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เร่ืองเดน ประจําฉบับ

  รายงานแนวโนมเศรษฐกิจโลก (Global Economic Prospects : GEP) ที่จัดพิมพ
โดยธนาคารโลกฉบับเดือนมกราคม 2558 ไดวิเคราะหภาพของเศรษฐกิจโลกในป 2558 โดยหลังจากที่การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในป 2557 เปนที่นาผิดหวังในหลายประเทศ ประเทศกําลังพัฒนานาจะเติบโตมากข้ึนในป 2558 สวนหน่ึงเกิดจากราคาน้ํามันดิบลดลง 
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่เขมแข็งขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยูในระดับตํ่า และความผันผวนที่นอยลงของเศรษฐกิจประเทศตลาดเกิดใหม
ที่มีขนาดใหญ ทั้งนี้ ในป 2557 เศรษฐกิจโลกขยายตัวอยูที่รอยละ 2.6 และคาดการณวาเศรษฐกิจโลกในป 2558 นี้จะขยายตัวอยูที่
รอยละ 3 ในป 2559 อยูที่รอยละ 3.3 และในป 2560 จะอยูที่รอยละ 3.2 ทางดานประเทศกําลังพัฒนาในปที่ผานมามีการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่รอยละ 4.4 และคาดวาขยับตัวไปอยูที่รอยละ 4.8 ในปนี้ และนาจะเขมแข็งถึงรอยละ 5.3 และ 5.4 ในป 2559 
และป 2560 ตามลําดับ

       ที่มา : รายงานแนวโนมเศรษฐกิจโลก (Global Economic Prospects : GEP) ธนาคารโลก ฉบับเดือนมกราคม 2558

1 ขอมูล ณ มกราคม 2558

แนวโนม เศรษฐกิจโลก
กับภาคอุตสาหกรรมไทยป 25581
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ภายใตการฟนตัวทางเศรษฐกิจที่เปราะบางน้ีมีความแตกตางของแนวโนมของเศรษฐกิจประเทศตางๆ โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของสหรัฐฯ และอังกฤษกําลังฟนตัวเนื่องจากตลาดแรงงานปรับตัวดีขึ้นและนโยบายทางการเงินยังคงผอนคลาย ในทางกลับกัน ประเทศ
ในแถบยุโรปและญี่ปุนไดมีการฟนตัวทางเศรษฐกิจอยางลุมๆ ดอนๆ เนื่องจากผลของภาวะวิกฤติทางการเงินท่ียังคงมีอยู สวนจีนกําลัง
ทยอยลดนโยบายกระตุ นเศรษฐกิจของภาครัฐ ทําใหคาดวาเศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวลง นอกจากนี้ ราคานํ้ามันที่ลดลงจะมีทั้ง
ผูไดประโยชนและเสียประโยชนจากการลดลงของราคานํ้ามันในครั้งนี้

➲ ราคานํ้ามันที่ลดลงซึ่งคาดวาจะคงตัวอยูตลอดป 2558 สรางโอกาสใหประเทศผูนําเขานํ้ามัน
  การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงจากปจจัย 4 ปจจัย ปจจัยแรก คือ การคาโลกที่ยังไมมีเสถียรภาพเทาที่ควร 
ปจจัยตอมา คือ ความเปนไปไดที่ตลาดเงินจะผันผวนเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในประเทศที่สําคัญเพิ่มข้ึนในระยะเวลาที่แตกตางกัน 
ปจจัยที่สาม คือ เศรษฐกิจของประเทศผูผลิตน้ํามัน  และปจจัยสุดทายคือ ความเส่ียงท่ีเศรษฐกิจในประเทศในเขตยูโรโซนและญ่ีปุน
จะซบเซาหรือประสบภาวะเงินฝดอยางยาวนาน
  การคาโลกในป 2558 ยังขยายตัวได ทั้งนี้ ตั้งแตวิกฤติเศรษฐกิจ
เปนตนมา การขยายตัวของการคาโลกไดชะลอตัวลงอยางเห็นไดชัด
อยู ที่ระดับนอยกวาร อยละ 4 ในป 2556 และป 2557 ซึ่งตํ่ากวา
ระดับการเติบโตในชวงกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีการเติบโตเฉลี่ยที่
รอยละ 7 ตอป  จากการวิเคราะหของรายงานฉบับนี้พบวา การชะลอตัว
ทางการคาน้ีมีปจจัยสวนหนึ่งมาจากอุปสงคที่ลดลง และการคาโลก
ที่อ อนไหวนอยลงตอการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลก ซึ่งอาจจะ
มีผลมาจากการเปล่ียนแปลงของหวงโซมูลคาการผลิตโลกและการเปล่ียน
องคประกอบของความตองการสินคานําเขา
  ราคานํ้ามันที่ลดลงซึ่งคาดวาจะคงตัวอยูตลอดป 2558 ชวยใหอัตราเงินเฟอทั่วโลกลดลง และนาจะสงผลใหการขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยในประเทศที่รํ่ารวยชาออกไป นอกจากนี้ ยังสรางโอกาสใหประเทศผูนําเขานํ้ามัน อาทิ จีนและอินเดีย ทําใหประเทศสามารถ

