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 “Everything is connected” แนวคิดที่วา ทุกสิ่งทุกอยาง

ยอมเชื่อมโยงสัมพันธถึงกัน ไมทางใด ก็ทางหน่ึง นับเปนเรื่องที่นาสนใจ 

เมื่อคิดวาแมแตชีวิตของเราก็อาจจะตองขึ้นอยูกับคนอื่นดวย…

 บทความในเลมไมได เกี่ยวกับขอความขางตนหรอกคะ 

เพียงแต “TPP vs RCEP : ความตกลงฉบับไหนดีสําหรับไทยและ

อาเซียน” หรือ “AEC : ขอเท็จจริงกับความเชื่อในเรื่องผลกระทบกับ

ภาคอุตสาหกรรมไทย” รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ก็ลวนแลวแตมีประเด็นท่ีให

เกี่ยวของกันอยูบางไมมากก็นอย 

 สัมภาษณพิเศษพบกับ หทัย อูไทย จากรองผูอํานวยการ
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สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จะเสริมสงบทบาทกันอยางไร

เชิญอานในเลม

 คอลัมนอื่นๆ นาในสนใจใครอานเหมือนเดิมคะ แลวรอพบกัน

ใหมนะคะ

ดวยความปรารถนาดี

บรรณาธิการ

ที่ปรึกษา 
 ดร.ณฐัพล ณฏัฐสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 นายพิชัย  ตั้งชนะชัยอนนัต รองผูอํานวยการสํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 นายหทัย อูไทย  รองผูอํานวยการสํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ ผูเชี่ยวชาญดานชี้นําและเตือนภัยอุตสาหกรรม
นายอิทธิชัย ปทมสิริวัฒน ผูเชี่ยวชาญดานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน

 นางสาวนพมาศ ชวยนกุูล ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาอุตสาหกรรม

บรรณาธิการบริหาร  
 นางวารี จันทรเนตร  ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง

คณะบรรณาธิการ  
 นางสาวสมพิศ นาคสุข, นางสาววรางคณา พงศาปาน, นางบุตรี เทียมเทียบรัตน,   
 นางสาวขตัตยิา วสิารตัน, นายชัยพร มานะกจิจงกล, นายจกัรพนัธ เดนดวงบรพินัธ, 
 นายกฤษฎา นุรักษ, นายบุญอนนัต เศวตสิทธิ์

ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃá¶Å§

ออกแบบ/พิมพ : โรงพิมพดอกเบี้ย 
  โทร. 0 2272 1169-72  โทรสาร 0 2272 1173
  E-mail : dokbia1@hotmail.com

สนใจรับเปนสมาชกวารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม l หรือใหขอเสนอแนะไดที่ : กลุมประชาสัมพันธและบริการหองสมุด สํานกับริหารกลาง สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
           โทรศัพท : 0 2202 4274, 0 2202 4284  โทรสาร : 0 2644 7023 เว็บไซต : www.oie.go.th

✥ บทความและขอเขียนท่ีปรากฎในวารสารฉบับนี้เปนทัศนะสวนบุคคลของผูเขียน ✥

3 เรื่องเดนประจําฉบับ : 
✎ TPP vs RCEP : ความตกลงฉบับไหนดี
  สําหรับไทยและอาเซียน?

8 บทความพิเศษ : 
✎ การเตรียมความพรอมรองรับการเขาสู AEC 
 ของอุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุภัณฑกระดาษ 

ÊÒÃºÑÞ

 

20 สัมภาษณพิเศษ : 
✎ หทัย อูไทย รองผูอํานวยการ
 สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

24
✎  สรุปดัชนีอุตสาหกรรม ป 2555 

ภาวะแนวโน ม เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม :

27สศอ. พบผูประกอบการ : 
✎ เยี่ยมชม “อัญธานี” 
 นคิมอุตสาหกรรมใหญใจกลางกรุง

2929นานาสาระ :
✎ ปอง...รักษาขอเขา “เสื่อม”

 3131OIE Club : 
 
✎ เวทีเปดรับความคิดเห็นและรวมสนกุ

32  เกร็ดความรูคูอุตสาหกรรม :
✎ ความเชื่อมโยงระหวางระบบโลจิสติกสกับ
 อุตสาหกรรมตอเรือไทย

34 รอบรั้วอุตสาหกรรม :
✎ กิจกรรมที่ผานมา

C 
าษุ

จ

:

35 35 OIE Business Indicators :
✎ ตัวชี้วัดและแจงเตือนภัยเศรษฐกิจ
 ภาคอุตสาหกรรม EWS-IE

:



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 3วารสาร

ชาญชัย โฉลกคงถาวร
สํานกัเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ
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TPP vs RCEP :  ความตกลงฉบับไหนดี
สําหรับไทยและอาเซียน?

มื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 ที่ผานมา การดํารงตําแหนงผูนําของสองประเทศมหาอํานาจ คือ 
 สหรัฐฯ กับ จีน ไดหมดวาระลง และไดมีการเลือกผูนําขึ้นมาใหม โดยในสวนของสหรัฐฯ นายบารัค 
โอบามาชนะการเลือกต้ังและไดดํารงตําแหนงประธานาธิบดีอีกสมัย สวนจีนนั้นไดมีการเปล่ียนผูนําจากนาย
หู จิ่นเทา มาเปน นายสี่ จิ้นผิง (เปนผูนํารุนที่ 5 ของจีน) อยางไรก็ตามภายใตการนําของท้ังนายบารัค 
โอบามา และนายสี่ จิ้นผิง นั้นจะมีการดําเนินนโยบายดานการตางประเทศท่ีใหความสําคัญกับภูมิภาคเอเชีย 
โดยเฉพาะกับ ASEAN ทวีความเขมขนมากยิ่งขึ้น 
 ทั้งนี้ ในส วนของประเทศไทย ในฐานะที่ เป นประเทศที่ มีข อได  เปรียบด านภูมิรัฐศาสตร  
(geo-politics) ที่เปนศูนยกลางของอาเซียน และเมียนมารในฐานะเปนประเทศที่ทรัพยากรธรรมชาติมี
ความหลากหลายและอุดมสมบูรณ ตางก็ไดรับความสนใจจากท้ังจีนและสหรัฐฯ เปนอยางมาก โดยเห็นได
จากการมาเยือนไทยของผูนําสหรัฐฯ (ภายหลังไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงประธานาธิบดีเปนสมัยท่ี 2) และ
นายกรัฐมนตรีจีน นายเวิน เจียเปา (กอนที่จะอําลาตําแหนงนายกรัฐมนตรี) และการเยือนเมียนมารของผูนํา
สหรัฐฯ กอนท่ีจะเขารวมการประชุมกับผูนํา ASEAN ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งผลจากเยือน
ประเทศไทยของนายบารัค โอบามา มีประเด็นหนึ่งที่ไดรับความสนใจเปนอยางมาก คือ การแถลงขาวรวม 
(Joint Press Statement) เรื่องการประกาศเจตนารมณการเขารวมการเจรจา TPP เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 
2555 ของนายกรัฐมนตรีไทย
 นอกจากนี้ ในชวงเวลาเดียวกันที่ประชุม ASEAN Summit ครั้งที่ 21 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศ
กัมพูชา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ผูนําชาติสมาชิก ASEAN และผูนําประเทศคูเจรจาอีก 6 ประเทศได
ประกาศเจตนารมณรวมกันที่จะเจรจาความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional 
Comprehensive Economic Partnership) หรือเรียกกันยอ ๆ วา RCEP ในตนป 2556 โดยมุงหมายให
การเจรจาสามารถบรรลุผลภายในสิ้นป 2558   

เ
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สาระสําคัญของความตกลง TPP และ RCEP  

 1.  ความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรเศรษฐกิจเอเชียและแปซิฟก (Trans - Pacific Strategic 
Economic Partnership Agreement : TPP) 

  ตามที่ผูเขียนไดเคยจัดทําบทความเพื่อวิเคราะหเกี่ยวกับเรื่องความตกลง TPP วาจะสงผล
อยางไรตอประเทศไทยและภูมภิาคเอเชีย โดยเฉพาะ ASEAN ลงในวารสารเศรษฐกิจอตุสาหกรรมปที ่7 ฉบบัที ่26 
เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2554 ซึ่งในขณะนั้นความตกลง TPP มีประเทศสมาชิกที่เขารวมการเจรจาเพียง 
9 ประเทศ และยังไมไดรับความสนใจมากนัก อยางไรก็ดีในครั้งนี้จะขอสรุปสถานะลาสุดของความตกลง TPP 
ในประเด็นตาง ๆ ที่สําคัญดังนี้ 
  1)  ปจจุบันความตกลง TPP มีประเทศสมาชิกเขารวมการเจรจาเพ่ิมเปน 11 ประเทศ ไดแก 
สหรัฐฯ ชิลี เปรู ออสเตรเลีย นิวซีแลนด สิงคโปร บรูไน มาเลเซีย เวียดนาม แคนาดา และเม็กซิโก 
(โดย แคนาดา และเม็กซิโก เปนสองประเทศลาสุดที่เขารวมการเจรจา) ในจํานวนน้ีไทยไดมีการจัดทํา FTA 
แลวกับ 8 ประเทศ ยกเวน สหรัฐฯ แคนาดา และเม็กซิโก และมีประเทศสมาชิก ASEAN จํานวน 4 ประเทศ 
ไดแก สิงคโปร บรูไน มาเลเซีย และเวียดนาม ที่เขารวมการเจรจา TPP 
  2)  ความตกลง TPP เปนความตกลงเปดเสรีทางเศรษฐกิจที่มีมาตรฐานสูงที่สุดในขณะนี้ 
เมื่อเทียบกับ    ความตกลง FTA ทั้งหมดทั่วโลก ครอบคลุมหัวขอการเจรจา 26 เรื่อง ทั้งในดานการเปดตลาด
การคาสินคา การคาบริการ และการลงทุน ตลอดจนการปฏิรูป และการสรางความสอดคลองในกฎระเบียบ
ทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก เชน ดานนโยบายการแขงขัน การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ ทรัพยสินทางปญญา 
เปนตน ซึ่งการเจรจา TPP ไดกําหนดใหทุกประเทศสมาชิกไมวาเปนประเทศพัฒนาแลวหรือประเทศกําลัง
พัฒนามีขอผูกพันที่เทาเทียมกัน โดยไมมีขอลดหยอนผอนปรนใหกับประเทศกําลังพัฒนาแตอยางใด ทั้งนี้
ประเทศที่สนใจเขารวมการเจรจาภายหลังจากที่ความตกลงไดมีการเจรจาเสร็จส้ินแลว จะไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงความตกลงที่ประเทศสมาชิกเดิมเห็นชอบแลว
  3)  การเจรจาความตกลง TPP ครั้ งที่ 14 จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 6-15 กันยายน 2555 
ณ เมือง Leesburg มลรัฐเวอรจิเนีย สหรัฐอเมริกา และการประชุมครั้งท่ี 15 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3-12 ธันวาคม 
2555 ณ เมืองโอคแลนด ประเทศนิวซีแลนด 
 2.  ความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive 
Economic Partnership : RCEP)

  1)  ความตกลง RCEP ประกอบดวยสมาชิก 16 ประเทศ ไดแก ประเทศสมาชิก ASEAN 
จํานวน 10 ประเทศ   จีน ญี่ปุน เกาหลีใต ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอินเดีย ในจํานวนนี้ไทยไดมีการจัดทํา 
FTA แลวกับทุกประเทศ (ทั้งในกรอบ ASEAN + 1 และกรอบทวิภาคี) 
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  2)  ความตกลง RCEP เปนความตกลงที่มีคุณภาพสูงและทันสมัยทั้งในเชิงลึกและเชิงกวาง 
และครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับการคาในทุกมิติ ไดแก การคาสินคา การคาบริการ การลงทุน มาตรการดานการ
คา และความรวมมือดานเศรษฐกิจ รวมถึงเช่ือมโยงเครือขายการผลิต การคา และการลงทุนระหวางกัน 
ตลอดจนมีการปรับกฎระเบียบทางการคาและกฎถ่ินกําเนิดสินคาตาง ๆ ใหมีความสอดคลองกันมากข้ึน ซึ่ง
จะเปนการอํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุนใหแกภาคเอกชนไดมากกวาความตกลงที่มีอยูเดิม 
  3)  ความตกลง RCEP เปนความตกลงท่ีรวมความตกลงฉบับตาง ๆ ที่ ASEAN ไดจัดทํากับ
ประเทศคูคาที่สําคัญ จํานวน 5 ฉบับ กับ 6 ประเทศ ไดแก จีน ญี่ปุน เกาหลีใต อินเดีย ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด รวมเปนฉบับเดียว1 โดยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคูคา
ทั้ง 6 ประเทศ ไดรวมกันกําหนดหลักการและจัดทําแนวทางการเจรจาความตกลงดังกลาวเรียบรอยแลว

TPP vs RCEP  =   U.S. vs China 

 นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ไดแถลงนโยบายดานการตางประเทศวาสหรัฐฯ จะ
ดําเนินความสัมพันธและใหความสําคัญในการรวมมือกับประเทศในภูมิภาคเอเชียอยางตอเนื่อง หากไดรับ
เลือกเปนประธานาธิบดีอีกสมัย โดยเนนไปที่การสงเสริมใหประเทศในภูมิภาคเอเชียเขารวมการเจรจาความ

ตกลง TPP ซึ่งสหรัฐฯ มองวา TPP จะเปนเครื่องมือและกลไกที่สําคัญในการที่จะกลับเขามามีอิทธิพล รวมถึง
ถวงดุลอํานาจจีนในภูมิภาค ในขณะที่ ความตกลง RCEP เปนความตกลงที่ ASEAN จัดทําขึ้นกับประเทศคู
เจรจาทั้ง 6 ประเทศ ซึ่งมีจีนรวมอยูดวย แตไมมีสหรัฐฯ เขามามีสวนรวม ซึ่งถือไดวาเปนความตกลงท่ีมีขนาด
และความสําคัญไมดอยไปกวา TPP 

 ดังนั้น จะเห็นไดวาความตกลง TPP เปนความตกลงท่ีมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรดานตางประเทศ
ของสหรัฐฯ ในการกลับเขามามีอิทธิพลและถวงดุลอํานาจจีนในภูมิภาคเอเชีย ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ 
การเมือง        ความมั่นคง และสังคม (สิทธิมนุษยชน และการสงเสริมประชาธิปไตย) โดยสหรัฐฯ จะใชความ
ตกลง TPP ซึ่งเปนความตกลงดานเศรษฐกิจเปนตัวนํา หรือที่เรียกวาการใชยุทธศาสตรเศรษฐกิจนําการเมือง 
(economic lead political strategy) เพ่ือใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคขางตน ในทางตรงกันขาม 
ความตกลง RCEP จะมุงเนนไปท่ีเรื่องเศรษฐกิจเปนหลัก และประกอบดวยประเทศสมาชิกจํานวน 16 
ประเทศ แตก็ปฏิเสธไมไดวาจีนเปนประเทศที่มีอิทธิพล และบทบาทสูงในการกําหนดแนวทาง รวมถึงสาระ
สําคัญของความตกลง       

1 ASEAN ไดมีการทํา FTAs กับประเทศคูคาที่สําคัญ จํานวน 5 ฉบับ กับ 6 ประเทศ โดยทํา FTAs ในกรอบทวิภาคีกับ  จีน ญี่ปุน เกาหลีใต และ 
 อินเดีย จํานวน 4 ฉบับ เรียกวา ASEAN + 1 และทํา FTAs กับ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด จํานวน 1 ฉบับ เรียกวา ASEAN + 2 
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TPP vs RCEP : ความตกลงฉบับไหนดีสําหรับไทยและอาเซียน? 

RCEP TPP

1. GDP (ป 2554)1 19,900 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 20,734 พันลานเหรียญสหรัฐฯ

2. ประชากร (ป 2554)2 3,367 ลานคน 658 ลานคน

3. จํานวนประเทศ 16 ประเทศ 11 ประเทศ

4. ความครอบคลุมของ
เรื่องที่เจรจา

การคาสินคา การคาบริการ การลงทุน 
มาตรการดานการคา และความรวมมือดาน
เศรษฐกิจ รวมถึงเช่ือมโยงเครือขายการ
ผลิต การคา และการลงทุนระหวางกัน 
ตลอดจนมีการปรับกฎระเบียบทางการคา
และกฎถิ่นกําเนิดสินคาตาง ๆ ใหมีความ
สอดคลองกันมากขึ้น

ครอบคลุมหัวขอการเจรจา 26 เร่ือง ทั้งใน
ดานการเปดตลาดการคาสินคา การคา
บริการ และการลงทุน ตลอดจนการปฏิรูป 
และการสรางความสอดคลอง ในกฎระเบียบ
ทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก SMEs    
ดานนโยบายการแขงขัน การจัดซื้อจัดจาง
โดยรัฐ และทรัพยสินทางปญญา เปนตน

5. สถานะการดําเนินงาน
ลาสุดของไทย 

1. รัฐสภาเห็นชอบกรอบการเจรจาความ    
ตกลงการคาเสรีของไทยภายใตการเจรจา
อาเซียนกับประเทศนอกกลุมอาเซียน 
เม่ือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 
2. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางไดมีมติ
เห็นชอบรางเอกสารวาดวยหลักการทั่วไป
และวัตถุประสงคของการเจรจา RCEP     
เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2555
3. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางปฏิญญา
ร วมว าด วยการประกาศการเริ่มเจรจา 
RCEP เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555  

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางแถลงขาว
รวมวาดวยการประกาศเจตนารมณการเขา
รวมการเจรจา TPP เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2555

6. สถานะการเจรจา เริ่มการเจรจาตนป 2556 เจรจาไปแลว 15 ครั้ง มีเพียงสาขา SMEs 
สาขาเดียวที่สามารถตกลงกันได

7. วิวัฒนาการ - East Asia Free Trade Area: EAFTA 
- East Asia Community (EAC)

- Free Trade Area of the Asia Pacifi c (FTAAP)  
- Asia – Pacifi c Community (APC)

 จากตารางขางตน จะเห็นไดวาความตกลง RCEP และ TPP เปนความตกลงท่ีมีพลวัตอยางสูงทั้งใน
แงของขนาดเศรษฐกิจ จํานวนประเทศ ประชากร และความครอบคลุมของกรอบการเจรจา ทั้งนี้หากมองใน
แงของการบรรลุผลการเจรจานั้น ถึงแมวาความตกลง RCEP จะเริ่มการเจรจาชากวา (เริ่มเจรจาตนป 2556) 
และมีจํานวนประเทศที่เขารวมการเจรจามากกวา แตมีแนวโนมวาจะสามารถสรุปผลการเจรจาไดกอน 
เนื่องจาก RCEP เปนความตกลงท่ีรวมความตกลงฉบับตาง ๆ ที่ ASEAN ไดจัดทํากับประเทศคูคาที่สําคัญไว
แลว ใหเปนความตกลงฉบับเดียว ที่มีคุณภาพและทันสมัยเพ่ิมขึ้นทั้งในเชิงกวางและเชิงลึก และครอบคลุม
เรื่องการคาในทุกมิติ ในขณะท่ีความตกลง TPP  ถึงแมวาจะมีการเจรจาไปแลว 15 ครั้ง (ครั้งลาสุดจัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 3-12 ธันวาคม 2555) แตวาเนื่องจากมีหัวขอการเจรจามากถึง 26 เรื่อง จึงสามารถสรุปผลการเจรจาได
เพียงหัวขอเดียว คือ เรื่อง SMEs นอกจากนี้ความตกลงทั้งสองฉบับยังสามารถวิวัฒนาการไปสูความตกลง
การคาเสรีในระดับภูมิภาค (regional FTA) ตลอดจนเกิดการรวมกลุมทางภูมิภาค (regional bloc) ขึ้นไดใน
อนาคต  

