7 101.6 101.2 OECD

(12.5) (11.3) (6.7) (4.1) (3.2) (2.8) (1.3) (0.8)

ดัชนีชี้น�าเศรษฐกิจญี่ปุ่น* 99.8 100.5 100.8 102.1 103.4 103.0 102.0 101.6 OECD

(10.1) (10.1) (7.0) (4.8) (3.7) (2.5) (1.2) (0.5)

ดัชนีชี้น�าเศรษฐกิจอียู 102.8 103.3 103.4 103.8 103.9 102.5 100.0 99.1 OECD

(13.5) (10.4) (5.6) (2.7) (1.1) (-0.8) (-3.3) (-4.2)

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ 73.9 73.9 68.3 71.3 73.1 71.9 59.6 59.4 OECD

(26.8) (8.4) (-0.1) (1.6) (-1.1) (-2.8) (-12.7) (-12.9)

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคญี่ปุ่น 39.9 42.8 42.3 40.5 40.0 34.8 37.9 38.5 OECD

(46.0) (21.4) (5.7) (3.2) (0.3) (-18.6) (-10.5) (-6.6)

ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจอียู 98.2 100.6 102.7 105.0 106.8 105.0 97.9 93.9 OECD

(42.7) (35.6) (21.9) (13.9) (8.8) (4.4) (-4.7) (-9.2)

หมายเหตุ : () หมายถึง อัตราการขยายตัว (%)

 * เนื่องจากเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นท�าให้ไม่สามารถประมาณการดัชนีชี้น�าเศรษฐกิจญี่ปุ่นในเดือนมีนาคม 2554 ได้ 

จัดท�าโดย : ส�านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ปี 2553 ปี 2554
ที่มาไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 มิ.ย.

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

EWS - I E  เ ดื อ นพ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 5 4 
ส ่ ง สัญญาณผิ ด ปกติ 
 คาดว่าเศรษฐกจิภาคอตุสาหกรรม
ในเดือนพฤศจิกายนจะอยู่ในภาวะผิดปกติ 
เนื่องจากตัวแปรชี้น�าส ่งสัญญาณด้าน
ลบ โดยมูลค่าน�าเข้าสินค้าทุน และดัชนี
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน มีอัตราการ
ขยายตัวที่ชะลอลงร้อยละ 2.6 และ 4.9   
นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน
หน้า พบว่า มูลค่าน�าเข้าสินค้าทุน ดัชนี
การลงทุนภาคเอกชน และดัชนีการอุปโภค
บริโภคภาคเอกชน เริ่มหดตัว 
 การส่งสัญญาณผิดปกติ นอกจาก
ปัจจัยทางเศรษฐกิจแล้ว ภาคอุตสาหกรรม
ยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยความผิดปกติ 
(Irregular)  ของวกิฤตน�า้ท่วมทีส่่งผลกระทบ
ต่อนิคมอุตสาหกรรม ท�าให้ภาคการผลิต 
รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องชะลอลง

สถานการณ์ภาคการผลิตภายในประเทศ

ดัชนีผลผลิต 191.8 186.4 191.8 190.0 187.7 181.7 195.1 200.4
สศอ.

( 31.2) (17.6) ( 9.8) (2.6) (-2.1) ( -2.5) (1.8) (-0.5)

ดัชนีการส่งสินค้า 191.0 188.3 193.4 194.1 191.6 180.7 203.4 210.7
สศอ.

( 33.5) (22.3) (10.3) (4.6) (0.3) (-4.0) (5.2) (3.0)

ดัชนีสินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง 182.0 183.6 188.1 185.7 185.0 186.1 197.5 198.6
สศอ.

(-8.1) (-1.9) (11.1) (7.8) (1.6) (1.3) (5.0) (7.5)

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 118.6 116.6 121.0 120.4 118.9 116.2 119.5 120.1
สศอ.

(8.5) (9.0) (8.8) (4.6) (0.2) (-0.4) (-1.2) (-2.1)

อัตราการใช้ก�าลังการผลิต 62.8 62.4 64.2 63.3 62.6 59.1 64.5 65.4
สศอ.

(21.0) (16.3) (11.2) (4.6) (-0.3) (-5.2) (0.5) (1.5)

สถานการณ์ภาคการผลิตโลก

Global Manufacturing PMI 56.1 56.6 53.5 54.4 56.7 53.4 50.2 49.8
JPMorgan

(55.7) (26.6) (2.8) (0.3) (1.1) (-5.6) (-6.1) (-5.1)

Global Manufacturing 
Output Index

58.9 59.0 55.0 55.8 58.2 53.6 50.2 49.9
JPMorgan

(77.9) (27.8) (-1.4) (-3.1) (-1.2) (-9.3) (-8.6) (-7.2)

Global Manufacturing 
New Orders  Index

58.5 58.3 52.6 54.7 58.1 52.2 49.2 48.4
JPMorgan

(80.2) (23.7) (-6.4) (-4.5) (-0.7) (-10.4) (-6.4) (-5.8)

Global Manufacturing
Input Prices Index

63.9 65.9 59.3 67.0 74.9 66.6 56.9 56.6
JPMorgan

(85.8) (63.6) (14.0) (20.1) (17.2) (1.1) (-4.0) (-9.4)

Global Manufacturing
Employment Index

51.4 53.6 53.1 53.4 55.7 54.0 51.3 51.2
JPMorgan

(43.7) (34.0) (15.1) (7.3) (8.4) (0.8) (-3.5) (-2.1)

หมายเหตุ: () หมายถึง อัตราการขยายตัว (%)

ปี 2553 ปี 2554
ที่มาไตรมาส 

1
ไตรมาส 

2
ไตรมาส 

3
ไตรมาส 

4
ไตรมาส 

1
ไตรมาส 

2
ไตรมาส 

3
ก.ย.

จัดท�าโดย : กลุ่มประชาสัมพันธ์และบริการห้องสมุด
            ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2202 4274, 0 2202 4284 โทรสาร : 0 2644 7023  www.oie.go.th
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๏ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (ถ่วงน�้าหนักมูลค่าเพิ่ม) ๏ อัตราการใช้ก�าลังการผลิต

๏ ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม ๏ มูลค่าการน�าเข้าวัตถุดิบ (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)