ใชโอกาสในการสรางแนวทางในการปฏิรูปดานการคลัง
และโครงสร างทางเศรษฐกิจ ซึ่ งจะช วยกระตุ น
เศรษฐกิจของประเทศใหเติบโตในระยะยาว และสราง
การพัฒนาอยางมีสวนรวม
  ประเทศอินเดียเปนหน่ึงในหลายประเทศ
รายไดปานกลางขนาดใหญที่ไดรับประโยชนจากราคา
นํ้ามันท่ีลดลง ในขณะท่ีการลดลงของราคาน้ํามัน
จะชวยใหบราซิล อินโดนีเซีย แอฟริกาใต และตุรกี 
มีอัตราเงินเฟอ และการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดท่ีลดลง
ซึ่งเปนปจจัยหลักของความเปราะบางทางเศรษฐกิจ
ในประเทศเหลานี้ อยางไรก็ดี ราคานํ้ามันท่ียังตํ่า
อยูในขณะนี้จะทําใหเศรษฐกิจประเทศผูสงออกนํ้ามัน
ชะลอลง ตัวอยางเชน เศรษฐกิจของประเทศรัสเซีย
คาดการณวาจะหดตัวในป 2558 

ที่มา : รายงานแนวโนมเศรษฐกิจโลก (Global Economic Prospects : GEP) ธนาคารโลก 
ฉบับเดือนมกราคม 2558
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➲ การฟนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในแถบยุโรปและญ่ีปุนยังคงเปนไปอยางลุมๆ ดอนๆ 
  ประเทศท่ีมีรายไดสูงมีแนวโนมที่จะเติบโตระดับปานกลางอยูที่รอยละ 2.2 (จากรอยละ 1.8 ในป 2557) และคาดการณวา
จะขยายตัวอยูที่รอยละ 2.3 ในป 2559-2560  ทั้งนี้ เปนผลมาจากการฟนตัวอยางชาๆ ของตลาดแรงงาน การผอนคลายดานงบประมาณ 
ราคาสินคาโภคภัณฑที่ลดลง และตนทุนการเงินท่ียังคงตํ่า การเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกามีแนวโนมที่จะขยายตัวอยูที่รอยละ 3.2 
ในปนี้ (จากรอยละ 2.4 ในปที่ผานมา) กอนที่จะชะลอตัวลงอยูที่รอยละ 3.0 และรอยละ 2.4 ในป 2559-2560 ตามลําดับ อัตราเงินเฟอ
ที่คอนขางตํ่าของประเทศในแถบยุโรปมีแนวโนมที่จะยืดเยื้อ คาดการณวาการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในแถบนี้จะทรงตัวอยูที่
รอยละ 1.1 ในปนี้ (จากรอยละ 0.8 ในปที่ผานมา) และเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 1.6 ในป 2559-2560 ในขณะที่ญี่ปุนจะมีการเติบโต
ทางเศรษฐกิจอยูที่รอยละ 1.2 ในป 2558 (จากเดิมรอยละ 0.2 ในป 2557) และรอยละ 1.6 ในป 2559