1 ขอมูลจาก Department of Foreign Affairs and Trade, Australian Government.  
2 ขอมูลจาก Department of Foreign Affairs and Trade, Australian Government.  
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 อยางไรก็ดี ไทยและอาเซียนควรพิจารณาความสําคัญและพลวัตความตกลง RCEP และ TPP ใน
ประเด็นตางๆ อยางรอบดาน ดังนี้ 

 1. ประเด็นดานเศรษฐกิจ (Economical Perspective)
  1.1  ในสวนของ ASEAN นั้น ทั้งความตกลง TPP และ RCEP จะสงผลใหมูลคาการคาเพิ่มมาก
ขึ้น และตนทุนการผลิตลดลง เนื่องจากภาษีนําเขาลดลงหรือเปนศูนย รวมถึงสงผลใหมีการลงทุนระหวางกัน
เพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ดีจากที่กลาวมาขางตน TPP เปนความตกลงที่มีมาตรฐานสูง โดยเฉพาะเรื่องระดับการ
เปดตลาดการคาบริการและการลงทุน การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ และทรัพยสินทางปญญา ที่จะเปนอุปสรรค
ตอการเจรจาเพื่อใหความตกลงสามารถบรรลุผลได
     1.2  ในสวนของประเทศไทย  TPP เปนความตกลงท่ีมีมาตรฐานสูงและเขมขน รวมถึงสงผล
กระทบตอเศรษฐกิจในภาพรวม และมีความออนไหวตอภาคประชาสังคม ไดแก (1) ระดับการเปดตลาดการ
คาบริการและการลงทุนในสาขาการเงิน โดยเฉพาะสหรัฐฯ ซึ่งเปนประเทศที่มีระบบการเงินที่แข็งแกรงกวา 
รวมถึงในแงของการออกไปลงทุนในสาขาการเงินของไทยในประเทศที่ใหญกวา และ (2) ทรัพยสินทาง
ปญญา ไดแก เรื่องของสิทธิบัตรยาท่ีจะสงผลกระทบตอภาคประชาสังคมของประเทศในวงกวางเก่ียวกับ
เรื่องของการเขาถึงยา 

 2.  ประเด็นดานนัยการเมืองระหวางประเทศ (International Implication Perspective) 
             2.1 ในสวนของ ASEAN  TPP อาจสงผลกระทบตอการรวมกลุมของอาเซียน (ASEAN 
Integration) ในมิติตาง ๆ ไดแก การเมืองและความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนการ
เปนศูนยกลาง (hub) ทางภูมิภาคของอาเซียน ในขณะท่ีความตกลง RCEP นั้นเปนการตอยอดจากการรวม
กลุมของอาเซียนกับประเทศคูคาตางๆ ที่สําคัญ โดยมี ASEAN เปนศูนยกลาง และมีอํานาจในการตอรองกับ
ประเทศมหาอํานาจตาง ๆ ได  
      2.2 ในสวนของประเทศไทย  TPP อาจสงผลกระทบตอความสัมพันธกับจีน เนื่องจากตามที่
กลาวมาขางตน ความตกลง TPP ถือเปนกลไกและยุทธศาสตรตางประเทศท่ีสหรัฐฯ นํามาใชในการปดลอม
และถวงดุลการขยายอํานาจของจีนในภูมิภาค ในขณะที่ความตกลง RCEP จะเนนไปที่เรื่องเศรษฐกิจเพียง
อยางเดียวไมมีเร่ืองของการเมืองระหวางประเทศเขามาเก่ียวของ 
 จากประเด็นขางตนประเทศไทยควรพิจารณาถึงผลดี ผลเสีย รวมถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับ
ประเทศในดานตาง ๆ ในภาพรวมอยางรอบคอบและระมัดระวัง ซึ่งในขั้นตนควรมีการจัดทําการศึกษา
ถึงขอดี ขอเสีย ผลกระทบ รวมถึงมาตรการปองกันและเยียวผูที่ไดรับผลกระทบ กอนที่จะเขารวมการเจรจา 
TPP 

 ทั้งน้ี ในเบ้ืองตนผูเขียนเห็นวาประเทศไทยและอาเซียนควรมีการพิจารณารวมกันอยางรอบคอบ 
วาความตกลง TPP ท่ีมีประเทศสมาชิกอาเซียนเขารวมการเจรจาอยู 4 ประเทศ นั้น จะสงผลกระทบตอการ
รวมกลุมทางเศรษฐกิจและการจัดตั้ง AEC ในป 2558 หรือไม ซึ่งหากมองในแงของการบรรลุผลการเจรจา 
ความตกลง RCEP มีแนวโนมที่จะสามารถบรรลุผลการเจรจาไดงายกวา โดยในสวนของ TPP ไทยยังมีเวลา
พอสมควรในการเตรียมความพรอมของประเทศ ทั้งในเร่ืองการปรับปรุงกฎระเบียบตาง ๆ ใหมีความ
สอดคลอง และการจัดทําการศึกษา เนื่องจากขณะน้ีการเจรจาของประเทศสมาชิก TPP ยังไมมีความคืบ
หนามากนัก รวมถึงไทยเองก็ยังตองมีการดําเนินการภายในประเทศตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 190 หากจะ
เขารวมการเจรจา TPP ตอไปในอนาคต  

 อางอิง : 1.  www.mfa.go.th
   2.  www.dtn.go.th
   3.  Department of Foreign Affairs and Trade, Australian Government



อุ    ตสาหกรรมการพิมพและบรรจุภัณฑกระดาษ

    ของไทยกําลั ง ต่ืนตัวเต รียมความพร อมทั้ ง

กําลังคน นวัตกรรม เทคโนโลยี และวัตถุดิบในการกาวเปนผูนํา

อาเซียน โดยปจจุบันอุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุภัณฑ

กระดาษไทยมีอัตราการเติบโตท้ังภายในประเทศและตางประเทศ

อยางตอเน่ือง สาเหตุหน่ึงมาจากการรวมตัวกันอยางครบวงจรใน

ระบบเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) ตั้งแตตนนํ้า กลางนํ้า จนถึง

ปลายน้ํา นําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในหลาก

หลายมิติ ทําใหเกิดรูปแบบการพัฒนาทั้งทางธุรกิจและการสราง

ผลิตภัณฑที่สนองตอบความทันสมัย (Mega Trends) ทั้งในระดับ

ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และตลาดโลก จึงตองมี

การเตรียมความพรอมที่จะพัฒนาสินคาและบริการ พัฒนากําลัง

คน รวมทั้งแรงงานคุณภาพเพ่ือเขาสู AEC ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น

● ศักยภาพและโอกาสครองแชมปใน AEC
  ในป 2555 อุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุภัณฑ

กระดาษมีแนวโนมเติบโตสูง โดยมียอดการเติบโตของการสงออก

ไมตํ่ากวา 10% และมีการคาดการณวาจะเติบโตอยางนี้ตอไป

จนถึงป 2558 ที่ประเทศไทยจะกาวเปนผูนําเทรนดการพิมพและ

บรรจุภัณฑกระดาษใน AEC จนสามารถครองแชมปผู สงออก

อันดับ 1 ที่มียอดการสงออกการพิมพและบรรจุภัณฑกระดาษไม

ตํ่ากวา 100,000 ลานบาท พรอมเดินหนาสูการเปนผูนําส่ิงพิมพ

และบรรจุภัณฑของอาเซียนที่มีสินคาคุณภาพดีเยี่ยมจากเม่ือ 

6 ปกอน อุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุภัณฑกระดาษเคยต้ังเปา

สงออก 30,000 ลานบาท แตสามารถเพ่ิมยอดการสงออกข้ึนสูง

มากถึง 67,000 ลานบาทในปที่ผานมา ตัวเลขการเติบโตน้ีหาก

มองในภาพรวมของอุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุภัณฑ

กระดาษทั้งระบบ ซึ่งรวมทั้งตลาดภายในประเทศและตลาด

สงออกจะมีตัวเลขการเติบโตของรายไดถึง 300,000 ลานบาท 

ในป 2554 ซึ่งในป 2555 คาดการณวาอุตสาหกรรมการพิมพ

และบรรจุภัณฑกระดาษทั้งระบบจะมีตัวเลขเติบโตไมตํ่ากวา 10% 

  หากมองทิศทางของอุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุ

ภัณฑกระดาษภายหลังการเขาสู AEC ในป 2558 อยางเต็มตัว 

ดวยความพรอมและศักยภาพท่ีมีอยู  เชน งานออกแบบ การ

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ และเทคโนโลยีการพิมพ จะทําให

อุตสาหกรรมน้ีเติบโตอยางรวดเร็ว และมีโอกาสเปนศูนยกลาง 

(HUB) ของ AEC ในอนาคตอันใกล และจะสามารถครองแชมป

ผูสงออกการพมิพและบรรจภุณัฑกระดาษอนัดบั 1 ของอาเซยีนได

อยางที่คาดหวัง

● สิ่งที่ตองเตรียมความพรอมรองรับ AEC
  แมวาอุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุภัณฑกระดาษจะ

มีแนวโนมเติบโตสูง และครองตลาดใน AEC ดวยศักยภาพที่มีอยู

ในปจจบุนั แตเพือ่เปนการเตรียมความพรอมอยางมคีณุภาพ จะตองมี

การลดปญหาอุปสรรค รวมถึงการเสริมสรางศักยภาพในการ

พัฒนาทั้งระบบเพื่อสนับสนุนใหอุตสาหกรรมน้ีสามารถเติบโต

อยางตอเนื่องไดในอนาคต เชน 

  1.  การปรับปรุงระบบภาษี แมวาในปจจุบันอัตราภาษี

สิ่งพิมพระหวางไทยกับอาเซียนจะปรับลดเหลือ 0% แตก็ยังมี

อัตราภาษีศุลกากรเคร่ืองจักรและอะไหล สําหรับผู ผลิตเยื่อ

กระดาษและกระดาษคอนขางสูงระหวาง 5-10% ซึ่งขณะนี้มีการ

เสนอปรับปรุงภาษีดังกลาวเพื่อมิใหสงผลกระทบตอตนทุนของ

อตุสาหกรรมตอเนือ่ง ซึง่จะทําใหไทยสามารถเขาไปเจาะตลาด AEC 
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สํานกันโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2
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แตละประเทศไดดียิ่งขึ้น โดยผูประกอบการไทยหลายรายไดสนใจ

ศึกษาขอมูลการเขาไปลงทุนเปดตลาดใน AEC เชน ในประเทศ

เวียดนามและพมาที่การเมืองเริ่มคลี่คลาย และคาดวาจะเปน

ตลาดที่มีอนาคตตอไป 

  2.  การพัฒนากําลังคนและแรงงานคุณภาพ โดย

ผู ประกอบการตองเตรียมความพรอมบุคลากรในดานภาษา

อังกฤษและการส่ือสารกับลูกคาชาวตางชาติ แมกระท่ังการเรียนรู

ภาษาของประเทศเปาหมายดวย โดยเฉพาะกลุมพนักงานขาย 

พนักงานการตลาด และวิศวกรการพิมพ ซึ่งจะตองส่ือสารกับ

ลูกคาชาติตางๆ ใน AEC อยางนอยการส่ือสารภาษาอังกฤษได

ทั้งการพูด ฟง อานเขียน ซึ่งคนกลุ มนี้จะเป นกําลังสําคัญ

ท่ีผู ประกอบการไทยจะตองเรงสรางขึ้นมา รวมถึงการพัฒนา

บุคลากรดานครีเอทีฟ ที่มีความรู  เรื่องโปรแกรมงานศิลปะ 

ซอฟทแวรและกราฟกดีไซน เปนตน 

  3.  การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพิมพ เพื่อ

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑใหกาวล้ํานําหนาอยูเสมอ จึงตองมี

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพิมพดานตางๆ เชน 

การออกแบบผลิตภัณฑ เทคโนโลยี ระบบดิจิตอล ระบบซอฟทแวร

และฮารดแวร การออกแบบเชิงสรางสรรคที่พัฒนาเทรนด

การพิมพและนวัตกรรมใหมๆ อยูเสมอ รวมถึงพัฒนากระบวนการ

หลังการพิมพที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการผลิตที่สามารถสนอง

ตอบลูกคาไดอยางรวดเร็วและบริการหลังการขายท่ีดี พัฒนา

ระบบออนไลนกับประเทศเพื่อนบานที่สามารถรับสงตนฉบับและ

ผลิตภัณฑไดรวดเร็ว ไมว าผู ผลิต/ลูกคาจะอยู ประเทศไหน

ก็สามารถตรวจปรูฟสีจริงไดดวยระบบคอมพิวเตอรออนไลน 

ทําใหการรับ-สงมีคุณภาพและรวดเร็ว

  4.  การพัฒนาระบบขนสงและโลจิสติกส ทั้งภาครัฐ

และเอกชนตองรวมกันปรับปรุงการลดตนทุนโลจิสติกสทั้งระบบ 

เพราะปจจุบันไทยยังมีตนทุนโลจิสติกสที่สูงประมาณ 18-19%  

เนื่องจากยังใชการขนสงทางบกดวยรถบรรทุกคอนขางมาก 

ตองใชนํ้ามันท่ีมีแนวโนมราคาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และการเดิน

ทางในระยะทางไกลทําใหตนทุนการขนสงสูง ภาครัฐจะตอง

มีการลงทุนในระบบการขนสงขนาดใหญเปนระบบเมกะโปรเจกต

ที่เช่ือมตอทั้งระบบการขนสงประเภทรางและระบบการขนสงทาง

นํ้าท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขนสงสินคาประเภทตางๆ 

ใน AEC หากการขนสงสามารถอํานวยความสะดวกไดดีแลว 

การขนสงสินคาและบริการการพิมพก็จะสะดวกรวดเร็วขึ้น 

และจะสามารถลดตนทุนโลจิสติกสไดมาก อุตสาหกรรมการพิมพ

และบรรจุภัณฑกระดาษของไทยก็จะสามารถแขงขันไดทั้งราคา

และคุณภาพ และรักษาแชมปความเปนผูนําสิ่งพิมพในภูมิภาค 

AEC ได 
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5.  การตอบสนองเทรนดรักษโลก ตอนนี้กระแสเทรนด

รักษโลกกําลังมาแรง อุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุภัณฑ

กระดาษท่ีมุงผลิตสินคาตอบสนองการรักษาส่ิงแวดลอมจะเปน

เทรนดที่ตองการของตลาดโลก หากผูประกอบการสามารถผลิต

สินคาเพื่อตอบสนองตลาดในกลุมน้ีไดก็จะไดเปรียบคูแขง เทรนด

การผลิตสิ่งพมิพรักษโลกที่ตลาดตองการประกอบดวย 

   (1) การใชพลังงานนอย 

   (2) การใชทรัพยากรนอย 

   (3) การใชเยื่อกระดาษในการผลิตนอยที่สุดเพื่อลด

การตัดไมทําลายปา 

6.  การพัฒนาบรรจุภัณฑกระดาษที่มีโอกาสเติบโตสูง 

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑกระดาษมีแนวโนมเติบโตสูงไมนอยหนา

การพิมพ ซึ่งตัวเลขของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑไทยท่ีรวมท้ัง

กระดาษ พลาสติก แกว อลูมิเนียม ฯลฯ แลวมีมูลคารวมกันสูง

หลายแสนลานบาท ตัวเลขที่เติบโตนี้ขยายตัวไปพรอมๆ กับ

อุตสาหกรรมตางๆ ที่ใชบรรจุภัณฑในการผลิตกลองหรือหีบหอ

บรรจุสินคา สอดคลองกับแนวโนมการเติบโตของบรรจุภัณฑ

กระดาษที่ยังเติบโตในอัตราสูง ซึ่งท้ังโลกมองวาบรรจุภัณฑถือเปน

อาวุธสําคัญในดานการตลาดอยางหน่ึง เพื่อชวยเพ่ิมมูลคาและ

ทําใหขายสินคาไดมากข้ึน โดยเฉพาะบรรจุภัณฑสินคาฟุมเฟอย 

(Luxury Packaging)  ที่ทั่วโลกใหความสําคัญกับการขยายตัว 

โดยเฉพาะหมวดบรรจุภัณฑสินคาฟุมเฟอย ซึ่งมีอัตราขยายตัว

คอนขางสูงโดยเฉลี่ย 3% ของตลาดโลก โดยบรรจุภัณฑสินคา

ทั้งหมด  มีมูลคาประมาณ 600,000 ลานบาท และ 35% ของ

มูลคารวมของบรรจุภัณฑทั้ง 600,000 ลานบาทนี้ เปนยอด

การเติบโตในเอเชีย รองลงมาเปนยุโรป 29.9% และสหรัฐอเมริกา 

25% ตามลําดับ โดยเฉพาะประเทศจีนและประเทศในเอเชียท่ี

รํ่ารวยทั้งหลาย จะเปนผูนําตลาดหมวดบรรจุภัณฑฟุมเฟอย ทําให

มีการเติบโตอยางชัดเจน คาดวาในอีก 10-20 ปขางหนาจะเติบโต

จากอัตรา 3% เป นประมาณ 4-6% และเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ 

เนือ่งจากสินคาประเภทน้ีมมีลูคาเพิม่สงู ตามลาํดบัความสาํคัญ คอื
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  1) บรรจุภัณฑดานสุขภาพ (Health Care) และบรรจุ

ภัณฑเกี่ยวกับยาและอาหารเสริมตางๆ ที่มีมูลคาตอหนวยสูง ขณะ

นี้มีสัดสวนประมาณ 25%

  2) บรรจุภัณฑดานเคร่ืองสําอาง เชน กลองใสเคร่ือง

สําอาง มีสัดสวน 21%

  3) บรรจุภัณฑสําหรับอาหารและเคร่ืองด่ืมตางๆ มี

สัดสวน 19%

  4) บรรจุภัณฑพรีเมี่ยมตางๆ เชน กลองบรรจุเหลา 

เบียร ไวน ฯลฯ มีสัดสวน 16.5%

● แนวโนมการพัฒนาการพิมพและบรรจุภัณฑ
กระดาษของไทย
  จากนโยบายรัฐบาลที่กําหนดใหประเทศไทยเปนครัว

ของโลก (Kitchen of The World) ทําใหการเติบโตของ

อุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุภัณฑขยายตัวอยางตอเน่ือง 

เพราะเปนฐานสนับสนุนการสงสินคาตางๆ ทั้งสินคาสําเร็จรูปและ

สินคากึ่งสําเร็จรูปแชแข็งไปขายทั่วโลก และหลายประเทศใชไทย

เปนฐานการผลิตสินคาอาหารและวัตถุดิบตางๆ จึงทําใหบรรจุ

ภัณฑเติบโตอยางตอเนื่อง ซึ่งเมื่อรวมทุกหมวดหมูของบรรจุภัณฑ

ทั้งระบบ เชน กลอง หรือหีบหอบรรจุสินคาตางๆ เชน อาหาร 

เครื่องดื่ม อาหารเสริม ยา เครื่องสําอาง เครื่องใชไฟฟา ฯลฯ จะมี

มูลคาหลายแสนลานบาทดังกลาวมาแลว

  แนวโนมในอนาคตเพ่ือหลีกเล่ียงคู แข งสําคัญเช น 

มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร ไทยจะตองมีการพัฒนา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต การดีไซน ตลอดจนศึกษา