➲  การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีน สงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
 และแปซิฟก
  ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟก มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเน่ืองในอัตราท่ีชาลงแตมีความสมดุลมากข้ึน 
ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคลดลงเปนรอยละ 6.9 ในป 2557 เปนผลมาจากนโยบายเศรษฐกิจที่เขมงวดและสภาวะ
ตึงเครียดทางการเมือง ซึ่งทําใหการสงออกของภูมิภาคไมโตเทาที่ควร เมื่อเปรียบเทียบกับการฟ นตัวของประเทศท่ีมีรายไดสูง 
(High-income Country) การเติบโตทางเศรษฐกิจไดถูกประมาณการณไวที่รอยละ 6.7 ในป 2558 และคงท่ีในปตอไป โดยมี

ปจจัยสําคัญมาจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีน ซึ่งจะทําใหการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้ง
ภูมิภาคคงท่ีในป 2559 ถึง 2560 นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจของจีน 
โดยการทยอยลดนโยบายกระตุ นเศรษฐกิจของภาครัฐ และการดําเนินมาตรการ
อยางรอบคอบเพื่อชะลอการขยายตัวของเงินกูนอกภาคธนาคาร จะทําใหการเติบโตของจีน
เหลือเพียงรอยละ 6.9 ภายในป 2560 (ลดลงจากรอยละ 7.4 ในป 2557) สวนประเทศอื่นๆ
ในภูมิภาค นอกเหนือจากจีน การเติบโตทางเศรษฐกิจะเพ่ิมข้ึน โดยการสงออก การลงทุน 
และความมั่นคงทางการเมืองที่เพิ่มมากขึ้น เปนปจจัยหลักในการสนับสนุนการเติบโต

การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และความทาทายดานความม่ันคง
➲ จะยังคงมีอยู ในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือตอไป
  หลังจากหลายปของความขัดแยง บางประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง
และแอฟริกาตอนเหนือ เริ่มมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากข้ึน ถึงแมวาการเติบโต
ในภูมิภาคจะยังคงอ อนแอและไม เสมอภาคกัน การเติบโตทางเศรษฐกิจของ
กลุมประเทศผูนําเขานํ้ามันคอนขางทรงตัวในป 2557 ในขณะท่ีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของกลุมประเทศผูสงออกนํ้ามันฟนตัวเล็กนอยโดยขยายตัวรอยละ 0.3 ในป 2557 
โดยมีความไมสมดุลทางดานนโยบายการคลังและปจจัยภายนอกเปนสาเหตุสําคัญ
ที่กระทบตอการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค คาดการณวาเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้
จะฟนตัวอยางชาๆ เปนรอยละ 3.5 ในป 2560 จากรอยละ 1.2 ในป 2557 โดยมีความ
เสี่ยงของสถานการณความขัดแยงภายในภูมิภาคและราคานํ้ามันท่ีผันผวนเปนปจจัย
สําคัญ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความทาทายดานความมั่นคงจะยังคงมีอยูในภูมิภาคนี้ตอไป รวมถึงการวางงาน
ที่สูงยังคงเปนปญหาสําคัญที่จําเปนตองจัดการ อยางไรก็ตาม การลดลงของราคาน้ํามันเปนโอกาสท่ีดีสําหรับภูมิภาคน้ีที่จะยกเลิก
ภาระเงินสนับสนุนดานพลังงานสําหรับกลุมประเทศผูนําเขานํ้ามัน
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➲ การฟนตัวทางเศรษฐกิจที่ไมสมํ่าเสมอของประเทศในแถบยุโรปและญ่ีปุน รวมถึงการชะลอตัว
 ทางเศรษฐกิจของจีน อาจจะสงผลตอเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมไทยในป 2558
  เม่ือพิจารณาการสงผานผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกตอภาคอุตสาหกรรมไทย จากการท่ีเศรษฐกิจไทย
เปนระบบเศรษฐกิจเปดขนาดเล็ก และมีการสงออกเปนเครื่องยนตที่ใหญที่สุดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดังนั้น การสงออกภายใต
บริบทท่ีการผลิตสินคาอุตสาหกรรมปรับเปล่ียนจากการผลิตเพ่ือจําหนายภายในประเทศมาเปนผลิตเพ่ือสงออกในสัดสวนท่ีมากข้ึน 
ยอมทําใหมีการเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจภายนอกประเทศมากข้ึน ซึ่งการเปล่ียนแปลงของปจจัยทางเศรษฐกิจจากภายนอกประเทศ