พฤติกรรมผู บริโภค และการพัฒนาบรรจุภัณฑคุณภาพเชิง

วิศวกรรม (Packaging Engineering) ควบคูกันไปดวย โดยให

ความสําคัญกับบรรจุภัณฑยอยสลายไดจากวัสดุทางการเกษตร 

เชน ออย มันสําปะหลัง กาบกลวย ใบสับปะรด เปนตน โดยพัฒนา

เทคโนโลยีในการผลิตบรรจุภัณฑที่อุนในไมโครเวฟได หรือพัฒนา

เทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑกระดาษในการรักษาคุณภาพ

อาหารได ซึ่งตองศึกษาทั้งดานการตลาด นวัตกรรมและเทคโนโลยี

การข้ึนรูปกลอง การพิมพบนบรรจุภัณฑแบบใหม รวมถึง

การแสวงหา Know how ใหมๆ อยูเสมอ จึงจะสามารถแขงขันใน

ตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ

● บทสรุป
  ผลิตภัณฑการพิมพและบรรจุภัณฑกระดาษ เปน

อุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน มเ ติบโตอย างต อเ น่ือง ท้ังในและ

ตางประเทศ จึงจะตองมีการต่ืนตัวในการกาวใหทันตอการเขาสู 

AEC และตลาดโลก โดยเรงเตรียมความพรอมท้ังการสรางกลไก

และพัฒนาคนใหมีศักยภาพสูงสามารถปรับตัวและรู เทาทัน

กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในอุตสาหกรรมการพิมพเพื่อกาว

เขาสู AEC ในป 2558 ไดอยางมั่นคง สามารถสนองกลุมลูกคาใน

วงกวางมากขึ้น โดยเฉพาะลูกคากลุมใหญเกือบ 600 ลานคน 

ใน AEC ซึ่งทุกกระบวนการผลิตตองเขาสูระบบ SMART MARKET 

ที่ครบวงจร ตั้งแตเครื่องพิมพตองมีคุณภาพทั้งระบบฮารดแวรและ

ซอฟแวร กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ การบริหารจัดการและการ

ตลาด การบริการลูกคาหลังการขาย การสนองตอบท่ีรวดเร็วเปน

สิ่งท่ีสําคัญยิ่ง รวมท้ังการพัฒนาตัวอุตสาหกรรมใหก าวทัน

เทคโนโลยีใหมๆ ทางการพิมพมากขึ้น ดวยการมองหาสิ่งดีๆ และ

นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาใหสามารถสนองตอบองคกร

ทางการตลาดและลูกคาที่แตกตางกันไปในแตละภาคสวนท่ัวท้ัง 

AEC และในระดับตลาดโลกดวย

ขอมูลอางอิง : หนังสือพิมพ INDUSTRY FOCUS : สภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย ปที่ 2 ฉบับที่ 010 เดือนมิถุนายน 2555
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เ ราคงปฏิเสธกันไมไดวาที่ผานๆ มา ประเทศไทยไดใหความสนใจแตภาคการผลิตยางพาราเปนหลัก และรัฐบาลไดให
 ความสําคัญกับการแกปญหาของเกษตรกร ซึ่งก็เปนการแกไขปญหาเฉพาะหนาจากการใชมาตรการแทรกแซงราคา จึง
เปนการแกปญหาใหผ านไปวันตอวันเทานั้น เนื่องจากตนเหตุของปญหายังไมได รับการแกไข หากเปนเชนนี้ต อไป 
การแทรกแซงราคาก็เทากับนําเงินภาษีอากรจากภาคการผลิตอื่นๆ มาพยุงราคาของภาคเกษตรไมวาจะเปนยางพารา ขาว ออย 
หรือแมแตมันสําปะหลังอยางไมมีที่สิ้นสุด
 ไมมีฝายใดยอมรับความจริงกันวา ปญหาเรื่องราคายางพาราเกิดจากความไมสมดุลของ demand และ supply ของ
ผลผลิตยางพาราทั่วโลกที่มีมากกวาความตองการมาโดยตลอด ดังนั้นการแทรกแซงราคาก็เทากับเปนการสงเสริมใหมีการผลิต
เกินความตองการเฉกเชนนั้น แลวเกษตรกรชาวสวนยางจะมีอนาคตไดอยางไร ตราบใดที่เราตางรูกันดีวา ราคายางพาราที่ขายได
ไมใชราคาทีย่ัง่ยนื เราจะสามารถแทรกแซงราคาตลอดไปไดหรอืไม เพราะการแทรกแซงราคานาจะเปนมาตรการแกปญหาชัว่คราว
ในระหวางที่เรารอผลการดําเนินการเพื่อแกปญหาแบบถาวร ซึ่งควรจะมีแผนระยะยาว แตเหมือนวาเรายังไมมีแผนเชิงรุกที่ใชแก
ปญหาในระยะยาวเสียทีเดียว
 การแกปญหาในภาคการผลิต หากเรายังคงใชสมมติฐานวา จะมีการผลิตเกินความตองการตลอดไป ดังนั้น หนทางท่ี
ประเทศไทยจะคงความเปนผูนําในการผลิตยางพาราได ก็เพียงแคการทําใหตนทุนการผลิตตํ่ากวาประเทศคูแขง เพื่อใหสามารถ
ชวงชิงปริมาณหรือสวนแบงการตลาดจากประเทศผูผลิตอื่นได ในสวนของเกษตรกรก็จะไดรับผลตอบแทนท่ีดีจากการท่ีมีตนทุนที่
ตํ่ากวา ซึ่งเปนที่ยอมรับวาเราประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่ง แตกลับสงผลใหเกิดสถานการณตางๆ ตามมา คือ
 ● เกิดการแขงขันในตลาดโลกอยางตอเนื่องจนทําใหราคายางพาราตกต่ํา ไมคุมกับตนทุนการผลิตอีกตอไป
 ● ประเทศผูซื้อก็ยังสามารถกดราคายางพาราลง เนื่องจากมีผูตองการขายมากกวาตองการซ้ือ
 ●  แมมีการจัดตั้งตลาดซื้อขายลวงหนา แตก็เปนเพียงเครื่องมือรักษาระดับราคายางพาราไมใหมีการแกวงตัวขึ้นลง
มากเกินไปเทานั้น
 สรุปไดวา เม่ือผลผลิตยางพารายังสูงกวาความตองการในปริมาณมากเชนนี้ แนวทางท่ีจะทําใหราคายางพาราสูงข้ึน จึง
ไมใชเรื่องงายอีกตอไป แตทางออกของปญหายางท่ียังพอจะกระทําได คือ
 (1)  การจํากัดปริมาณการผลิต ซึ่งก็มีความซับซอนในตัวเอง กลาวคือ หากยังคงใชมาตรการแทรกแซงราคายาง 
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การลดกําลังการผลิตยอมเปนไปไดยาก และใครจะเปนผูยินยอมลดการผลิต

กอนและในปริมาณเทาใด เกษตรกรท่ีลดการผลิตจะไปทําอะไร เรามีทาง

เลือกอ่ืนใหเกษตรกรหรือไม และเม่ือลดการผลิตแลวประเทศอ่ืนจะลดตาม

ดวยหรือไม ถาไมลดตามเราแลว การจํากัดปริมาณการผลิตคงไมเกิดผลแต

อยางใด

 (2)  เมื่อเราจัดการกับดาน supply ไมได ก็คงเหลืออีกแนวทาง

หนึ่ง คือ การจัดการดาน demand ซึ่งเราสามารถใชกลยุทธเชิงรุก คือ 

“เทคโนโลยีและการตลาดมาชวยใหประเทศไทยสามารถแขงขันไดใน

อุตสาหกรรมปลายนํ้า” โดยการเพิ่มมูลคายางพาราใหเปนสินคาที่ตลาด

ตองการ

 ขณะที่ประเทศไทยเปนผูผลิตยางพารารายใหญที่สุดในโลก เราจะ

ตองมีแนวยุทธศาสตรที่ใชยางพาราเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาสําเร็จรูป 

มากกวาความพยายามขายยางพาราในรูปของวัตถุดิบแตเพียงอยางเดียว 

การที่เราวางตําแหนงของเราไวกับอุตสาหกรรมตนนํ้าเปนหลัก จึงไมนาจะ

ถูกตองในเชิงยุทธศาสตรการตลาด เนื่องมาจาก

 (1)  สินคาตนน้ําไมว าจะเปนยางแผน ยางแทง ลวนมีความ

แตกตางจากคูแขงนอยมาก เพราะเปนสินคาประเภท commodity จึงหนี

ไมพนที่จะตองสูกันดวยราคาแตเพียงอยางเดียว

 (2)  ในขณะท่ีโรงงานยางแทงไมสามารถขายสินคาไดในราคาท่ีดี 

ยอมไมสามารถซ้ือนํ้ายางจากเกษตรกรในราคาท่ีสูงขึ้นได แนวความคิดท่ี

พยายามจะขายยี่หอความเปน Made in Thailand จึงไมแนใจวาจะเปนเชิง

ลบหรือบวกตราบที่เรายังไมสามารถรักษาคุณภาพไดอยางสมํ่าเสมอ และใน

อีกมุมหนึ่ง คือ มูลคาเพิ่มของการรักษาคุณภาพ ไมจูงใจใหเกษตรกรเอาใจใส

เรื่องคุณภาพ เราจึงไดยินอยูเนืองๆ วามีวัตถุอื่นแปลกปนมาในเนื้อยาง ซึ่งก็

เปนอีกปญหาที่ตองไดรับการแกไข

 สภาพของยางพาราในวันน้ี เมื่อเราไม สามารถทําเงินจาก

อุตสาหกรรมตนนํ้าไดอยางเต็มที่ จึงจําเปนอยางย่ิงที่เราจะตองพัฒนา

อุตสาหกรรมปลายนํ้าในประเทศใหเขมแข็ง แทนที่จะนํารายไดจากภาษี

อากรไปแทรกแซงราคายางพารา โดยที่เราก็ยังสงออกเปนวัตถุดิบ ดังนั้น 

มูลคาเพิ่มจึงตกไปอยู ในมือของประเทศที่มีอุตสาหกรรมปลายนํ้า และ

ผลประโยชนก็ตกไปอยูกับบริษัทในตางประเทศ ซึ่งนาจะเปนคําตอบใหกับ

เราไดวา “หากเรามีอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางท่ีเขมแข็ง ก็จะมีมูลคาเพ่ิม

อีกสวนหน่ึงไปตกอยูนอกภาคเกษตร” เชน การจางงานในภาคอุตสาหกรรม 

และมูลคาเพ่ิมที่เกิดข้ึนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย อันท่ีจริงเราก็มี

อุตสาหกรรมประเภทน้ีอยูบางแลว แตบนฐานท่ีเรามี เรากลับใชวัตถุดิบ

ยางพาราท่ีเราผลิตเพียง 10 กวาเปอรเซ็นตเทานั้น จึงเห็นไดวาเรามีโอกาส

สรางมูลคาเพ่ิมในประเทศไดอีกมาก อยางไรก็ตาม การเกิดขึ้นของ

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง มีมากกวาปจจัยดานเงินลงทุนและทรัพยากร

แรงงาน นั่นคือ ผลิตภัณฑยางตองอาศัยกลยุทธ

ดานการตลาดและเทคโนโลยี “เราสามารถใช

กลยุทธดานการตลาดเปนกลยุทธเชิงรุกไดในเวลา

อันใกล แตเทคโนโลยีอาจตองใชเวลา” 

❏ การตลาด
 ● การใชกลยุทธการตลาดเชิงรุกกับ

สิ่งท่ีเรามีอยู ในปจจุบันเรามีบริษัทตางชาติยักษ

ใหญของโลกมาผลิตยางลอรถยนตในประเทศ 

ไดแก บริษัท Michelin, Bridgestone และ 

Goodyear ซึ่งตางสงออกสินคาสําเร็จรูป คือ ยาง

ลอรถยนตปริมาณมากในแตละป เปนมูลคาหลาย

หมื่นลานบาท แตปริมาณสงออกของบริษัทเหลา

นี้เมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตจากโรงงานใน

ประเทศอ่ืนรวมกันแลว ก็ยังเปนปริมาณท่ีนอย

มาก เมื่อไทยมีตนทุนการผลิตในประเทศที่ตํ่ากวา

ประเทศอ่ืนๆ และมีปจจัยบวกหลายเร่ือง จึงยังมี

โอกาสสูงท่ีบริษัทเหลานี้จะยายฐานการผลิตมาที่

ไทยเพิ่มขึ้น เราจะตองฉวยโอกาสอันนี้ และเรา

ตองอาศัยขีดความสามารถดานการตลาดของ

บริษัทเหลานี้ขายยางพาราของเราในรูปของ

สินคาสําเร็จรูป บริษัทมีตราสินคาที่ดี มีเครือขาย

การขายทั่วโลก สินค าของบริษัทมีชื่อเสียง

สามารถขายไดงาย ดังนั้น การดึงใหบริษัทเหลานี้

มาผลิตสินคาในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น ก็จะเปน

ทางหนึ่งในการสรางมูลคาเพิ่มไดรวดเร็ว และใน

ระยะเวลาอันสั้น

 ●  ส  ง เ ส ริ ม ให  ธุ ร กิ จของคน ไทย

สามารถแขงขันไดในตางประเทศ การท่ีเรามี

บริษัทผลิตยางลอรถยนตในประเทศท่ีเปนของคน

ไทยอีกหลายบริษัท ซึ่งประสบผลสําเร็จในการสง

สินคาไปขายในตางประเทศในปริมาณสูง เชนกัน 

แมจะเปนบริษัทขนาดเล็กเม่ือเปรียบเทียบกับ

บริษัทระดับโลกขางตน แตก็มีศักยภาพท่ีจะ

แขงขันในตลาดโลกไดบริษัทของคนไทยตางมี

ตราสินคาเปนของตนเอง มีชื่อเสียงพอสมควร 

และยังมีตนทุนที่แขงกับประเทศอ่ืนได บริษัท

เหลานี้จะเสียเปรียบตรงเทคโนโลยีที่เปนของ
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ตนเอง เมื่อเทียบกับบริษัทในระดับโลก ซึ่งเรื่องนี้ทุกฝายจะตองชวยผลักดันและใหการสนับสนุนดานการศึกษาวิจัย เพราะธุรกิจ

ของคนไทยกลุมนี้ยังตองการความชวยเหลือดานเทคโนโลยีอีกมาก เพราะความสามารถของธุรกิจกลุมนี้ที่จะลงทุนดานวิจัยมีไมมาก

นัก ยังตองพึ่งพาภาครัฐที่จะชวยใหธุรกิจของคนไทยเติบโตไดในตลาดโลก

 นอกเหนือจากกลุมยางลอรถยนต ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่เปนผูใชยางพาราในปริมาณที่สูงที่สุดแลวเรายังมีผลิตภัณฑยาง 

อื่นๆ ที่เปนของคนไทย เชน ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย เสนดายยางยืด ทอและสายพาน ตลอดจนผลิตภัณฑยางที่ใชในงานวิศวกรรม

และใชในอุตสาหกรรมตางๆ อาทิ ยางแบร่ิงสําหรับรองคอสะพาน และรองรางรถไฟซึ่งลวนเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอ

ยางพาราทั้งสิ้น ดังนั้น การสนับสนุนของภาครัฐในดานการวิจัย เพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑตางๆ จะชวยใหผูผลิตสามารถ

แขงขันและขยายตลาดไดอยางย่ังยืน

 

ยางแบร่ิงสําหรับรองคอสะพาน และรองรางรถไฟ

 

การวางถุงยางอนามัยลงบนสายพานเพื่อตรวจสอบทางอิเล็กทรอนกิส

 ❏  เทคโนโลยี
  ●  เรายังเสียเปรียบดานเทคโนโลยี แมจะเปนผูผลิตยางพารารายใหญที่สุดของโลก แตเรายังไมสามารถกลาวไดวา 

เรามีเทคโนโลยีที่ดีเพียงพอ โดยเฉพาะเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมปลายนํ้า และเมื่อเราจะตองแกไขปญหายางพาราระยะยาว ซึ่ง

จะตองหาตลาดใหกับวัตถุดิบของเราตามท่ีกลาวมาขางตน เราจึงจําเปนตองสรางเทคโนโลยีของตนเอง แตการสรางเทคโนโลยีตอง

ใชเวลาและปจจัยตางๆ ดังนั้น สิ่งแรกที่สามารถทําไดในขณะนี้ คือ “การสรางบรรยากาศท่ีเอื้ออํานวยตอการสรางเทคโนโลยี” และ

วิธีการที่อาจทําได คือ การวิจัยและพัฒนา ที่เราควรมีเครือขายรองรับ หรือการสรางเครือขายบนความรวมมือระหวางผูประกอบ

การและหนวยงานวิจัยตางๆ ซึ่งรูปแบบของเครือขายเปนเร่ืองท่ีควรพิจารณาอยางย่ิงในอุตสาหกรรมยางของไทย จะเห็นไดจากรูป

แบบของเครือขายอุตสาหกรรมตางๆ ที่ประสบความสําเร็จ เชน

   - การจัดต้ัง Rubber Valley ที่เมือง Qingdao มณฑล Shandong ประเทศจีน ซึ่งเปนที่ตั้งของสถาบันวิจัย

และการศึกษา มหาวิทยาลัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี Qingdao โดย Rubber Valley เปนทั้งศูนยการคาผลิตภัณฑยางพารา 
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กระบวนการผลิตดวยเครื่องจักรที่ทันสมัยขั้นตอน

การทดสอบ และวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
ของถุงมือยางอยางตอเนื่องของมาเลเซีย

ศูนยวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการแสดงนิทรรศการและวัฒนธรรม ศูนยฝกอบรมและแลกเปล่ียนทักษะ และเปน

ศูนยขอมูลของผลผลิตยางพาราโลก

   -  การจัดต้ังหนวยงานหลักอยางมาเลเซีย คือ Malaysian Rubber Board ที่มีเครือขายการสงเสริมการวิจัย

และพัฒนาผลิตภัณฑยางทั้งระบบตั้งแตตนนํ้าจนถึงปลายนํ้า จนทําใหประเทศมาเลเซียเปนผูสงออกถุงมือยางมากเปนอันดับ 1 

ของโลก

●  แนวคิดเรื่องเครือขายในรูปแบบตางๆ จะกอใหเกิดแรงขับเคลื่อนดานการผลิต การปรับปรุงเทคโนโลยี และ

ความรวมมือในการพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ การพัฒนาเคร่ืองจักรและการคนควาวิจัย ซึ่งการมีเครือขาย 

มีความรวมมือ ยอมตองดีกวา “ตางคนตางทํา” และประโยชนอีกประการหนึ่งท่ีจะไดรับ คือ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความ

รูในเชิงลึกของอุตสาหกรรม รวมท้ังยังกอใหเกิดอุตสาหกรรมตอเน่ืองอุตสาหกรรมบริการตางๆ ซึ่งจะทําใหตนทุนการผลิตตํ่าลง 

อนัเน่ืองมาจาก economy of scale และความชํานาญเฉพาะทาง โดยท้ังกระบวนการน้ีจะสราง competitive ใหกบัอตุสาหกรรม

นั้นๆ หากนําแนวคิดน้ีมาใชกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง คาดวาจะชวยใหอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางของไทยแข็งแกรงไดเร็วขึ้น

เชนกัน
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อนุวัตร จุลินทร
สํานกัเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

  นชวงสองสามปที่ผานมา กระแสเร่ืองการจัดตั้งเปน
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community - AEC) ที่จะมีขึ้นในป 2558 ที่จะถึงนี้ ไดถูกใหความ
สําคัญจากทุกภาคสวน เห็นไดจากการที่มีขาว  รายการโทรทัศน/
วิทยุ สิ่งตีพิมพ บทความ รวมถึงการสัมมนาใหความรูดาน AEC 
มากมาย จนเรียกไดวาไมวาเปดสื่อใดก็จะพบเรื่อง AEC ใหเห็นกัน
เกือบทุกครั้ง 
 แตจากการติดตามสื่อตางๆ เหลานี้ เมื่อมีการสัมภาษณ
บุคคลชั้นนํารวมถึงนักธุรกิจ เจาหนาที่ภาครัฐที่เกี่ยวของ ยังมีการ
ใหขอมูลที่ไมตรงกัน โดยเฉพาะในเร่ืองผลกระทบตอเศรษฐกิจของ
ไทย และภาคเศรษฐกิจที่ถูกกลาวถึงในระดับตนๆ ก็คือภาค
อุตสาหกรรม โดยฝายหน่ึงไดกลาววาในป 2558 ที่จะถึงนี้จะสง
ผลกระทบอยางมากมายและเรียกรองใหภาครัฐมีการเตรียมการ
ศึกษาและรองรับผลกระทบอยางเรงดวนมาก แตขณะเดียวกัน
หลายฝาย ไดออกมาอธิบายวาการเปน AEC ในป 2558 นั้น ไมนา
จะกอใหเกิดผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมมากนัก แตไมวาขอ
เท็จจริงจะเปนอยางไรก็ตาม ภาครัฐก็ไดมีนโยบายและไดมีการ
จัดสรรงบประมาณเปนจํานวนมากผานหนวยงานตางๆ เพื่อจัดทํา
โครงการศึกษาและเตรียมความพรอม 

 ดังนั้น ประเด็นสําคัญท่ีเกิดขึ้นคือ AEC  จะกอใหเกิดผล
กระทบกับภาคอุตสาหกรรมของไทยจริงหรือไม และอยางไรในป 
2558 บทความฉบับนี้ จึงมีวัตถุประสงคหลักในการใหขอมูลและ
ขอเท็จจริงในประเด็นนี้ แตไมไดเปนผูตัดสินวาฝายใดผิดหรือถูก 
เนื่องจากความเห็นท่ีไมตรงกันนี้ สวนหนึ่งเกิดความเขาใจที่คลาด
เคลื่อนไมตรงกัน ไมมีการแยกสวนใหชัดเจนวาเปนผลกระทบของ
การรวมตัวกันเปน AEC โดยตรงหรือผลจากปจจัยอื่นๆ รวมถึงไม
ได แยกผลกระทบท่ีเกิดกับภาคเศรษฐกิจต างๆ เช น ภาค
อุตสาหกรรม ภาคเกษตร หรือภาคบริการ ใหชัดเจนเพียงพอ 
บทความนี้จะจํากัดผลกระทบในภาคอุตสาหกรรมเทานั้น 
 เพื่อใหเขาใจงายขึ้น จึงจะนําเสนอในรูปของการใหขอมูล
เปรียบเทียบวาในประเด็นตางๆ มีความเช่ือกันวาอยางไร และ
ขอเท็จจริงเปนเชนใด เพื่อทําความเขาใจ AEC ใหชัดเจนตรงกัน 
ตลอดจนพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนตอภาคอุตสาหกรรมที่
มีการกลาวถึงกันบอยคร้ังอีกคร้ังหนึ่ง โดยแบงเปนความเช่ือที่
สําคัญๆ ดังนี้

ความเชื่อ
การเปดเสรีของ AEC 
จะทําใหสินคาอาเซียนไหล
เขามาแขงขันกับไทย
อยางมากในป 2558

ขอเท็จจริง
 ประเทศไทยไดเริ่มทยอย
เปดตลาดใหสินคาอาเซียน

ตั้งแตป 1998 และ
ไดเปดเสรีเสร็จสิ้นเปน 0% 

ตั้งแตป 2553 แลว
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 มักจะมีความเช่ือกันวาในป 2558 ซึ่งอาเซียนจะมีการ
รวมตัวกันเปน AEC จะมีการเปดเสรีสินคาทั้งหมด การแขงขันจะ
สูงขึ้นและสงผลกระทบตอผูผลิตในประเทศ แตในความเปนจริง
แลวกระบวนการเปดเสรีของ AEC ไดเริ่มตนต้ังแตที่อาเซียนไดเริ่ม
ทําความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade 
Agreement – AFTA) ในป 2535 และไดทยอยลดภาษีมาเปน
ลําดับ โดยประเทศในกลุมอาเซียน 6 (ไทย สิงคโปร มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย บรูไน และฟลิปปนส) ไดลดภาษีเสร็จสิ้นเปน 0% ในป 
2553 ที่ผานมา1  สําหรับในป 2558 ที่จะถึงประเทศท่ีตองลดภาษี
เปน 0% จะไดแกประเทศกลุม CLMV คือ กัมพูชา ลาว เมียนมาร 
และเวียดนาม ดังนั้นในป 2558 ที่จะถึงนี้คงไมไดมีผลทําใหสินคา
จากอาเซียนไหลเขาประเทศไทยมากกวาที่เห็นในปจจุบัน

 ประเด็นที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งคือ แรงงาน มักเขาใจกัน
วาแรงงานจากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะแรงงานราคาถูก
จากประเทศเพื่อนบานจะเขาแยงงานคนงานไทย ขอเท็จจริงคือ
อาเซียนไมไดมีความตกลงในการเปดเสรีแรงงานทั้งหมด หากแต
จะมีการอํานวยความสะดวกใหมีการเคลื่อนยายแรงงานเฉพาะ
แรงงานมีฝมือ 7 สาขา ไดแก แพทย ทันตแพทย พยาบาล 
วิศวกรรม สถาปตยกรรม นักสํารวจ และนักบัญชีเทานั้น ที่เรา
เห็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบานเขามาทํางานมากขึ้นนั้นไมได
เปนผลมาจากการรวมตัวกันเปน AEC แตเปนผลมาจากการ
ขาดแคลนแรงงานในประเทศ ที่ทําใหตองอนุญาตใหแรงงาน
เหลานี้เขามาทํางานมากข้ึน หรือสวนหน่ึงอาจเปนแรงงานท่ี
ลักลอบเขามาทํางานเนื่องจากคาแรงในประเทศไทยสูงกวา
                                        

 ในแผนงานการเปน AEC นั้นสวนหนึ่งไดระบุวาจะมี
การดําเนินการเปดเสรีดานการลงทุนท่ีมากข้ึน รวมถึงมีการ
อํานวยความสะดวกในการเคล่ือนยายเงินทุนนั้น ในขอเท็จจริง
แลวประเทศไทยและอาเซียนมีระดับการเปดเสรีเดิมที่สูงมากอยู
แลว AEC จึงไมไดทําใหมีการเปดเสรีการลงทุนท่ีสูงขึ้นมากดังท่ี
เขาใจ (ยกเวนในสาขาบริการที่อาเซียนจะยินยอมใหนักลงทุนของ
อาเซียนถือหุนไดถึง 70% ซึ่งนาจะใหเกิดผลกระทบอยางแทจริง) 
ขอทําความเขาใจใหตรงกอนวา ที่กลาวขางตนไมไดหมายความ
วาการรวมตัวเปน AEC จะไมมีผลกระทบตอดานการลงทุน 
(เชน การยายฐานการผลิต การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของการลงทุน
จากตางประเทศ) แตจะหมายความวา ผลกระทบดานการลงทุนที่
จะเกิดขึ้น ไมใชเกิดจากความตกลงการเปดเสรีการลงทุนของ
การรวมกลุม AEC (เชน การยินยอมใหนักลงทุนตางชาติมาลงทุน
ในสาขาท่ีเดิมสงวนไวใหเฉพาะคนในประเทศ หรือการยินยอมให
ตางชาติเขามาถือหุนในกิจการไดในสัดสวนท่ีเพ่ิมขึ้น) แตจะเกิด
จากความตกลงสวนอื่นๆ ของ AEC เชน การเปดเสรีสินคา ที่สงผล
ใหสินคาที่ผลิตเพื่อขายตลาดภายในประเทศ ที่เดิมตองผลิตในไทย 
เนื่องจากหากผลิตที่อื่นจะตองเสียภาษีนําเขา สามารถยายฐาน
การผลิตไปยังประเทศอ่ืนที่มีตนทุนตํ่ากวาในกลุมอาเซียนได 
เนื่องจากไมตองเสียภาษีนําเขาอีกตอไป หรอืเกิดจากปจจัยภายใน
ประเทศ อื่นๆ  เชน การขาดแคลนแรงงาน คาจางแรงที่สูงขึ้น (ทั้ง
จากการข้ึนเองตามสภาวะปกติหรือจากนโยบาย เชนนโยบายการ
เพิ่มคาแรงข้ันตํ่าเปน 300 บาท) ความไมมั่นคงทางการเมือง 
ตนทุนคาขนสง ระบบโลจิสติกสและส่ิงกอสรางพ้ืนฐานท่ีพัฒนาได
ลาชา การเกิดภัยธรรมชาติ ฯลฯ จะทําใหผูประกอบการไทย รวม
ทั้งนักลงทุนตางชาติอาจยายฐานการผลิตหรือไปลงทุนใหมยังที่ๆ 
มีความเหมาะสมกวา โดย AEC จะมีสวนในทางออมในการอํานวย
ความสะดวกใหการเคล่ือนยายการลงทุนและเงินทุนตางๆ 
สามารถทําไดงายขึ้น

ความเชื่อ
 เมื่อไทยเขาเปน AEC 

ในป 2558 
จะทําใหแรงงานตางชาติ
เขามาแยงงานคนไทย 

ขอเท็จจริง
 อาเซียนยินยอมใหมีการ
เคล่ือนยายแรงงานไดอยาง
เสรีเฉพาะแรงงานมีฝมือ

ใน 7 สาขาเทานั้น
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ความเชื่อ
 AEC จะทําใหการลงทุน

ไหลออกจากประเทศมากข้ึน 
ทั้งการลงทุนใหมที่ลดลง 
หรือการยายฐานการผลิต

ของไทยไปยังประเทศ
ในอาเซียน

ขอเท็จจริง
  อาเซียนมีระดับการเปด
เสรีเดิมที่สูงมากอยูแลว 

AEC ไมไดทําใหมีการเปดเสรี
การลงทุนที่สูงขึ้นมาก

ดังที่เขาใจ
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1 มีสินคาบางรายการซึ่งสวนใหญเปนสินคาเกษตร ที่กําหนดใหเปนสินคาออนไหว จะลดภาษีเหลือ 5% และสินคาขาวและน้ําตาล ที่อาเซียนไดมีความตกลงพิเศษ ที่เรียกวาพิธีสารขาว 

 และน้ําตาล ที่ยินยอมใหประเทศสมาชิกที่มีปญหายังไมตองลดภาษีขาวและนํ้าตาลตามท่ีตกลงกันไวได

ความเชื่อ
 AEC จะสงผลใหเกิดผล

กระทบกับผูผลิต
ภาคอุตสาหกรรมของไทย

อยางมาก

ขอเท็จจริง
  AEC แมวาจะมีเปาหมายใน
ป 2558 แตสิ่งที่สําคัญตางๆ 
เชน การลดภาษีเปนการทํา
อยางคอยเปนคอยไปทําให
ผูประกอบการอุตสาหกรรม
มีเวลาในการปรับตัว และ

จากในปจจุบันขอมูลสวนใหญ
ก็แสดงในทิศทางที่ไทย

ไดประโยชน

¤ÇÒÁàª×èÍ·Õè 4
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 การรวมตัวกัน เป น  AEC ที่ มี ผลกระทบต อภาค
อุตสาหกรรมมากท่ีสุดคือการลดภาษี ซึ่งเปนผลใหอัตราภาษี
สินคาของไทยเกือบท้ังหมดเทากับ 0% ดังที่ไดกลาวในขอความ
เชื่อที่ 1 ขางตน การเปดเสรีของอาเซียนและ AEC ไดเกิดขึ้นมา
ตั้งแตป 2535 และไดมีการทยอยลดภาษีลงมาตามลําดับ จนใน
ระยะหลังอัตราภาษีจะเหลือ 5% และสุดทายลดเปน 0% ในป 
2553 ที่ผานมา ซึ่งในการเจรจาลดภาษีภาครัฐก็ไดมีการกําหนด
แผนในการลดภาษี โดยสินคาใดที่มีความพรอมหรือไดประโยชนก็
จะเปดเสรีทันที ในขณะท่ีสาขาใดท่ียังไมพรอมก็จะนํามาลดภาษี
ในชวงหลังๆ ซึ่งเปนการทําใหผูประกอบการมีระยะเวลาในการ
ปรับตัวที่เพียงพอในระดับหนึ่ง และจากขอเท็จจริงที่วาไทยไดเปด
เสรีในกรอบ AEC (หรือ AFTA) มานาน และเสร็จสิ้นไปเมื่อป 
2553 ที่ผานมา ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจึงไมใชผลท่ีคาดการท่ีจะ
เกิดขึน้ในป 2553 ดงัทีห่ลายฝายเขาใจ ผลกระทบท่ีเกดิขึน้ไดเกดิขึน้
แลวและสามารถตรวจสอบคําตอบไดจากตัวเลขขอมูลที่เกิดข้ึนใน
อดีตและในปจจุบัน และเม่ือตรวจสอบโดยใชขอมูลพ้ืนฐานงายๆ 
คอื ปรมิาณการคา จากทฤษฎกีารคาระหวางประเทศแบบคลาสสกิ
ที่กลาววาเมื่อประเทศตางๆ จัดทําความตกลง FTA กันจะมีการ
แลกเปลี่ยนกันผลิตสินคา โดยประเทศจะเปล่ียนมาผลิตสินคาที่
ตนเองถนัดหรือไดเปรียบและสงออกไปยังประเทศคูภาคี และลด
การผลิตในสินคาไมมีความถนัดหรือมีความสามารถในการแขงขัน
นอยกวาและนําเขาจากประเทศคูภาคีแทน ซึ่งสามารถตีความได
ในระดับหน่ึงวาเม่ือจัดทําความตกลง FTA หากดุลการคาของ
อุตสาหกรรมใดของไทยสูงขึ้น ไทยจะไดเปรียบในการแขงขัน ใน
ขณะที่อุตสาหกรรมที่แขงขันไมไดหรือไดรับผลกระทบจะเปน
อุตสาหกรรมท่ีดุลการคาลดลง เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมท่ีลด
การผลิตลงและเปลี่ยนมานําเขาแทน

ภาพท่ี 1 : ดุลการคาระหวางไทยกับอาเซียน 9 ประเทศ 
ป 1998-2011 (หนวย: ลานเหรีญสหรัฐฯ)

ที่มา: Global Trade Atlas

แผนภาพที่ 1 แสดงใหเห็นถึงดุลการคาระหวางไทยกับ
อาเซียน 9 ประเทศ เราพบวาประเทศไทยมีการเกินดุลการคากับ
อาเซียนมาโดยตลอด และเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในระยะหลังตั้งแตป 
2009 และเพิ่มขึ้นอยางมากในป 2553-2554 ซึ่งเปนปที่ประเทศ
ในกลุมอาเซียน 6 ไดมีการลดภาษีเปน 0% ซึ่งแสดงใหเห็นวาใน
ภาพรวมแลวไทยไดเปรียบในการรวมกลุมเปน AEC และเม่ือ

พิจารณาแยกตามรายอุตสาหกรรม จากแผนภาพท่ี 2 แสดงถึง
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับภาคอุตสาหกรรมไทย โดยใชเกณฑในการ
พิจารณา 3 ขอ คือ 1) ปริมาณการขาดดุลการคา (ขอมูลป 2554) 
ซึ่งแสดงโดยขนาดของวงกลม โดยหากมีขนาดใหญจะแสดงวามี
การขาดดุลหรือไดดุลมาก และหากวงกลมแสดงดวยสีจะหมายถึง
เปนอุตสาหกรรมท่ีไทยไดดุลการคา หรือเปนอุตสาหกรรมท่ีไทย
ไดเปรียบ ในขณะท่ีวงกลมท่ีเปนภาพขาวดําวงกลมจะแสดงถึง
อุตสาหกรรมขาดดุลซึ่งจะเปนอุตสาหกรรมท่ีไทยแขงขันไมไดและ
อาจไดรับผลกระทบ 2) การเปลี่ยนแปลงของดุลการคา (คาเฉลี่ย
การเติบโตตั้งแตป 1998-2011) แสดงโดยแกนนอน โดยหากมีคา
ดานบวกที่มากจะแสดงถึงทิศทางในการเปลี่ยนแปลงที่ไทยได
ประโยชนหรือไดเปรียบเพิ่มมากขึ้นและรวดเร็วขึ้น และ 3)  
สัดสวนการคาของไทย (มูลคาสงออกรวมกับนําเขา) กับอาเซียน 
(ขอมูลป 2554) ซึ่งหากมีสัดสวนสูงแสดงวาอาเซียนเปนแหลงราย
ไดสําคัญของไทยหรือไทยตองมีการพ่ึงพาอาเซียนในระดับที่สูงใน
อุตสาหกรรมนั้นๆ 

ภาพท่ี 2 : ดุลการคา (US$) การเปลี่ยนแปลงดุลการคา 
และสัดสวนการคา (%) ของไทยในอาเซียน

Source: Global Trade Atlas คํานวณโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 จากภาพที่  2 ขางตนแสดงใหเราเห็นวาสวนใหญแลว
สินคาไทยจะไดเปรียบสินคาจากอาเซียน และสามารถแบงกลุม
อุตสาหกรรมตามระดับผลประโยชน/ผลกระทบคราวๆ ได 3 กลุม 
ดังนี้
 1) อุตสาหกรรมท่ีไดประโยชนมาก ไดแก ยานยนตและ
ชิ้นสวน รองลงมาไดแกยางและพลาสติก ซึ่งเปนกลุมที่ไทยได
ดุลการคาสูง และมีทิศทางไดเปรียบท่ีเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว
 2) กลุมไทยไดประโยชนปานกลาง ไดแก 
  ● เกษตรและเกษตรแปรรูป ซึ่งแมวาจะไดดุลสูง
และตลาดมีความสําคัญตอประเทศไทย แตการเติบโตชาหรือ
ชะลอตัวลง 
  ●  อุตสาหกรรมยางซ่ึงไดดุลสูงและระดับการเกิน
ดุลเพิ่มขึ้นคอนขางจะรวดเร็ว อยางไรก็ตามอาเซียนไมใชตลาด
หลักของไทยเน่ืองจากสัดสวนการคามีเพียงแค 1% เทานั้น 
  ●  เหล็กและผลิตภัณฑจากเหล็ก เปนสินคาที่ไทย
ไดดุลนอยมาก แตมีทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว และมีตลาด
อาเซียนมีระดับความสําคัญพอสมควร
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●  สิ่งทอและเคร่ืองนุงหม ที่มีการไดเปรียบดาน
ดุลการคาและสัดสวนตลาดในระดับปานกลาง และทิศทางการ
เติบโตชาและมีแนวโนมอาจชะลอตัวลงไดในระยะตอๆ ไป 
 3) สินคาที่อาจไดรับผลกระทบ จะเห็นไดวามีเพียง 
3 กลุมอุตสาหรรมที่ไทยขาดดุลการคา ไดแก อุตสาหกรรมเครื่อง
ใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เคมี และอัญมณีและเคร่ืองประดับ 
โดยเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับมีระดับการขาดดุลกับอาเซียนที่นอยมาก แมวาจะมี
ทิศทางท่ีเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว แตเนื่องจากอาเซียนไมใชตลาดการ
สงออกเปาหมายของไทย อุตสาหกรรมน้ีจึงไมนาจะไดรับผลระทบ 
ตอมาคืออุตสาหกรรมเคมี ซึ่งเมื่อศึกษารายละเอียดพบวามีการ
ขาดดุลนอยและการเพิ่มขึ้นของการขาดดุลมีระดับปานกลาง 
ผลกระทบจึงไมนาจะรุนแรงและเปนไปในลักษณะคอยเปนคอยไป 
ดังนั้นอุตสาหกรรมท่ีนาจะไดรับผลกระทบสูงสุดคือ อุตสาหกรรม
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีการขาดดุลปานกลาง แต
ระดับการคาหรือการพึ่งพาตลาดอาเซียนอยูในระดับที่สูง อยางไร
ก็ตามทิศทางการเปล่ียนแปลงลดลงไมรวดเร็วนักทําใหผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจึงไมนาจะรุนแรงมาก (ทั้งนี้ การที่ขาดดุลการคานี้ไมได
หมายถึงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมโดยตรง เปนแตเพียงเปน
ตัวช้ีวัดคราวๆ เทานั้น เนื่องจากการที่ไทยขาดดุลกับอาเซียน ไทย
อาจมีการสงออกไปยังตลาดอื่นเพิ่มก็เปนได นอกจากนี้ การขาด
ดุลดังกลาวอาจไมไดเกิดขึ้นจากผลของการรวมตัวเปน AEC ก็ได 
เชน สาขาอิเล็กทรอนิกส ที่ไทยเสียดุลการคาตออาเซียนนั้นสวน
ใหญมีอัตราภาษีตํ่าหรือเปน 0% อยูแลว และเนื่องจากไทยซ่ึงทํา
หนาที่เปนผูประกอบช้ินสวนซ่ึงเปนงานท่ีใชแรงงานเขมขน จึงเปน
อุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนมที่จะยายฐานการผลิตไปยังประเทศท่ีมี
ตนทุนดานแรงงานตํ่ากวาตามปกติอยูแลว เปนตน) 