ที่มีความผันผวนในปจจุบัน อาทิ แนวโนมการฟนตัวเศรษฐกิจโลก ยอมสงผลกระทบตอการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมอยางยิ่งยวดและหลีกเล่ียงไมได 
 การที่ประเทศสําคัญในเศรษฐกิจโลกบางประเทศยังมีแนวโนมการฟนตัวที่ไมชัดเจน อาทิ 
การฟนตัวทางเศรษฐกิจท่ีไมสมํ่าเสมอของประเทศในแถบยุโรปและญ่ีปุน รวมถึงการชะลอตัว
ทางเศรษฐกิจของจีน สงผลผานมายังเศรษฐกิจไทย ผานมายังอุปสงคตอสินคาสงออกไทย 
ซึ่งทําใหปริมาณการสงออกสินคาไปยังประเทศสําคัญเหลานั้นชะลอลง และจากการท่ีสินคา

อุตสาหกรรมเปนสินคาสงออกหลักที่คิดเปนสัดสวนสูงสุดเมื่อเทียบกับสินคาประเภทอ่ืนๆ ทําใหเมื่อปริมาณการสงออกของไทย
ชะลอตัวลงจะสงผลใหผูประกอบการอุตสาหกรรมชะลอการผลิตสินคาสงออกและสินคาอื่นๆ ที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาสงออก 
และสงผลตอเนื่องไปยังผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ หรือ Real GDP ใหชะลอตัวลงตามในทายที่สุด

➲ การประกาศคงปริมาณการผลิตไวที่ 30 ลานบารเรลตอวันของกลุม OPEC 
 ในชวงปลายป 2557 เปนปจจัยที่ซ้ําเติมใหราคานํ้ามันในตลาดโลกปรับตัวลดลงอีก 

ที่มา : http://www.indexmundi.com

  บริบทการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลกท่ีสําคัญซ่ึงจะ
สงผลตอภาคอุตสาหกรรมไทยป 2558 ที่จะตองติดตามอยาง
ใกลชิดอีกหน่ึง ไดแก การลดลงของราคาน้ํามันในตลาดโลก 
โดยในชวงครึ่งหลังของป 2557 ราคานํ้ามันดิบดูไบไดปรับลดลง
กวารอยละ 40 และเมื่อเขาสูป 2558 ราคานํ้ามันไดปรบัตัวลงมา
ตํ่ากวาระดับ 50 ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรล ซึ่งนับวาเปนการ
ปรับลดลงที่คอนขางเร็วและแรง ซึ่งไดสรางความกังวลใหกับ
นักลงทุนทั่วโลกถึงสาเหตุที่ทําใหราคานํ้ามันปรับตัวลงรวดเร็ว
และรุนแรงขนาดน้ี และอาจลุกลามไปเปนวิกฤตเศรษฐกิจ
รอบใหมของประเทศซ่ึงพึ่งพารายไดในการสงออกนํ้ามันรายใหญ
อยางรัสเซีย และอาจจะลุกลามไปจนกลายเปนปญหาเศรษฐกิจ
โลก หรือที่เรียกกันวา “Vodka Crisis” 

  การลดลงของราคาน้ํามันในตลาดโลกในครั้งนี้ เป นผลจากปจจัยดานอุปทานที่เพิ่มข้ึนเปนสําคัญ สะทอนใหเห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางของตลาดน้ํามันที่ผูผลิตนํ้ามันนอกกลุม OPEC (กลุมประเทศผูผลิตและสงออกนํ้ามันรายใหญของโลก) 
มีบทบาทมากขึ้น ขณะที่ความตองการใชนํ้ามันที่ชะลอตัวตามการขยายตัวอยางชาๆ ของเศรษฐกิจโลกเปนปจจัยรอง ทั้งนี้ ที่ผานมา
ในอดีตตลาดมักจะคาดหวังและเคยชินกับบทบาทของกลุม OPEC ในการเปนผูรักษาสมดุลของตลาด ผานการลดหรือเพิ่มการผลิตนํ้ามัน 
เพื่อใหราคาไมผันผวนจนเกินไปหรืออยูในระดับที่กลุม OPEC จะไดประโยชนสูงสุด โดยเฉพาะบทบาทในการปรับลดการผลิตหากราคา
นํ้ามันปรับตํ่าลงมาก แตในการประชุมคร้ังลาสุดเม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2557 ที่ผานมา กลุม OPEC ประกาศคงปริมาณการผลิต
ไวที่ 30 ลานบารเรลตอวัน ซึ่งนับเปนปจจัยที่ซํ้าเติมใหราคานํ้ามันในตลาดโลกปรับตัวลดลงอีก ทําใหมีการวิเคราะหถึงการกระทํา
ดังกลาววาอาจจะเปนลดการแขงขันจากผูผลิตที่มีตนทุนการผลิตสูงและลดแรงจูงใจในการลงทุนเพ่ือเพ่ิมการผลิต ซึ่งจะชวยลดคูแขง
ของกลุม OPEC ในอนาคต โดยคูแขงที่สําคัญ ไดแก การคิดคนการผลิตนํ้ามันจากหินดินดาน (Shale oil) ที่อาจสงผลกระทบตอรายได
จากการผลิตนํ้ามันของกลุมโอเปคในระยะยาว เพราะหากราคานํ้ามันลงมาอยูในระดับตํ่าจะทําใหการคิดคนเทคโนโลยี Shale oil 
ไมคุมกับตนทุน ซึ่งแหลงผลิตสวนใหญมีจุดคุมทุน (Break-even) ที่ประมาณ 60 ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรล
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➲ การลดลงของราคานํ้ามันมีสวนชวยในการสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจประเทศไทย
 แตก็อาจสงผลกระทบตอตลาดสงออกของไทยที่เปนประเทศผูสงออกนํ้ามัน
  เมื่อพิจารณานัยตอเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมไทย การลดลงของราคานํ้ามันที่เปนผลจากปจจัยดานอุปทานเปนสําคัญจะมี
สวนชวยในการสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจประเทศไทย ซึ่งเปนประเทศผูนําเขานํ้ามันสุทธิ โดยไทยไดประโยชนจากราคานํ้ามัน
ลดลงผานหลายชองทาง อาทิ ชองทางแรก ผานการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับดีขึ้นจากรายจายดานพลังงานที่ลดลงและกําลังซื้อที่เพิ่มขึ้น 
อีกท้ังแนวโนมอัตราเงินเฟอที่ชะลอลง จะเอ้ือใหผู บริโภคมีเงินไปใชจายในดานอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น ชองทางท่ีสอง ผานตนทุนที่ลดลง
ของภาคธุรกิจ ชองทางที่สาม ผานดุลบัญชีเดินสะพัดท่ีปรับดีขึ้น จากดุลการคาผานการปรับดีขึ้นของอัตราการคา (Terms of Trade) 
เปนสําคัญ และชองทางสุดทาย ผานการสงออกไปยังประเทศท่ีมีกําลังซื้อเพิ่มขึ้นจากราคานํ้ามันที่ลดลง
  อยางไรก็ตาม ในทางตรงกันขามสถานการณราคานํ้ามันในตลาดโลกที่ลดลง อาจสงผลกระทบตอภาคสงออกของไทย 
โดยเฉพาะกําลังซ้ือจากประเทศผูสงออกน้ํามัน และอาจกระทบทางออมตอสินคาเกษตรท่ีอิงไปกับราคาน้ํามัน โดยในเบ้ืองตนพบวา
ประเทศที่เปนผูสงออกนํ้ามันไดรับผลกระทบ ทําใหกําลังซื้อลดลง และกระทบตอการสงออกของไทย อาทิ ตะวันออกกลาง ตลาดรัสเซีย 
เวเนซูเอลา ลาตินอเมริกา โดยเฉพาะตลาดตะวันออกกลางน้ันมีสัดสวนประมาณรอยละ 5 ของตลาดสงออกทั้งหมดของไทย