 ดังที่ไดกลาวขางตนวา กระบวนการของ AEC ไดเริ่มตน
มานานแลว ทําใหในป 2558 ที่จะถึงนี้และปจจุบันก็ยังไมแสดงให
เห็นถึงผลกระทบท่ีรุนแรงตอภาคอุตสาหกรรมไทย นอกจาก
ประโยชนทางการคาที่ไดรับมากขึ้น แตก็ไมไดหมายความวา AEC 
จะไมมีความสําคัญหรือไทยไมต องมีการดําเนินการใดๆ ซึ่ง
ประเทศไทยยังคงตองมีการเตรียมตัว แตไมใชเนนไปที่การรองรับ
ผลกระทบ แตควรเนนที่การเรงรัดใหการรวมตัวเปน AEC เกิด
ประโยชนกับประเทศสูงสุด เชน 
 - เมื่อตลาดอาเซียนมีอัตราภาษีเปน 0% แลว เราควร
ทําอยางไรเพ่ือใหสินคาของไทยจะขายไดมากข้ึน ซึ่งนอกจากจะ

ตองมีการพัฒนาสินคาใหตรงกับความตองการแลว ในดานการ
เจรจาจะตองตั้งเปาหมายเพื่อลดอุปสรรคทางการคาตางๆ ใน
อาเซียนท่ีเปนปญหาตอไทย รวมถึงมีการสรางเครือขายการผลิตที่
เขมแข็ง ไมสนับสนุนความตกลงท่ีจะเกิดขึ้นใหม ที่ไทยจะเสียผล
ประโยชน เชน การเปล่ียนมาใชระบบการสะสมกฎถิ่นกําเนิด
สินคา2  ที่ไมสงเสริมใหเกิดการผลิตหรือใชวัตถุดิบในภูมิภาค 
เปนตน
 - การสงเสริมใหเกิดความรวมมือ เชนพัฒนาระบบ
คมนาคมขนสง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผานโครงการความ
รวมมือตางๆ กับอาเซียน
 - เรงใหเกิดการใชประโยชนจากอัตราภาษีที่ลดลง 
ซึ่งท่ีผานมาพบวา แมอาเซียนจะลดภาษีเปน 0% ใหไทยแลว แต
จากการศึกษาของ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรวมกับ TDRI 
พบวาการสงออกของไทยไปยังอาเซียนในป 2554 ที่ผานมามีการ
ใชสิทธิประโยชนในการสงออกจากความตกลงการคาเสรีเพียง 
42.8% เทานั้น หรือเกินครึ่งหนึ่งของการสงออกสินคาไทยไปยัง
อาเซียนไมไดรับประโยชนจากความตกลงการคาเสรีเลย
 - การใชประโยชนจากการลงทุน เนื่องจากคงหลีก
เลี่ยงไมไดที่จะตองมีบางกลุมอุตสาหกรรมตองยายฐานการผลิต
จากประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุมสินคาที่มีการใชแรงงานเขมขน 
ดังนั้นเราควรใชประโยชนโดยสงเสริมใหนักลงทุนไทยออกไป
ลงทุนในประเทศอาเซียนอื่นๆ ที่มีความเหมาะสม ในขณะเดียวกัน
ตองไมใหแรงงานไทยไดรับผลกระทบ โดยมีการพัฒนาเปล่ียนมา
ผลิตในสินคาที่มีมูลคาเพิ่มสูงข้ึนใหไดตอไป เปนตน

สรุป
 AEC คงยังเปนกรอบความรวมมือท่ีมีความสําคัญอยาง
ยิ่งของไทย แตผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมของไทย
ในป 2558 จะไมมากนัก เนื่องจากการดําเนินการตางๆ ตามพันธะ
กรณีของไทยท่ีเกี่ยวของกับภาคอุตสาหกรรมสวนใหญไดเสร็จส้ิน
ไปแลว นอกจากนี้ ผลที่เกิดขึ้นที่ผานมาแสดงใหเห็นวาในภาพรวม
ไทยเปนผูไดเปรียบและไดรับประโยชน โดยอุตสาหกรรมที่ได
ประโยชนสูงสุดคืออุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน สวน
อุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบมากท่ีสุด (แตก็ไมรุนแรงมากนัก) 
คือ อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อยางไรก็ตาม 
ประเทศไทยยังจําเปนที่ตองมีแผนงานรองรับการเปน AEC แต
ประเด็นที่เราตองเนน คือ “ทําอยางไรประเทศไทยจึงจะสามารถ
ใชประโยชนจาก AEC ไดมากข้ึน” มากกวาการเตรียมการรองรับ
ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจาก AEC

 อางอิง :
  1. แผนงาน ASEAN Economics Community Blueprint 

 คนจาก  http://www.asean.org/communities/asean-economic-
 community

ความเชื่อ
 ประเทศไทยจําเปนตองเรง
เตรียมตัวรองรับผลกระทบ

ที่จะเกิดขึ้นจาก AEC

ขอเท็จจริง
 ตองมีการสงเสริม

การใชประโยชนจาก AEC
 ใหไดมากที่สุด
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2 อาเซียนไดมีการนําระบบการสะสมมูลคาการผลิตในกฎถิ่นกําเนิดสินคามาใช และพยายามขยายไปยังกรอบอาเซียนไปยัง FTA อาเซียนกับประเทศคูคาอื่นๆ 

 ซึ่งระบบดังกลาวจะทําใหสินคาจากภายนอกภาคีสมาชิกไดประโยชนมากขึ้น โดยรายละเอียดจะนําเสนอในบทความฉบับตอๆ ไป 
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“ผมม่ันใจอยางย่ิงวาเราเปนหนวยงานดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ของประเทศอยางแทจริง เรามีการเก็บขอมูลจากการศึกษาวิเคราะห

วิจัยดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมาอยางตอเน่ืองยาวนาน เพื่อเปน

ข อมูลพื้ นฐาน ในการกํ าหนดนโยบายวางแผนการพัฒนา

อุตสาหกรรม การแกปญหา หรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ครอบคลุมสาขาตางๆ อยางครบถวน…จึงขอเรียนเชิญทาน

ผูประกอบการไดเขาถึงบริการของเราท่ีจะทําใหทานไดรับประโยชน

อยางคุมคา” 

¹ÒÂË·ÑÂ ÍÙ‹ä·Â
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  คําพูดขางตนของ “นายหทัย อูไทย 

 รองผู  อํ านวยการสํ านั ก งาน เศรษฐกิ จ

 อุตสาหกรรม” จากตําแหนงรองผูอํานวยการ

 สาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม (สมอ.)    

  ที่ดูแลงานดานการมาตรฐาน ปรับบทบาทมาดูแลงาน

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือ สศอ. ในฐานะที่

เปนองคกรช้ีนําการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศใน

ภาพรวม สัมภาษณพิเศษฉบับนี้ คงทําใหทานผูอาน

เห็นการบูรณาการงานทั้ง 2 ไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น...
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  : ทานเคยทํางานท่ี สมอ. ซึ่งดูแล
   ดานการมาตรฐาน อยากใหเลาถึง  
   การทํางานท่ีผานมา

 งานดานมาตรฐานท่ีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (สมอ.) ดําเนินการอยู เปนงานทางดานเทคนิค
ทางวิชาการ ภารกิจสงเสริมผู ประกอบการอุตสาหกรรม มี
กิจกรรมหลักๆ ไดแก การกําหนดมาตรฐาน และการตรวจสอบ
รับรอง (Standard and Conformity Assessment)  สมอ.
มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
เพราะการมาตรฐานเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพสินคา 
และบริการ ใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ เสริมสรางสุขอนามัย 
ความปลอดภัย สงเสริมคุณภาพชีวิต การประหยัดทรัพยาการ 
และรักษาสิ่งแวดลอม ในปจจุบันมาตรฐานพัฒนากาวหนาไปมาก
ครอบคลุมมาตรฐานดานระบบการบริหารจัดการ (Management 
System Standard) รวมไปถึงการถายทอดพัฒนาเทคโนโลยี และ
มาตรฐานยังชวยอํานวยความสะดวกทางการคาระหวางประเทศ
 เนื่องจากโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ เราตอง
พึ่งพาการสงออก สถานการณทางเศรษฐกิจ และสังคมที่มี

การเปล่ียนแปลงท้ังในระดับโลก ระดับภูมิภาค และภายใน
ประเทศ มีผลกระทบท้ังเปนโอกาส และความเสี่ยงตอประเทศเรา
ทั้งสิ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงการคาระหวางประเทศท่ีกําหนด 
กฎ กติกา ระเบียบทางดานการคาใหมมักจะเปนเคร่ืองมือในการ
ตอรอง เหลานี้ผลักดันใหผูประกอบการไทยจําเปนตองยกระดับ
การผลิตใหไดมาตรฐาน สามารถแขงขันได โดยเฉพาะการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในป 2558 ซึ่ง AEC 
Blueprint ที่ประกาศ 4 องคประกอบหลัก ไดแก การเปนตลาด
เดียวและฐานการผลิตรวม การพัฒนาไปสูภมูภิาคท่ีมคีวามสามารถ
ในการแขงขันสูง การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาค และ
การบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก ซึ่งในทุกๆ องคประกอบของ
ความสําเร็จจะมีเรื่องการมาตรฐาน และการตรวจสอบรับรอง
เข าไปแทรกอยู  เพื่อนําไปสู  เป าหมายของ  One Vis ion, 
One Identity, One Community ทั้งสิ้น ดังนั้น สมอ. จึงมี
บทบาทในการบูรณาการโครงสรางงานมาตรฐานของประเทศให
เปนเอกภาพ และมียุทธศาสตรเดียวกัน ในฐานะท่ีผมเคยดํารง
ตําแหนงรองเลขาธิการ สมอ. หนาที่ที่รับผิดชอบในขณะน้ันก็
เปนการดูแลการบริหารจัดการ การประสาน และสื่อสารใหงาน
มาตรฐานไปในทิศทางที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวง
อุตสาหกรรม และนโยบายของรัฐบาล ตามบทบาทพันธกิจที่ได
กลาวมาในขางตน

Q1

กลาวมาในขางตน
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à»‡ÒËÁÒÂ¢Í§ One Vision, One Identity, 

One Community ·Ñé§ÊÔé¹””
  : งานของ สศอ. มีภารกิจที่แตกตาง  
   หรือสอดประสานกับงานของ สมอ.   
   อยางไร 

จากวิสัยทัศนของ สศอ. ที่วา “สศอ. เปนองคกรชี้นําการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ”  ทําใหเห็นภาพไดชัดเจนวาเปน
หนวยงานจัดทําและเสนอแนะนโยบาย มีภารกิจในการวางแผน
ยุทธศาสตรพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลคาและขีดความ
สามารถในการแขงขัน สรางความเขมแข็งใหแกภาคอุตสาหกรรม
ในดานองคความรู ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สราง
ระบบสัญญาณเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมท่ีทันสมัย เชื่อถือได 

Q2
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กลาวงายๆ ก็คือ สศอ. เปนหนวยเสนาธิการของอุตสาหกรรมของ

ประเทศ สงเสริมความเขมแข็งใหแกผูประกอบการในดานขอมูล 

เพ่ือนําไปใชสรางโอกาสในการแขงขัน ซึ่งแมวาภารกิจจะตางกับ 

สมอ. ในแงของเน้ือหาทางวิชาการ แตก็สามารถสอดประสาน

สนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมีเป าหมายสุดท ายร วมกันคือ 

การสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหกับภาคอุตสาหกรรม

ของประเทศเรา

  งานของ สมอ. จะเก่ียวของกับดานผลิตภาพ ที่ทําให

ผลผลิตมีคุณภาพ ไดรับการยอมรับในคุณภาพสินคาหรือบริการ 

ขณะเดียวกันขอมูลทางดานเศรษฐกิจ สถานการณที่มีการ

เปล่ียนแปลง การคาดการณแนวโนม และการเตือนภัยดาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมก็สามารถชวยสนับสนุนใหการวางแผนงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตัวอยางในการสอด

ประสานกันที่เห็นไดชัดตัวอยางเชน อุตสาหกรรมเปาหมายสาขาที่

ไทยมีศักยภาพในการสงออกสูง อาทิ อุตสาหกรรมไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส ที่ สมอ. ไดทําความตกลงยอมรับรวม (Mutual 

Recognition Agreement – MRA) ของอาเซียนไปแลวนั้น สศอ. 

ได ดําเนินการศึกษาและติดตามการใช สิทธิประโยชน ของ

อุตสาหกรรมไทยภายใตกรอบการคาเสรีอาเซียนมีการวิเคราะห

การใชประโยชนเพื่อเตรียมความพรอมสู AEC ซึ่งขอมูลตางๆ ที่ได

จากการศึกษาก็กลับมาเปนประโยชนตอ สมอ. ในการดําเนินการ

วางแผนไดตอไปในสาขาอ่ืน 

  : ทานไดนํามาใชบูรณาการใน
   การทํางานดานนโยบายท่ี สศอ. 
   อยางไรบาง

อยางที่ไดเลาใหฟงแลวขางตน จะเห็นไดวางานของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ไมใชเพียงแต สศอ. หรือ สมอ. เทานั้น 
ทุกหนวยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีการบูรณาการในการ
ทํางานกันอยู ตลอดเวลา เนื่องจากพันธกิจและภารกิจของทุก
หนวยงานตั้งต นมาจากนโยบายรัฐบาล ที่ เรามีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีนโยบายและแผนแมบทของ
กระทรวงอุตสาหกรรม งานของทุกหนวยงานจึงบูรณาการกัน
โดยมีเปาหมายเดียวกันเปนหลัก ดังนั้นการที่ผมมีประสบการณใน
การสงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน
โดยการใชมาตรฐานเปนเครื่องมือ ทําใหมีโอกาสคลุกคลีกับภาค
อุตสาหกรรมและผู ประกอบการในหลายสาขา ทราบความ

ตองการของภาคการผลิตวามีความจําเปน
ตองอาศัยพึ่งพิงขอมูล ความเคลื่อนไหวดาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมในดานใดบางในขณะ
เดียวกันก็ทําหนาที่คุ มครองผู บริโภคหรือ
ประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น สิ่งตางๆ 

เหลานี้ก็สามารถนํามาใชในการวางนโยบาย

การทํางานที่ สศอ.

““ÊÈÍ. à»š¹Ë¹‹ÇÂàÊ¹Ò Ô̧¡ÒÃ¢Í§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ

¢Í§»ÃÐà·È Ê‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§ãËŒá¡‹

¼Ù Œ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃã¹´ŒÒ¹¢ŒÍÁÙÅ à¾×èÍ¹íÒä»ãªŒÊÃŒÒ§âÍ¡ÒÊ

ã¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ «Öè§áÁŒÇ‹ÒÀÒÃ¡Ô¨¨Ðμ ‹Ò§¡Ñº ÊÁÍ. 

ã¹á§‹¢Í§à¹×éÍËÒ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ áμ ‹¡çÊÒÁÒÃ¶

ÊÍ´»ÃÐÊÒ¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹«Öè§¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹””

วาารสรสาราร

ต
ต

ป

ก

““§Ò¹¢Í§¡ÃÐ·ÃÇ§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ äÁ‹ãª‹à¾ÕÂ§áμ ‹ 

ÊÈÍ. ËÃ×Í ÊÁÍ. à·‹Ò¹Ñé¹ ·Ø¡Ë¹‹ÇÂ§Ò¹

¢Í§¡ÃÐ·ÃÇ§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ¡çÁÕ¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃ

ã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¡Ñ¹ÍÂÙ ‹μÅÍ´àÇÅÒ””
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  : งานที่ไดรับมอบหมายมีอะไรบาง 
   และทานมีแนวทางในการพัฒนางาน  
   เหลานี้อยางไร 

 งานท่ีไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลหนวยงาน สศอ. 
ในระดับสํานัก ไดแก สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค ซึ่งมี
หนาที่เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการดานการพัฒนา
อุตสาหกรรม รวมทั้งจัดทําแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาปจจัยสนับสนุนท่ีจําเปนตอการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของ ประสานการดําเนิน
งานเพ่ือใหความชวยเหลือและแกไขปญหาภาคอุตสาหกรรม 
รวมทั้งประสานและจัดทําแผนงาน  งบประมาณ  และแผนปฏิบัติ
การของสํานักงานใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวง นอกจากนี้
ก็จะมีศูนย สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ทําหนาที่ ใน
การกําหนดนโยบาย การสํารวจ การเก็บรักษา และการใช
ประโยชนขอมูลและสารสนเทศดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดทํา
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในภาพรวมและรายสาขาอุตสาหกรรม 
 สวนสํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จะดูแลในเรื่อง
การจัดหาและรวบรวมขอมูลเศรษฐกิจมหภาค และทําหนาที่เปน
หนวยสารสนเทศเชิงลึกของกระทรวง รวมถึงการเชื่อมโยงเครือ
ขายขอมูลกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ นอกจากนี้จะทําการศึกษา
วิ เคราะห วิจัยประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลต อการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศพรอมติดตามสถานการณ รวมท้ัง
คาดการณแนวโนมและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมโดยรวม และ
สํานักบริหารกลาง ก็จะดูในเรื่องการเงิน การบัญชี งบประมาณ 
บริหารงานบุคคล  การพัฒนาข าราชการเจ าหน า ท่ี  และ
การประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารของ สศอ. 
 แต ป จจุบันได สลับปรับเปล่ียนการดูแลจากสํานัก

นโยบายอุตสาหกรรมมหภาคมาดูแลสํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ระหวางประเทศ ซึ่งทําหนาที่ดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวาง
ประเทศ ในการเสนอแนะนโยบาย แนวทาง มาตรการ และ
กําหนดทาทีความรวมมือทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ประสาน
ความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับตางประเทศและองคกรระหวาง
ประเทศ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
นโยบาย และบริหารจัดการในเรื่องของมาตรการตามพันธะผูกพัน
ดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ 
 แนวทางในการพัฒนางาน ผมก็จะใชหลักการที่สําคัญ
ของระบบการบริหารคุณภาพตามแนวทางสากล คือ Plan-Do–
Check- Act กลาวคือ เมื่อมีการวางแผนงานมีเปาหมายท่ีแนชัด 
เมื่อปฏิบัติแลว ก็ตองมีการติดตามประเมินผล เพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงอยางตอเนื่องตอไป ขณะเดียวกัน ก็ตองไมละเลยผูปฏิบัติ
งาน ที่จะตองมีความสุขในการทํางาน มีการทํางานรวมกันเปนทีม 
เพื่อให สศอ.เปน Happy Workplace 