➲ เศรษฐกิจโลกนาจะไดรับอานิสงสจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจทางการเงินแบบผอนคลาย
 เชิงปริมาณ (คิวอี) ของธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) 
  กลาวโดยสรุป ประเทศกําลังพัฒนารวมถึงประเทศไทยนาจะเติบโตมากขึ้น
ในป 2558 สวนหน่ึงเกิดจากราคาน้ํามันดิบลดลง เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่เขมแข็งข้ึน 
อัตราดอกเบี้ยท่ียังคงอยูในระดับตํ่า และความผันผวนที่นอยลงของเศรษฐกิจประเทศ
ตลาดเกิดใหมที่มีขนาดใหญ อีกทั้งยังตองติดตามอานิสงสของมาตรการกระตุ น
เศรษฐกิจที่สําคัญในสหภาพยุโรปที่ประกาศออกมาลาสุด เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 
ซึ่งธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ประกาศใชมาตรการกระตุนเศรษฐกิจทางการเงินแบบ
ผอนคลายเชิงปริมาณ (คิวอี) โดยจะเขาซื้อพันธบัตรรัฐบาล 6 หมื่นลานยูโรตอเดือน
เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม 2558 เปนตนไป จนถึงเดือนกันยายน 2559 ซึ่งจํานวนเงิน
ดังกลาวมีมูลคาสูงกวาที่นักวิเคราะหคาดการณกอนหนานี้วาอีซีบีจะใชวงเงิน 5 หมื่นลานยูโรตอเดือนในการซื้อพันธบัตร 
  นอกจากน้ี ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ยังมีมติคงอัตราดอกเบ้ียที่ระดับตํ่าสุดเปนประวัติการณที่รอยละ 0.05 ทามกลาง
ความกังวลเก่ียวกับภาวะเงินฝดในยูโรโซน โดยกอนหนานี้สํานักงานสถิติแหงชาติของสหภาพยุโรป รายงานอัตราเงินเฟอของยูโรโซน
ปรับลดลงสูระดับ -0.2% ในเดือนธันวาคม 2557 ตํ่าสุดนับตั้งแตเดือนกันยายน 2552 ซึ่งอัตราเงินเฟอที่ปรับลดลงมากเปนปจจัยสําคัญ
ใหธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี)  ออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจเพื่อปองกันไมใหยูโรโซนติดอยูในวังวนของภาวะเงินฝดที่จะสราง
ความเสียหายตอเศรษฐกิจตอไปอีกหลายป ทั้งนี้ มาตรการคิวอีมีเปาหมายเพื่ออัดฉีดเงินเขาสู ระบบเศรษฐกิจและตรึงดอกเบี้ย
ใหอยูในระดับตํ่า กระตุนใหผู บริโภคและภาคธุรกิจกูยืมเงินเพ่ิมขึ้น และสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมท้ังยังเปนประโยชน
ตอผูสงออกในยูโรโซนดวยการทําคาเงินยูโรใหออนลงกวาเดิม

  แหลงที่มาของขอมูล
   -  http://www.worldbank.org
   -  http://www.indexmundi.com
   -  http://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/DocLib_/Article06_01_15_.pdf
   -  https://www.kasikornresearch.com/th/k-econanalysis/pages/ViewSummary.aspx?docid=17246
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● ธนวัฒน  ไทยแกว 
 สํานกัเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