  : มีประเด็นอะไรบางที่ทานอยากจะ
   ฝากถึงภาคอุตสาหกรรมหรือ
   ผูประกอบการ

 วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรมฉบับที่แล วได ฝาก
สโลแกนไววา “หากคิดอะไรไมออกบอก สศอ.” ก็คงเปนสิ่งท่ีผม
อยากจะฝากถึงทานผูประกอบการเชนกัน เพราะเราเปนองคกร
ชี้นําการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ การดําเนินงานของ 
สศอ. เราบูรณาการกับทุกภาคสวน ดังนั้นงานของเรากลาวไดวา 
Dynamic ตามสภาพการณ และทันการณ 

ผมมั่นใจอยางยิ่งวาเราเปนหนวยงานดานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมของประเทศอยางแทจริง เรามีการเก็บขอมูลจากการ
ศึกษาวิเคราะหวิจัยดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อเปนขอมูล
พื้นฐานในการกําหนดนโยบายวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม 
การแกปญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครอบคลุมสาขา
ตางๆ อยางครบถวน มีการศึกษาวิจัย คาดการณแนวโนม และ
เตือนภัยดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่มีความแมนยํา มีการศึกษา
การใช ประโยชน ข อมูลด านอุตสาหกรรม การจัดทําดัชนี
อุตสาหกรรม และทําหนาที่เปนศูนยสารสนเทศดานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ของกระทรวงอุตสาหกรรม  จึ งขอเรียนเชิญ
ทานผู ประกอบการไดเข าถึงบริการของเราท่ีจะทําใหท าน
ไดรับประโยชนอยางคุมคา

Q4

นโยบายอตสาหกรรมมหภาคมาดแลสํานักเศรษฐกิจอตสาหกรรม

““á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò§Ò¹ ¼Á¡ç¨ÐãªŒËÅÑ¡¡ÒÃ
·ÕèÊíÒ¤ÑÞ¢Í§ÃÐºº¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤Ø³ÀÒ¾

μÒÁá¹Ç·Ò§ÊÒ¡Å ¤×Í Plan-Do–Check-Act 
¡Å‹ÒÇ¤×Í àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃÇÒ§á¼¹§Ò¹ÁÕà»‡ÒËÁÒÂ·Õèá¹‹ªÑ´

àÁ×èÍ» Ô̄ºÑμ ÔáÅŒÇ ¡çμ ŒÍ§ÁÕ¡ÒÃμ Ô´μÒÁ»ÃÐàÁÔ¹¼Å 
à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÑº»ÃØ§ÍÂ‹Ò§μ ‹Íà¹×èÍ§μ ‹Íä» 
¢³Ðà´ÕÂÇ¡Ñ¹ ¡çμ ŒÍ§äÁ‹ÅÐàÅÂ¼Ù Œ»¯ÔºÑμ Ô§Ò¹””
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ดัชนีอุตสาหกรรมดัชนีอุตสาหกรรม  ป 2555ป 2555
สวนดัชนีอุตสาหกรรมและการวิเคราะห
ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดชันีอุตสาหกรรม ไตรมาสที่ 4/2555 (ตุลาคม – ธันวาคม) เม่ือเทียบกับไตรมาสกอนพบวา 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม) ดัชนกีารสงสินคา ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง ดัชนีอัตราสวน
สินคาสําเร็จรูปคงคลัง ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น 

 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน พบวา 
  ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม) มี 41 อุตสาหกรรมท่ีมีการผลิตเพ่ิมข้ึน เชน การผลิตยานยนต การผลิตเคร่ืองจักร
สํานักงาน  เคร่ืองทําบัญชีและเครื่องคํานวณ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส การผลิตมอลตลิกเคอและ
มอลต การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไปอื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม การผลิตเครื่องใชในบานเรือน ซึ่งมิได
จัดประเภทไวในที่อื่น 
  ดัชนีการสงสินคา มี 40 อุตสาหกรรมที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น เชน การผลิตยานยนต การผลิตเครื่องจักรสํานักงาน  เครื่องทําบัญชี
และเคร่ืองคํานวณ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกล่ันนํ้ามันปโตรเลียม
การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กกลาขั้นมูลฐาน การผลิตเคร่ืองดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล รวมทั้งนํ้าดื่มบรรจุขวด  การผลิตเครื่องจักรท่ีใช
งานทั่วไปอ่ืน ๆ 
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ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง มี 36 อุตสาหกรรมท่ีมีสินคาสําเร็จรูปคงคลังเพิ่มขึ้น 
เชน การผลิตยานยนต การแปรรูปและการถนอมสัตวนํ้า และผลิตภัณฑจากสัตวนํ้า การผลิต
เครื่ องจักรสํ านักงาน   เครื่ องทํ าบัญชีและเครื่ องคํ านวณ  การผลิตสตาร ชและ
ผลิตภัณฑจากสตารช การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไปอื่น ๆ การผลิตผลิตภัณฑโลหะ
ประดิษฐอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในท่ีอื่น การผลิตผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑที่ใช
รักษาโรค และผลิตภัณฑที่ทําจากสมุนไพร 

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม มี 42 อุตสาหกรรมที่มีแรงงานเพิ่มขึ้น เชน การ
ผลิตยานยนต  การผลิตรถจักรยานยนต การผลิตน้ําตาล การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไปอื่น 
ๆ การผลิตผลิตภัณฑประเภทอบ การผลิตยางนอกและยางใน การหลอดอกยางและการซอม
สรางยาง การผลิตหมอสะสมไฟฟา เซลลปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิ การผลิตเครื่องใชใน
บานเรือน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม  มี 40 อุตสาหกรรมที่มีผลิตภาพแรงงานเพิ่ม
ขึ้น เชน การผลิตยานยนต การผลิตมอลตลิกเคอและมอลต การผลิตเคร่ืองจักรสํานักงาน  
เครื่องทําบัญชีและเครื่องคํานวณ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส การผลิตผลิตภัณฑจากคอนกรีต ซีเมนต 
และปูนปลาสเตอร การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม การผลิตเครื่องดื่มที่ไมมแีอลกอฮอล รวมทั้งนํ้าดื่มบรรจุขวด 

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุมอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม
ไตรมาส
4/2554

(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส
3/2555

(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส
4/2555*

(ต.ค. - ธ.ค.)

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสกอน

(%)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอน

(%)

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม) 124.59 175.50 179.36 2.20 43.96

 ดัชนีการสงสินคา 130.51 201.52 204.18 1.32 56.45

 ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 168.53 184.50 187.91 1.85 11.50

 ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 200.33 153.78 163.81 6.52 -18.23

 ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 110.00 116.22 116.41 0.16 5.83

 ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 121.81 154.50 158.06 2.30 29.76

 อัตราการใชกําลังการผลิต 47.20 66.09 67.02 1.40

(ฐานเฉลี่ยรายเดือน ป 2543   และเปนดัชนีที่ยังไมปรับผลกระทบของฤดูกาล)  

 ดัชนีอุตสาหกรรม ป 2554 เมื่อเทียบกับปกอน พบวา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพ่ิม) ดัชนีการสงสินคา ดัชนีสินคา
สินคาสําเร็จรูปคงคลัง และดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น  แตดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคลัง และดัชนีแรงงานในภาค
อุตสาหกรรม ลดลง โดย    

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม)  มี 32 อุตสาหกรรมท่ีมีการผลิตเพิ่มขึ้น เชน การผลิตยานยนต การผลิตมอลตลิกเคอ
และมอลต การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม การผลิตเครื่องใชในบานเรือน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น การผลิต
เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล รวมทั้งนํ้าด่ืมบรรจุขวด  การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไปอื่น ๆ การผลิตเม็ดพลาสติก 

ดัชนีการสงสินคา มี 33 อุตสาหกรรมท่ีมีการสงสินคาเพิ่มขึ้น เชน การผลิตยานยนต การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกล่ันนํ้ามัน
ปโตรเลียม การผลิตเคร่ืองดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล รวมทั้งนํ้าดื่มบรรจุขวด การผลิตผลิตภัณฑจากคอนกรีต ซีเมนต และปูนปลาสเตอร 
การผลิตมอลตลิกเคอและมอลต การผลิตเคร่ืองใชในบานเรือน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น การผลิตนํ้าตาล 

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง มี 38 อุตสาหกรรมท่ีมีสินคาสําเร็จรูปคงคลังเพิ่มขึ้น เชน การผลิตเครื่องจักรสํานักงาน  เครื่องทํา
บัญชีและเครื่องคํานวณ การผลิตมอลตลิกเคอและมอลต การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น การแปรรูป
ผลไมและผัก การแปรรูปและการถนอมสัตวนํ้า และผลิตภัณฑจากสัตวนํ้า การผลิตสตารชและผลิตภัณฑจากสตารช  การผลิตแกวและ
ผลิตภัณฑแกว 
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ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม มี 28 อุตสาหกรรมที่มีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น เชน การผลิตรถจักรยานยนต
การผลิตผลิตภัณฑประเภทอบ การผลิตยานยนต การผลิตเคร่ืองรับโทรทัศนและวิทยุ และสินคาที่เกี่ยวของ การผลิตเคร่ืองจักรท่ีใชงาน
ทั่วไปอ่ืน ๆ การผลิตผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑที่ใชรักษาโรค และผลิตภัณฑที่ทําจากสมุนไพร การผลิตหมอสะสมไฟฟา 
เซลลปฐมภูมิและแบตเตอร่ีปฐมภูมิ 

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม มี 34 อุตสาหกรรมที่มีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน เชน การผลิตยานยนต 
การผลิตเคร่ืองดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล รวมท้ังนํ้าด่ืมบรรจุขวด การผลิตมอลตลิกเคอและมอลต การผลิตผลิตภัณฑจากคอนกรีต ซีเมนต 
และปูนปลาสเตอร การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม การผลิตเครื่องจักรสํานักงาน  เครื่องทําบัญชีและเครื่องคํานวณ 
การผลิตปูนซีเมนต ปูนขาวและปูนปลาสเตอร 
            อัตราการใชกําลังการผลิต มี 34 อุตสาหกรรมท่ีมีอัตราการใชกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น เชน การผลิตยานยนต การผลิตเครื่องรับ
โทรทัศนและวิทยุ และสินคาที่เกี่ยวของ การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม การผลิตเครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล 
รวมท้ังนํ้าดื่มบรรจุขวด การผลิตอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตรและเคร่ืองอุปกรณเกี่ยวกับการถายภาพ การผลิตผลิตภัณฑจาก
คอนกรีต ซีเมนต และปูนปลาสเตอร การผลิตเคมีภัณฑขั้นมูลฐาน ยกเวนปุยและสารประกอบไนโตรเจน 

ดัชนีอุตสาหกรรมรายป  (53 กลุมอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม

ป
อัตราการ

เปลี่ยนแปลง
ป 2555

เทียบป 2554
(%)

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555*

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพ่ิม) 100.0 100.0 109.8 123.9 137.6 149.9 159.5 172.4 179.1 166.3 190.3 172.9 177.2 2.5

ดัชนีการสงสินคา 100.0 103.7 115.2 128.0 141.3 154.1 162.3 173.0 178.9 164.5 191.7 176.9 196.5 11.1

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 100.0 110.7 112.9 126.8 145.9 159.6 175.8 181.8 189.1 181.7 184.9 183.4 185.9 1.4

ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 107.1 114.1 111.2 115.4 135.4 171.5 166.4 169.4 287.7 201.7 166.7 164.1 159.8 -2.6

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 100.0 99.7 100.6 107.1 112.0 114.4 114.3 116.4 115.2 110.7 119.2 116.2 115.6 -0.5

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 98.7 105.7 120.3 125.8 132.4 134.5 138.9 140.3 142.9 130.1 140.1 141.4 158.4 12.0

อัตราการใชกําลังการผลิต 58.8 58.7 62.4 64.7 66.8 67.5 67.8 66.4 63.0 56.7 63.8 58.7 65.2

(ฐานเฉล่ียรายเดือน ป 2543 และเปนดัชนีที่ยังไมปรับผลกระทบของฤดูกาล)                                                      

หมายหตุ:  *ขอมูลเบื้องตน, รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเขาไปดูไดที่เว็บไซต สศอ. ที่ www.oie.go.th
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กองบรรณาธิการ

  ตสาหกรรมอญัมณแีละเครือ่งประดบั เปนอตุสาหกรรม
 ที่มีมูลคาการสงออกสูงอยูใน 5 อันดับแรกของมูลคา

สินคาสงออกไทยในหมวดสินคาอุตสาหกรรม กอใหเกิดการพัฒนา
ของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน ตั้งแตการทําเหมือง การเจียระไน 
การออกแบบ การทําและประกอบตัวเรือน การผลิตเครื่องมือ
เครื่องจักรในการเจียระไนพลอย และการทําวัสดุหีบหอ เปนตน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับเปนอุตสาหกรรมท่ีกอให
เกิดการจางงานจํานวนมาก เนื่องจากการผลิตในอุตสาหกรรมน้ี
ตองใชฝมือ ทักษะ ความชํานาญ การประกอบการในอุตสาหกรรม
นี้สวนใหญเปนแบบขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยตลาดสงออก
ที่สําคัญของไทยคือ สหรัฐอเมริกา ฮองกง ออสเตรเลีย และ
สวิตเซอรแลนด นอกจากน้ีอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ
ยงัเปนอุตสาหกรรมทีส่รางมลูคาเพิม่ไดสงูมาก จงึเปนอุตสาหกรรม
หลักประเภทหน่ึงที่สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
ซึ่ง สศอ . เองก็ได ให ความสําคัญกับอุตสาหกรรมดังกล าว
มาอยางตอเนือ่งเร่ือยมา โดยในคร้ังนีค้ณะเดินทางอันประกอบดวย 
รองผูอาํนวยการสํานักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม (นายหทัย อูไทย) 
พรอมดวยคณะเจาหนาที่จาก สศอ. และผูเขียนไดมีโอกาสเดินทาง

“อัญธานี” “อัญธานี” 
นิคมอุตสาหกรรมใหญใจกลางกรุงนิคมอุตสาหกรรมใหญใจกลางกรุง

ไปสํารวจขอมูลเก่ียวกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 
ที่นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี หรือ เจมโมโพลิส ซึ่งจะขอเลา

ประสบการณที่ไดรับจากการไปดูงานในครั้งนี้ใหทานผูอานได
ทราบกัน
 คณะของ สศอ. เดินทางไปยังนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี 
หรือ เจมโมโพลิส ซึ่งเปนนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญถึง 800 ไร 
ใครจะไปคิดวามีที่ตั้งอยูในเขตประเวศกรุงเทพมหานครนี่เอง (จาก 
สศอ. ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) สิ่งแรกที่ผูเขียนไดสัมผัส
จากนิคมอุตสาหกรรมอัญธานีแหงนี้คือ ความรมรื่นของตนไมใหญ
นานาชนิดภายในนิคมอุตสาหกรรมท่ีใหความรูสึกราวกับวาเราอยู
ในสวน มิใชอยูในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งตางจากที่อื่นๆ ที่ผูเขียนเคย
ไปมามากนัก ที่เปนเชนนี้นั้นเนื่องจากผูกอตั้งอุตสาหกรรมแหงนี้ 
นายบุญยง อัศรัสกร นั้นมีแนวคิดตั้งตนวา “เจมโมโพลิส จะตอง
เปนโรงงานในสวน” และพัฒนาบนพื้นฐานความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม 
 กอนที่ผูเขียนจะไดเขาไปดูโรงงาน นายบุญยง อัศรัสกร 
ประธานกรรมการ และคณะเจาหนาท่ีไดบรรยายใหฟงเกี่ยวกับ
ประวัติของนิคมอุตสาหกรรมอัญธานีคราวๆ วานิคมฯ ดังกลาว
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ก อตั้ ง ข้ึนเมื่อป  2533 โดยมีจุดเริ่มต นที่จะจัดทําศูนย อัญมณีและ
เครื่องประดับในประเทศไทย จากความสําเร็จของโครงการทําใหมี
ผูประกอบการ ในกิจการอัญมณีและเคร่ืองประดับจํานวนกวา 130 บริษัท 
แรงงานกวา 20,000 คน ตอมาในป 2551 ดวยการสนับสนุนจากการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จึงไดจัดทําโครงการ gemopolis free zone 
ซึ่งเปน free zone แหงแรกและแหงเดียวในกรุงเทพ ที่สามารถประกอบ
กิจการไดหลากหลาย ไดแก กิจการอัญมณีและเครื่องประดับ นาฬกา ไอที 
โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส อุปกรณทางการแพทย เลนส แวนตา 
เครื่องเขียน กีฬา ของเด็กเลน โดยปราศจากภาระภาษี
 และมีแผนจะพัฒนาท่ีดินสวนท่ีเหลือ ใหสอดคลองกับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และการเจริญเติบโตของชุมชนรอบโครงการ
และสนามบินสุวรรณภูมิ โดยจัดใหมีโครงการทั้งดานการคา การบริการ 
โดย การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบริการ ในท่ีดินสวนที่เหลือประมาณ 
600 ไร อาทิ กิจการโรงแรม โรงพยาบาล ศูนยกระจายสินคา ศูนยสุขภาพ 
ศูนยบันเทิง เปนตน โดยยินดีตอนรับนักลงทุนทั้งไทยและตางประเทศ
จากท่ัวโลก
 จากนั้นคณะฯ ก็ไดไปดูขั้นตอนการผลิตอัญมณี และเครื่องประดับ 
โดยเริ่มจากฝายออกแบบท่ีจะตองวาดแบบเคร่ืองประดับตางๆ ใหเขากับ
เทรนด และความตองการในปจจุบันมากที่สุด หลังจากนั้นจึงสงใหฝาย
กราฟฟคข้ึนรูปในโปรแกรมจากคอมพิวเตอร เสร็จแลวจะส่ังพิมพออกมา
เปนช้ินงาน 3 มิติ เขาสูการทําแมพิมพยางดวยเคร่ืองจักรและตัดชิ้นงาน 
หลังจากนั้นก็ถึงขั้นตอนของการตกแตงตัวเรือน ซึ่งจะตองใชคนที่มีทักษะ
ฝมือ และความประณีตมากสําหรับในข้ันตอนน้ีเนื่องจากจะตองเก็บทุก
รายละเอียดของเครื่องประดับที่มีขนาดเล็ก แตเต็มไปดวยลวดลายใน
บางช้ินงานท่ีมีความสลับซับซอน จากน้ันก็สงผานไปยังแผนกขัดตัวเรือน 
และทําการฝงอัญมณี จากนั้นจึงทําการชุบและขัดตัวเรือนอักครั้ง จึงสงเขาสู
การตรวจสอบชิ้นงาน ถือเปนการสิ้นสุดในกระบวนการผลิต ซึ่งกระบวนการ
ทัง้หมดท่ีกลาวมานัน้ผูเขียนใชเวลาศกึษาดงูานราวๆ 4 ชัว่โมงกวาๆ เห็นจะได 
เนื่องจากในแตละข้ันตอนน้ันมีความละเอียดมาก ในบางข้ันตอนคน 
1 คนจะตองจับอยูกับช้ินงานนั้นรวมเดือนทีเดียว
 ผลจากการไปสํารวจและศึกษาขอมูลในครั้งนี้ ทําใหผูเขียนมีความ
เขาใจในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับเพ่ิมขึ้นอยางมาก อีกท้ังยัง
แสดงใหเห็นถึงศักยภาพของแรงงานไทยท่ีมีทักษะสูงและมีฝมือประณีต 
และมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว แตทั้งนี้ประเทศไทยเองก็ยังคงมีจุดที่
ยังเสียเปรียบคูแขงอยูบาง ไมวาจะเปนการขาดแคลนวัตถุดิบในประเทศ 
หรือแมกระทั่งเทคโนโลยีในการออกแบบและเจียระไนยังอยูในเกณฑตํ่า
เมื่อเทียบกับคูแขง อาทิ อินเดีย และยุโรป ซึ่งผลจากการสํารวจและศึกษา
ขอมูลในคร้ังนี้ สศอ. จะนํามาประมวลเปนขอมูลพรอมท้ังเสนอแนะ
ทางนโยบายตอไป



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 29วารสาร

สมพิศ  นาคสุข
ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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    “อโรคยา ปรมาลาภา ความไมมีโรคเปนลาภอันประเสริฐ” คํากลาวนี้ ทานทั้งหลายคงไดยินไดรูกันมานานแลว และ
ความปรารถนาลาภดังกลาวเปนของทานอยางแนนอน  เพื่อไมมีโรคภัยไขเจ็บ แตเราอาจเปนโรคหนึ่งท่ีหลีกเล่ียงไมได ที่เรียกวา “โรคขอ
เขาเสื่อม  (Osteoarthritis in the knees)” จึงขอเสนอความรูการปองกันและรักษาโรคดังกลาว ซึ่งถือเปนโชคลาภมอบแกทาน  
 แพทยหญงินนัทริา ตัง้นมิติรมงคล (แพทยเวชศาสตรฟนฟ ู  สถาบันประสาทวทิยา กรมการแพทย) บอกวา โรคขอเขาเสือ่ม หรอื
ภาวะขอเขาเสือ่ม เปนปญหาสาํคัญทีพ่บไดบอยในผูสงูอาย ุซึง่สงผลกระทบตอการเคลือ่นไหวและการใชชีวิตประจําวัน การมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกบัภาวะขอเขาเสือ่มเปนสิง่จาํเปนทีท่าํใหผูสงูอายมุคีณุภาพชวีติทีด่แีละสามารถดํารงชีวิตไดใกลเคียงปกติ 
  ภาวะขอเขาเส่ือม ทําใหสวนปลายของกระดูกขอเขามีการเสียดสีกันโดยตรงเกิดการงอกของกระดูกบริเวณขอบโดยรอบของ
ขอเขาที่เกิดการเสื่อมนั้น สงผลใหมีอาการปวด อักเสบ และสูญเสียการเคลื่อนไหวของขอตอตามมา สาเหตุของการเกิดภาวะขอเขาเสื่อม
ที่แทจริงน้ันยังไมทราบอยางแนชัด แตพบวาผูที่มีปจจัยเสี่ยงที่จะเกิดภาวะขอเขาเสื่อม ไดแก 
  1.  อายุที่มาก มักพบในผูมีอายุมากกวา 40 ป   4.  มีการใชงานของขอเขาอยางหนัก
  2. เพศหญิงพบไดมากกวาเพศชาย   5.  เคยไดรับบาดเจ็บของขอเขามากอน
  3.  อวน นํ้าหนักตัวมาก        
   อาการของขอเขาเสื่อมเปนอยางไร แพทยหญิงนันทิราฯ อธิบายวา 
 1.  ปวดตื้อ ๆ บริเวณรอบ ๆ ขอเขา ปวดมากข้ึนเมื่อใชมีการใชงานในทางอหรือลงนํ้าหนัก เชน นั่งคุกเขา นั่งยอง ๆ นั่งขัดสมาธิ 
และทุเลาลงเมื่อพักการใชงาน
 2.  ขอเขาฝดตึง โดยเฉพาะชวงเชา แตมักไมนานเกิน 30 นาที หรือพักการใชงานของขอเขานาน ๆ 
 3.  ขอเขามีเสียงดังกรอบแกรบ (crepitus) เมื่อเวลาขยับเคลื่อนไหว
 4.  เดินลําบาก เพราะมีอาการเจ็บ ขัด ทําใหเดินลงนํ้าหนักไมเต็มที่
 5.  ขอเขาบวม ใหญผิดรูป ขาโกง ความมั่นคงลดลง 
 หากพบวาเริ่มมีอาการดังกลาว ควรปรึกษาแพทยเพื่อเขารับการตรวจประเมิน วินิจฉัย และรักษาอยางถูกตอง และเหมาะสม
  โดยมีวิธีรักษาและปองกันภาวะขอเขาเสื่อม ไดแก 
 1.  การรักษาทางยา เชน พาราเซตามอล NSAIDS เพ่ือบรรเทาอาการอักเสบและปวด หรือยากลุมกลูโคซามีนซัลเฟตซ่ึงชวย
เพิ่มการสรางนํ้าไขขอ
 2.  การรักษาโดยใชเครื่องมือทางกายภาพบําบัด เชน แผนความรอน Ultrasound 
 3.  การออกกําลงักายเพือ่เพิม่ความแขง็แรง ความทนทานของกลามเนือ้รอบ ๆ ขอ และการเพ่ิมชวงการเคล่ือนไหวของขอเขา
 4.  การใชอุปกรณพยุงขอเขา (knee orthosis/support) เพื่อบรรเทาอาการปวดและเพิ่มความมั่นคงของขอ ตลอดจนความ
เส่ียงของการหกลม ผูปวยบางรายอาจตองเครื่องชวยเดิน เชน cane หรือ walker แลวแตระดับความรุนแรงของโรค
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  5.  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเคล่ือนไหว ทาทาง รูปแบบการใชชีวิตประจําวัน เชน หลีกเลี่ยงการนั่งพับเพียบนานๆ 
การนั่งยองๆ การน่ังคุกเขา เพราะจะพบผิวขอเขาเสื่อมเร็วมากขึ้น 
  6.  การปรับสภาพบานและสิ่งแวดลอม เชน หองนํ้า  โดยใชแบบโถสวมแบบชักโครก มีราวเกาะตรงบันไดหรือบริเวณรอบๆ 
บาน เพื่อใหจับไดมั่นคงขณะยืน เดิน
  7.  การลดและควบคุมน้ําหนกัไวในระดบัทีเ่หมาะสม โดยการควบคุมอาหารควบคูไปกบัการออกกําลงักาย
  8.  กรณีที่เปนมาระยะเวลานาน และอาการรุนแรงอาจจําเปนตองไดรับการผาตัดเพื่อเปล่ียนขอเขาเทียมผาตัดเปล่ียนแนว
กระดูก หรือตดัแตงเน้ือเย่ือในขอ  ท้ังนี ้กอนการผาตดัรกัษา ผูปวยควรไดรบัขอมลูและมีสวนรวมในการดูแลรกัษาดวยการผาตัดชนิดตางๆ 
หรือภาวะแทรกซอนที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลของการผาตัด

 Ultrasound 
เปนเครือ่งรกัษาดวยคลืน่เสยีงความถีส่งู ทีใ่หผลความรอนในลกัษณะความรอนลกึใชลดอาการปวด อกัเสบของเนือ้เยือ่ เพิม่ความ
ยดืหยุนของขอตอในช้ันลกึ ลดอาการบวมและชวยเรงการซอมแซมเน้ือเยือ่รวมทัง้คลายการเกรง็ตวัของกลามเน้ือ ขณะรบัการรักษา 
ผูปวยอาจรูสกึปวดตือ้ ๆ แตผูปวยสามารถทนได ใชระยะเวลาในการรักษาขึน้อยูกบัขนาดของพยาธิสภาพ 

   แพทยหญิงนันทิราฯ ยํ้าวา การออกกําลังกายสําหรับ
ภาวะขอเขาเส่ือมมีจุดมุงหมายเพ่ือคงชวงการเคล่ือนไหวของขอ 
ตลอดจนเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง และความทนทานของกลามเน้ือ 
โดยควรหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายที่กอใหเกิดแรงกระแทกตอ
ขอเขามากๆ เชน วิง่ เตนแอโรบิค สาํหรับการออกกําลงักาย หรือ
บริหารขอเขาเพ่ือรักษาขอเขาเสื่อมที่สามารถทําไดดวยตนเอง
และเปนวิธีงายๆ
 ทั้งน้ี การออกกําลังกายของขอเขา ควรทําอยาง
สมํ่าเสมอ 2 - 3 รอบตอวัน โดยเร่ิมจากทาที่งายกอน  และ
ไมจําเป นตองทําทุกทาในระยะแรก  หากเกิดอาการปวด
ภายในขอ  และกลามเนื้อมากขึ้น   ควรหยุดออกกําลังกายทันที
แลวรีบปรึกษาแพทย

แพทยหญิงนันทิราฯ ยํ้าอีกวา ผูสูงอายุที่มีภาวะขอ
เขาเส่ือมตองมีการปรับอิริยาบถและทาทางในการทํากิจวัตร
ประจําวันบางอยางเพื่อใชขอเขานอยลง

ทานอนงอ – เหยียดเขายืดกลามเนื้อ (ยืดคางไว 20-30 วินาที)
        
           

ทานอนยกขาขึ้น – ทานอนงอเขา  (ทํา 10-15 ครั้งตอรอบ)
        
             

แผนประคบรอน (Hot Pack)

เพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือด ลดการเกร็งตัวของกลามเน้ือ
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วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม : ไดเปดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวของ
    กับอุตสาหกรรมจากบุคคลภายนอก ความยาวไมเกิน 2 - 3 หนา
    กระดาษ A4 พรอมภาพประกอบ (ถามี)

โดยสงมาที่... กลุมประชาสัมพันธและบริการหองสมุด
   สํานกับริหารกลาง สํานกัเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   หรือ E-mail : oieclub@go.th
   ถนนพระรามท่ี 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

✍เจาของความคิดเห็นและบทความที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร สศอ. จะไดรับของที่ระลึก หรือคาตอบแทนตาม
 ความเหมาะสม โดยขอความกรุณาระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง พรอมที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของทานใหชัดเจน

✍กองบรรณาธิการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดทอนความยาว หรือขอความในบางตอนออก เพื่อความเหมาะสม
 ในกรณีที่ผลงานของทานไดรับการตีพิมพ

เวทีเปดรับความคิดเห็น
. . . . . . .และร วมสงบทความ

 1.  สวมกางเกง  ควรนั่งเหยียดขาใสบนเตียงนอน หรืออาจใชไมแขวนเสื้อทําเปนตะขอยาวแลวเก่ียวขอบเอวกางเกงขึ้นมา 
 2.  สวมรองเทา  ควรเปนแบบมีสนเต้ีย (สูงไมเกิน 1 นิ้ว)  หรือแบบท่ีไมมีสนรองเทา พื้นนุม มีขนาดท่ีพอเหมาะไมหลวม
หรือคับเกินไป 
          3.  อาบน้ํา  ควรมีเกาอี้พนักพิงเพื่ออาบนํ้าและใชฟองนํ้าแบบมีดามยาว เพื่อทําความสะอาดสวนขาและเทา 
          4.  ซักผา ใหซักทีละนอย และนั่งซักบนมาเตี้ย ๆ โดยเหยียดเขาออกทั้งสองขาง หรือซักโดยเครื่องซักผา 
          5.  ถูพื้นบาน ควรยืนถู โดยใชไมถูกพื้น 
          6.  ทําบุญ ไปวัด ฟงเทศน นั่งสมาธิ ควรนั่งท่ีขอบบันได บนเกาอี้ หรือถาจําเปนตองนั่งกับพื้น ควรนั่งเหยียดเขาตรง

ขอบคุณ :  1.  พ.ญ.นันทิรา ตั้งนิมิตรมงคล คุณธิตินาจ ปานเขียว, วท.ม. (กายภาพบําบัด, เกียรตินิยม) 
   และคุณจินตหรา พุฒทอง, วท.บ. (กิจกรรมบําบัด) /สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
              2.  คุณฐิตาพร เชาเที่ยง และคุณศิลป จิตสุทธิญาณ, สศอ.  

ทาเกร็งกลามเนื้อเหยียดเขา  (ทํา 10-15 ครั้งตอรอบ ทายืนงอเขา – ทายืนยอยืดเขา  (ทํา 10-15 คร้ังตอรอบ)
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สุภาภรณ วิไลเรืองสุวรรณสุภาภรณ วิไลเรืองสุวรรณ

สํานกันโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 สํานกันโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 32 วารสาร

ห  ากกลาวถึงโลจิสติกส ในระบบการขนสงของ
  ประเทศไทยในปจจุบัน พบวามีรูปแบบการขนสง
สินคาหลัก ๆ อยู 5 ลักษณะดังนี้ การคมนาคมขนสงสินคาทางบก 
มากที่สุดกว าร อยละ 87 ของปริมาณการขนสงสินค าทั้งหมด
ของประเทศ รองลงมาเปนการขนสงสินคาทางชายฝ งทะเลและ
แมนํ้า ซึ่งมีปริมาณการขนสงในแตละรูปแบบอยูที่ประมาณรอยละ 5 
สวนการคมนาคมขนสงสินคาทางรถไฟมีสัดส วนอยู ที่ประมาณ
รอยละ 2 และการขนสงทางอากาศมีปริมาณอยูเพียงไมถึงรอยละ 0.5 
นอกเหนือจากการขนสง 5 ลักษณะขางตนยังมีการขนสงทางทอโดยใช
ในการขนสงนํ้ามันเปนหลัก แตครอบคลุมเพียงบางพื้นที่ เชน ระยอง 
สระบุรี ชลบุรี  

 ปจจุบันขอจํากัดของการขนสงทางบกไดเริ่มปรากฏชัดเจน
มากขึ้น โดยเฉพาะสภาวการณดานตนทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นอยางตอ
เน่ือง ประกอบกับปริมาณรถยนตที่เพิ่มมากขึ้น และปญหาการจราจรท่ี
เริ่มแออัดในบางเสนทางโดยเฉพาะในเขตชานเมือง ทําใหเกิดตนทุน
โลจิสติกสสูงขึ้น 
 ดังนั้นเพ่ือลดตนทุนโลจิสติกสในสวนท่ีเกี่ยวของกับการขนสง
สินคา ประเทศไทยจึงมีความจําเปนที่จะตองมีนโยบายพรอมกับ
มาตรการตางๆ ในการสนับสนุนทั้งทางตรงและทางออม เพื่อลดการใช
งานการขนสงสินคาทางถนน โดยหันมาพัฒนาระบบการขนสงใน
ลักษณะ/รูปแบบอ่ืน และการใชมาตรการทางภาษีอากร ลดตนทุน
การขนสงสินคา เพื่อจูงใจใหเอกชนหันมาใชการขนสงสินคาใน

การขนสงสินคาภายในประเทศ
 หนวย : พันตัน

การขนสงสินคา 2550 2551 2552 2553 2554*

ทางถนน 428,123 424,456 423,677 419,318 405,537

ทางรถไฟ 11,055 12,807 11,133 11,288 10,667

ทางนํ้าภายในประเทศ 47,229 47,687 41,561 48,185 46,130

ชายฝงทะเล 31,216 29,615 29,311 29,004 31,071

ทางอากาศ 110 106 103 121 131

รวม 517,733 514,671 505,785 507,916 493,536

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
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คุมคาในการขนสงสินคาไดคร้ังละจํานวนมากๆ โดยมีตนทุนการขนสง
ที่ตํ่า และท่ีสําคัญคือปลอดภัยและไมก อใหเกิดผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม การขนสงทางน้ําจึงเปนทางออกหน่ึงของการขนสง
ตอเนือ่งหลายรูปแบบทีจ่ะสามารถเช่ือมตอไปยงัทาเรอืระหวางประเทศ 
 อยางไรก็ตาม ณ ปจจุบันประเทศไทยมีความต่ืนตัวในเร่ืองน้ี
มากข้ึน โดยกระทรวงคมนาคมไดกําหนดยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ พ.ศ. 2555-2559 ภายใต
กลยุทธที่ 2 การสนับสนุนการใชขนสงทางรถไฟและทางน้ํา เพื่อนําไปสู
การลดตนทุนการขนสงของประเทศ โดยมีการตั้งคาตัวชี้วัดสําหรับการ
ขนสงทางน้ําที่เพิ่มสัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางลํานํ้าและทาง
ชายฝงเปรียบเทียบกับปริมาณการขนสงสินคาภายในประเทศทั้งหมด
จากเดิมรอยละ 15 ในป 2555 เปนรอยละ 19 ในป 2559 
 การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในอนาคต ปจจัย
หนึง่ทีจ่ะสะทอนถึงความแข็งแกรงของภาคเศรษฐกิจ คอื การลดตนทุน
การผลิตใหตํ่าลง ดังนั้นการพัฒนาในเชิงบูรณาการของการขนสงสินคา
ลํานํ้าและชายฝงจึงมีสวนสําคัญยิ่ง เนื่องจากหากไดรับการสงเสริมที่
ถูกตองและมีประสิทธิภาพจะชวยในการประหยัดพลังงาน และลด
ตนทุนโลจิสติกสในการขนสงสินคา 
 หากมองมิติของการพัฒนาการขนสงทางนํ้าไมควรมองเพียง
เฉพาะการพัฒนาทาเรือเทานั้น แตควรมองถึงการพัฒนากองเรือไทย
รวมท้ังอูเรือไทย ดังจะเห็นวาอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือในฐานะ
ที่มีสวนสนับสนุนการขนสงทางน้ํา จําเปนอยางย่ิงที่ตองเรงยกระดับใน
การผลิตเรือที่มีคุณภาพใหสามารถตอบสนองความตองการของผูใช 
และตอบโจทยในพัฒนาเทคโนโลยีในการประหยัดพลังงาน เชน
เดียวกันกับประเทศเนเธอรแลนดที่ใหความสําคัญกับการใชแมนํ้า
ในการเดินทาง และคาขายสินคา สงผลใหเนเธอรแลนดเปนผูนําดาน
การตอเรือในแถบสหภาพยุโรป ซึ่งมีการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในดาน
การออกแบบและกระบวนการตอเรือผานสถาบันตางๆ อีกทั้งยังมี
ความเช่ียวชาญดานพาณิชยนาวี  
 เราจะเห็นวาประเทศที่พัฒนาแลวสวนใหญจะใหความสําคัญ
กับระบบการขนสงทางนํ้า และมีความชํานาญการดานระบบโลจิสติกส
เปนอยางดี สงผลใหประเทศเหลาน้ีมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
มีตนทุนการขนสงที่ตํ่า ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน เราจึงหวังที่จะเห็น
ตัวเลขตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทยลดต่ําลงไดใกลเคียงกับ
ประเทศท่ีพัฒนาแลวในอนาคตขางหนา

ลักษณะ/รูปแบบอ่ืน โดยเฉพาะการขนสงทางน้ําซ่ึงเปนชองทางการ
ขนสงหนึ่งที่สําคัญที่ชวยลดตนทุนของผูประกอบการ และชวยสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของไทยในเวทีการคาโลก รวมท้ังชวยลด
คาใชจายในการซอมบํารุงถนนปหนึ่งๆ ไมตํ่ากวา 2,500 ลานบาท
 เมื่อพิจารณาตัวเลขการใชพลังงานของภาคขนสงแยกตาม
ประเภทจะพบวาการขนสงทางถนนใชพลังงานมากสุดถึงรอยละ 
79.11 ในขณะท่ีการขนสงทางน้ําใชพลังงานเพียงรอยละ 4.70 และ
เมื่อพิจารณาถึงตนทุนการขนสงสินคาในรูปแบบการขนสงครั้งละ
มากๆ จะเห็นวาตนทุนการขนสงทางน้ํามีตนทุนเพียง 0.64 บาท/ตัน/
กิโลเมตร (ขนสงได 217.6 ตัน/ 1 กม./ การใชพลังงาน 1 ลิตร ) ระบบ
ราง 0.93 บาท/ตัน/กิโลเมตร (ขนสงได 85 ตัน/ 1 กม./ การใชพลังงาน 
1 ลิตร ) ในขณะที่ขนสงทางถนนมีตนทุนสูงถึง 1.72 บาท/ตัน/
กิโลเมตร  (25.5ตัน/ 1 กม./ การใชพลังงาน 1 ลิตร)  

โครงสรางตนทุนตอหนวยของการขนสงสินคา

รูปแบบการขนสงสินคา บาท/ตัน/กิโลเมตร ลานตัน-กิโลเมตร ตอวัน

ถนน 1.72 507.795

ราง 0.93 9.136

นํ้า 0.64 14.933

ที่มา : โครงการศึกษาวิเคราะหระบบโครงสรางตนทุนการขนสง
 และระบบ Logistics (2553)

 ปจจบุนัเมือ่พจิารณาในดานตนทนุโลจสิตกิสของประเทศไทย
มีมูลคารวมประมาณ 1.7 ลานลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนเทากับ
ร อยละ 18.6% ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) 
ซึ่งประกอบไปดวยตนทุนคาขนสงสินคา 823 พันลานบาท (รอยละ 9.1 
ของ GDP) ตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลัง 705 พันลานบาท 
(รอยละ 7.8 ของ GDP) และตนทุนการบริหารจัดการดานโลจิสติกส 
153 พันลานบาท (รอยละ 1.7 ของGDP) 
 ถาพิจารณาจากสัดสวนตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทย
พบวา ตนทุนคาขนสงมีสัดสวนมากท่ีสุดเทากับรอยละ 49 รองลงมา
เปนตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลังมีสัดสวนรอยละ 42 และตนทุน
การบริหารจัดการดานโลจิสติกสมีสัดสวนนอยท่ีสุดเทากับรอยละ 9 
ของตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทย 
 เมื่อหันไปดูตนทุนโลจิสติกสของประเทศอื่นๆ อาทิ ประเทศ
ในกลุมอาเซียนดวยกันอยางประเทศมาเลเซียจะมีตนทุนโลจิสติกสอยู
ที่รอยละ 13% สิงคโปรรอยละ 7% ถัดออกไปในภูมิภาคเอเชีย อินเดีย
อยูทีร่อยละ 13% ญีปุ่นรอยละ 10.5% ขณะทีก่ลุมประเทศในแถบยุโรป
เฉลี่ยอยูที่รอยละ 11% และประเทศสหรัฐอเมริกาอยูที่รอยละ 9.5% 
 ยิ่งไปกวานั้นผูประกอบการในธุรกิจโลจิสติกสของไทยกวา
รอยละ 70% เปนผูประกอบการขนาดกลางและเล็กหรือเอสเอ็มอี จึง
เปนเปาหมายหลักที่จะตองชวยลดตนทุนใหกับผูประกอบการกลุมนี้ให
มีความเข็มแข็ง
 ดังนั้น ภาครัฐและภาคเอกชนจึงควรหันมาใหความสําคัญ
การขนสงสินคาชายฝงและลํานํ้าภายในประเทศมากขึ้น เพราะมีความ



แถลงผลการดําเนนิงาน 
 Productivity 
 สศอ. จัดสัมมนาและแถลงผลการดําเนินงานโครงการภายใตแผนแมบทการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (Productivity) และ
แผนแมบทโครงสรางพ้ืนฐานทางปญญา ป 2551-2555” โดยมี ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนประธานฯ 

พรอมบรรยายสรุปผลสําเร็จของแผนแมบทฯ ในระยะ 5 ป และแนวทางที่จะดําเนินการในระยะตอไป ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค วันศุกรที่ 25 มกราคม 2556

แถลงขาว “ดัชนีอุตสาหกรรมไทยป 2555”
 ดร .ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม แถลงขาว “ดัชนีอุตสาหกรรมไทยป 2555” โดยมีสื่อมวลชน
แขนงตางๆ ใหความสนใจเขารวมงาน ณ หองประชุม 202 สศอ. วันจันทรที่ 
28 มกราคม 2556 โดยคาดการณในป 2556 GDP ภาคอุตสาหกรรมจะ
ขยายตัวรอยละ 4.0 – 5.0 สวน MPI 
จะขยายตัวรอยละ 3.5 – 4.5 ปจจัย
ขับเคล่ือนหลักจากการบริโภคและ

การลงทุนยังมีแนวโนมที่จะขยายตัว

จากนโยบายกระตุนเศรษฐกิจตางๆ 

ของภาครัฐ

ผลกระทบวิกฤต EU  
 ตออุตฯ ไทย’56
 สศอ. จดัเสวนา “ผลกระทบ

วิกฤตเศรษฐกิจ ยุ โรปต อภาค

อุตสาหกรรมไทย” โดยมีนายหทัย 

อูไทย รองผู อํานวยการสํานักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม, ดร.ธนวรรธน พลวิชัย  ผูอํานวยการศูนยพยากรณ

เศรษฐกิจและ ธุร กิจ  มหาวิทยา ลัยหอการค  า ไทย ,  นายพรศิลป  

พัชรรินทรตนะกุล รองประธานกรรมการสภาหอการคาแหงประเทศไทย 

และนายไพบลูย พลสวุรรณา ประธานสภาผูสงสินคาทางเรอืแหงประเทศไทย 

เปนวิทยากร โดยมีหนวยงานภาครัฐ เอกชน ผูประกอบการ และสื่อมวลชน

เขารวมฟง จดัขึน้ ณ หองประชมุ 601 สศอ. วนัพฤหสับดทีี ่31 มกราคม 2556

INDUSTRIAL ENGINEERING FORUM 
 ดร .ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม เปนประธานในงานเสวนาทิศทางและแนวโนมการผลิตเม่ือเขา

สู AEC พรอมปาฐกถาพิเศษ INDUSTRIAL ENGINEERING FORUM หัวขอ 

“การพัฒนาระบบการผลิตภาคอุตสาหกรรมไทยใหสามารถแขงขันไดกับ
ชาติอาเซียนเม่ือ AEC มีผลบังคับใช” ในงาน Thailand Industrial Fair 

2013 & Food Pack 
As ia  2013 จัดขึ้ น 

ณ หองแกรนดฮอลล 

203 ศูนยนิทรรศการ
และการประชุมไบเทค 
บางนา วันศุกร ที่ 1 

กุมภาพันธ 2556

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 34 วารสาร

อก. – สศอ. จัดประชุมวิชาการรองรับ AEC   
 ทั่วประเทศ
 นายอนุสรณ เอ่ียมสะอาด ผู ช วยเลขานุการรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม และนายหทัย อูไทย รองผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม พรอมดวยนายชลิตรัตน จันทรุเษกษา โฆษก
กระทรวงอุตสาหกรรม แถลงขาวการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “กาวสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ใหความรูแกผู ที่เกี่ยวของในสวนภูมิภาค
เตรียมพรอมรองรับการเปด AEC โดยกําหนดจัดในพื้นที่ 6 จังหวัดนํารอง
ที่มีพื้นที่ใกลชิดกับกลุมประเทศสมาชิกไดแก จังหวัดมุกดาหาร สระแกว 
ก า ญ จ น บุ รี  เ ชี ย ง ร า ย 
สุ ร าษฎร  ธ า นี  และ จั งห วัด
บึ ง ก า ฬ  ตั้ ง แ ต  วั น ที่  1 9 
กุมภาพันธ - 7 มีนาคม 2556 
รวม 6 ครั้ง



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 35วารสาร

หลักการพิจารณา EWS-IE เทอรโมมิเตอร
EWS-IE เทอรโมมิเตอรเปนเคร่ืองมือที่มีความสามารถในการช้ีนําภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปนระยะเวลา 2 เดือน 
แบงออกเปน 2 สวน คือ ระดับปกติ และ ระดับผิดปกติ โดยระดับของเหลวในเทอรโมมิเตอร คือ คาความนาจะเปน (%) ถามี
ระดับตั้งแต 0 - 45 ของเหลวจะเปนสีเขียว หมายถึง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยูในเกณฑปกติ หากมีระดับมากกวา 45 ขึ้นไป 

ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม 
(ถวงนํ้าหนัก
มูลคาเพ่ิม)

อัตราการใช
กําลังการผลิต

 

ป 2554 ป 2555

ที่มาไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4

พ.ย. ธ.ค.

สถานการณภาคการผลิตภายในประเทศ

ดัชนีผลผลิต 187.8 181.8 197.2 124.6 175.0 178.9 175.5 179.4 188.1 176.2
สศอ.

(-2.1) (-2.5) (2.7) (-34.5) (-6.8) (-1.6) (-11.0) (44.0) (82.3) (23.4)

ดัชนีการสงสินคา 191.6 180.7 205.0 130.5 182.6 197.7 201.5 204.2 212.8 198.0
สศอ.

(0.3) (-4.0) (6.0) (-32.8) (-4.7) (9.4) (-1.7) (56.5) (101.7) (38.2)

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 185.0 186.1 193.9 168.5 183.1 188.2 184.5 187.9 192.5 185.9
สศอ.

(1.6) (1.3) (3.1) (-9.3) (-1.0) (1.1) (-4.8) (11.5) (16.4) (9.7)

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 118.9 116.2 119.8 110.0 115.5 114.1 116.2 116.4 117.6 114.7
สศอ.

(0.2) (-0.4) (-1.0) (-8.6) (-2.8) (-1.8) (-3.0) (5.8) (8.8) (3.8)

อัตราการใชกําลังการผลิต 63.0 59.7 64.7 47.2 62.7 65.1 66.1 67.0 68.9 63.8
สศอ.

(-0.5) (-5.6) (0.1) (-26.0) (-0.5) (9.1) (2.1) (42.0) (64.8) (19.4)

สถานการณภาคการผลิตโลก

Global Manufacturing PMI 56.7 53.4 50.2 50.0 51.2 50.4 48.4 49.6 49.6 50.1
JPMorgan

(1.1) (-5.6) (-6.1) (-8.0) (-9.8) (-5.7) (-3.6) (-0.8) (-0.2) (-0.8)

Global Manufacturing 
Output Index

58.2 53.6 50.2 50.5 52.4 51.1 48.1 49.8 50.1 50.4
JPMorgan

(-1.2) (-9.3) (-8.6) (-9.5) (-10.0) (-4.7) (-4.3) (-1.4) (0.8) (-2.7)

Global Manufacturing 
New Orders Index

58.1 52.2 49.2 49.2 51.4 48.4 47.3 49.5 49.5 49.7
JPMorgan

(-0.7) (-10.4) (-6.4) (-10.0) (-11.5) (-7.4) (-4.0) (0.7) (1.4) (0.8)

Global Manufacturing 
Input Prices Index

74.9 66.6 56.9 49.5 55.4 50.4 49.0 54.7 55.4 55.1
JPMorgan

(17.2) (1.1) (-4.0) (-26.1) (-26.0) (-24.3) (-13.9) (10.6) (14.0) (10.2)

Global Manufacturing   
Employment Index

55.7 54.0 51.3 51.0 51.1 51.2 49.8 49.8 49.6 50.3
JPMorgan

(8.4) (0.8) (-3.5) (-4.6) (-8.3) (-5.2) (-2.9) (-2.4) (-1.8) (-1.9)

มูลคาการนําเขา
วัตถุดิบ 
(ลานดอลลารสหรัฐฯ)

ดัชนีผลิต
ภาพแรงงาน
อุตสาหกรรม
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หมายเหตุ: (    ) หมายถึง อัตราการขยายตัว (%)

EWS- IE  เดื อน มีนาคม  2556
สงสัญญาณดี มีแรงขับเคล่ือนสําคัญจาก

อุปสงคภายในประเทศ โดยเฉพาะการใชจายของ
รัฐบาลท่ีขยายตัวในระดับสูง ขณะท่ีการผลิตภาค
อุตสาหกรรมและการสงออกขยายตัวไดดีอยาง
ตอเนื่อง ตัวแปรช้ีนําที่สงสัญญาณขยายตัว ไดแก 
(1) มูลคาการนําเขาสินคาวัตถุดิบขยายตัวเพิ่มขึ้น
จากการนําเขาสินคาในกลุ มเชื้อเพลิง ตามการ
ขยายตัวของภาคการขนสง การผลิตและการ
สงออก (2) มูลคาการนําเขาสินคาทุนเพิ่มข้ึนจาก
การขยายการลงทุนและปรับเปล่ียนเครื่องจักร
ใหมในชวงคาเงินบาทแข็งคา  (3) ดัชนีการอุปโภค
บริโภคภาคเอกชนขยายตัวจากการจัดเก็บภาษี
มูลคาเพ่ิมขยายตัว และการนําเขาสินคาอุปโภค
บริโภคที่ขยายตัวในทุกหมวดสินคา และ (4) ดัชนี
การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวตามการลงทุนใน
หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ การขยายตัวของ
ปริมาณการจําหนายรถยนตเชิงพาณิชยเปนสําคัญ 
และการลงทุนในภาคกอสรางที่อยูในเกณฑดี

The Early Warning System of Industrial Economics: EWS-IE

โดย : สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม



ของเหลวจะเปล่ียนเป นสีแดง 
ห ม า ย ถึ ง  ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
อุตสาหกรรมอยูในเกณฑผิดปกติ



 
ป 2554 ป 2555

ที่มา
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 พ.ย. ธ.ค.

ตัวแปรชี้นําเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

ปจจัยภายในประเทศ    

ดานการผลิต

มูลคาการนําเขาสินคาวัตถุดิบ            
 

31,468.1
36,498.9 36,597.7 30,134.4 33,857.9 36,522.7 35,839.6 34,128.4 11,261.8 10,613.5

ธปท.
(ลานดอลลารสหรัฐฯ) (24.2) (27.6) (29.9) (-0.5) (7.6) (0.1) (-2.1) (13.3) (17.2) (1.2)

มูลคาการนําเขาสินคาทุน 12,342.4 11,882.7 12,922.3 11,483.0 14,078.3 14,956.8 15,377.4 16,556.3 5,895.0 5,212.6
ธปท.

(ลานดอลลารสหรัฐฯ) (46.8) (22.6) (26.9) (15.4) (14.1) (25.9) (19.0) (44.2) (59.6) (29.2)

ดัชนีชี้นําวัฏจักรธุรกิจระยะสั้น 127.3 128.6 129.1 124.9 128.9 130.9 131.4 132.9 133.0 133.3
กระทรวงพาณิชย

(6.5) (8.3) (6.6) (1.5) (1.3) (1.8) (1.8) (6.4) (7.9) (6.0)

ความเช่ือม่ันภาคอุตสาหกรรม 114.1 113.6 103.8 104.0 107.8 109.8 104.7 100.7 99.6 100.6
ส.อ.ท.

 3 เดือนขางหนา (2.9) (7.2) (-10.4) (-8.0) (-5.5) (-3.3) (0.8) (-3.2) (-4.7) (-5.4)

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 203.9 206.5 206.5 192.0 216.3 239.0 236.7 236.1 238.1 236.2
ธปท.

(15.2) (11.0) (7.8) (0.3) (6.1) (15.8) (14.6) (23.0) (25.9) (28.2)

ราคาน้ํามันดิบ 93.5 102.2 89.7 94.0 102.9 93.4 92.2 88.0 86.5 87.9
EIA

(18.9) (31.4) (18.0) (10.5) (10.0) (-8.6) (2.7) (-6.4) (-10.9) (-10.9)

อัตราแลกเปล่ียน 30.6 30.3 30.1 31.0 31.0 31.3 31.4 30.7 30.7 30.6
ธปท.

บาท/ดอลลารสหรัฐฯ (-7.0) (-6.4) (-4.6) (3.4) (1.5) (3.4) (4.1) (-1.1) (-0.8) (-1.8)

อัตราแลกเปล่ียนบาท/100 เยน 37.1 37.1 38.8 40.1 39.2 39.1 39.9 37.8 38.0 36.6
ธปท.

(2.5) (5.7) (5.3) (10.4) (5.5) (5.2) (3.0) (-5.7) (-4.9) (-8.8)

อัตราแลกเปล่ียนบาท/ยูโร 41.8 43.5 42.6 41.8 40.6 40.2 39.3 39.8 39.4 40.2
ธปท.

(-8.2) (5.9) (4.4) (2.5) (-2.7) (-7.8) (-7.8) (-4.7) (-6.2) (-2.0)

ดานการบริโภค

ดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภค  18.9 19.4 29.6 21.2 24.3 26.4 29.6 35.5 36.6 35.4

 (-20.9) (20.7) (31.3) (-13.4) (29.0) (36.0) (-0.1) (67.7) (97.8) (67.0)

ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 137.8 139.0 138.9 136.0 143.4 145.6 146.1 146.8 149.1 144.7
ธปท.

(4.4) (4.4) (4.1) (1.2) (4.1) (4.8) (5.2) (7.9) (11.6) (3.1)

รายไดเกษตรกรท่ีแทจริง 135.1 91.0 81.8 155.0 115.6 82.5 83.0 146.0 185.5 171.3 คํานวณโดย สศค.

(40.0) (21.9) (1.6) (-5.8) (-14.4) (-9.4) (1.5) (-5.8) (-3.2) (-8.8) ขอมูลจาก สศก.

ดานตลาด 

 ดัชนีตลาดหลักทรัพย  999.8 1,069.6 1,039.9 998.5 1,147.2 1,180.7 1,241.9 1,338.3 1,324.0 1,391.9 ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย (SET) (36.0) (38.8) (13.7) (-0.9) (14.7) (10.4) (19.4) (34.0) (33.0) (35.8) แหงประเทศไทย

ปจจัยตางประเทศ 

ดัชนีชี้นาํเศรษฐกิจสหรัฐฯ 100.6 100.4 99.9 100.0 100.6 100.6 100.5 100.9 100.9 101.0
OECD

(1.0) (0.5) (0.0) (-0.1) (-0.1) (0.2) (0.7) (0.9) (0.9) (0.8)

ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจญี่ปุน 100.6 100.4 100.3 100.4 100.7 100.5 100.2 100.2 100.2 100.3
OECD

(0.9) (0.5) (0.3) (0.1) (0.1) (0.1) (-0.1) (-0.2) (-0.2) (-0.2)

ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจอียู 101.7 101.4 100.6 100.1 99.9 99.7 99.5 99.5 99.5 99.6
OECD

(1.4) (0.7) (-0.4) (-1.4) (-1.8) (-1.7) (-1.2) (-0.6) (-0.6) (-0.4)

ดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภคสหรัฐฯ 73.1 71.9 59.6 64.8 75.5 76.3 75.0 79.4 82.7 72.9 University of

(-1.1) (-2.8) (-12.7) (-9.1) (3.3) (6.2) (25.7) (22.5) (29.8) (4.3)

ดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภคญี่ปุน 40.0 34.8 37.9 38.1 39.6 40.5 40.5 39.2 39.0 39.0
ESRI

(0.3) (-18.6) (-10.5) (-5.9) (-1.0) (16.5) (7.0) (3.1) (4.0) (2.4)

ดัชนีความเชื่อม่ันทางเศรษฐกิจอียู 107.1 105.4 98.3 93.3 94.1 99.2 88.1 88.3 88.9 89.2
EUROSTAT

(9.3) (4.8) (-4.6) (-11.4) (-12.2) (-12.5) (-10.4) (-5.4) (-4.7) (-3.5)

หมายเหตุ: () หมายถึง อัตราการขยายตัวเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา (%)         

โดย : สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โทรศัพท 0 2202 4373 โทรสาร 0 2644 8315
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.oie.go.th
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