บทความ พิเศษ

 จีนเปนประเทศท่ีมีศักยภาพสูงมากท่ีจะกาวข้ึนเปนอภิมหาอํานาจของโลกเศรษฐกิจแซงหนาสหรัฐอเมริกาในอนาคต
อันใกล ดวยอัตราการเติบโตโดยเฉล่ียรอยละ 10.4 ตอปในชวง 3 ทศวรรษท่ีผานมา (คาดการณวาใน พ.ศ. 2573 ผลิตภัณฑมวลรวม
ของจีนจะมีมูลคาสูงถึง 30.6 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ แซงหนาผลิตภัณฑมวลรวมของสหรัฐอเมริกา 23.4 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ) 
โดยเฉพาะบทบาทของจีนตอเศรษฐกิจโลกที่เดนชัดมากที่สุด คือ เรื่องการลงทุนและการคาระหวางประเทศ จีนกลายเปนศูนยกลาง
เครือขายการผลิตที่สําคัญในภูมิภาค (Regional Production Network) โดยในป 2556 จีนมีมูลคาการคาระหวางประเทศสูงสุด
เปนอันดับหนึ่งของโลกประมาณ 4.16 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ อยางไรก็ตาม โครงสรางและระบบเศรษฐกิจ แตละมณฑลของจีน รวมท้ัง
กฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เก่ียวของกับภาคการผลิต การคาและการลงทุนที่ออกโดยรัฐบาลกลางและรัฐบาลระดับมณฑล 
มีความแตกตางกัน สศอ. จึงไดดําเนินโครงการศึกษากลยุทธและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมกับประเทศจีนในลักษณะ “หนึ่งมณฑล 
หนึ่งประเทศ” โดยการเจาะลึกการพัฒนาความรวมมือเปนรายมณฑล โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมมณฑลที่มีศักยภาพสูงถือเปนมณฑลดาวรุง
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน ไดแก เซี่ยงไฮ – อันฮุย - หูเปย – ฉงชิ่ง – เสฉวน เพื่อใหการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรม
กับประเทศจีนทั้งในระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค เกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย โดยผลการศึกษาไดแสดง
รายละเอียดที่นาสนใจเกี่ยวกับมณฑลดังกลาว ดังนี้

เชื่อมโยงเสนทางอุตสาหกรรมไทยใน 5 มณฑลของจีนเช่ือมโยงเสนทางอุตสาหกรรมไทยใน 5 มณฑลของจีน
(เซ่ียงไฮ - อันฮุย - หูเปย - ฉงชิ่ง - เสฉวน)(เซ่ียงไฮ - อันฮุย - หูเปย - ฉงชิ่ง - เสฉวน)

 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและนโยบายดานการตางประเทศของจีนไดทวีความสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาดานเศรษฐกิจและนโยบายดานการตางประเทศของจีนไดทวีความสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ของไทยและภูมิภาคอาเซียนมากขึ้นเร่ือยๆ การมองไปยังจีนจึงเปนกาวสําคัญของไทยในการเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลกของไทยและภูมิภาคอาเซียนมากข้ึนเร่ือยๆ การมองไปยังจีนจึงเปนกาวสําคัญของไทยในการเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลก
นอกเหนือจากชาติสมาชิกอาเซียน และจะชวยใหไทยสามารถยกระดับภาคอุตสาหกรรมใหกลายเปนศูนยกลางเครือขายนอกเหนือจากชาติสมาชิกอาเซียน และจะชวยใหไทยสามารถยกระดับภาคอุตสาหกรรมใหกลายเปนศูนยกลางเครือขาย
การผลิตของภูมิภาค ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีประสงคจะสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียนไดการผลิตของภูมิภาค ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีประสงคจะสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียนได
ในอีกทางหน่ึงในอีกทางหน่ึง
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1 มหานครเซี่ยงไฮ
รัฐบาลจีนไดวางยุทธศาสตรการพัฒนาเซ่ียงไฮใหเปนศูนยกลาง
ระหวางประเทศใน 4 ดาน ไดแก ศูนยกลางเศรษฐกิจ การเงิน 
การคา และการคมนาคมขนสงทางเรือ และยังมีนวัตกรรม
ทางเศรษฐกิจลาสุด  คือ การทดลองทําเขตการคาเสรีนครเซี่ยงไฮ 
Shanghai Free Trade Zone : (SFTZ) ซึ่งมุงหวังใหเซี่ยงไฮ
กลายเปนพื้นที่ทดลองในรูปแบบใหมของการพัฒนาเศรษฐกิจ

ดําเนินยุทธศาสตร การพัฒนาโดยมุ  ง เน นไปที่การผลักดัน
อุตสาหกรรมรถยนต ชิ้นสวนและสวนประกอบ เคร่ืองใชไฟฟา 
อาหารแปรรูปใหเปนฐานการผลิตที่มีความกาวหนาทันสมัย
ของประเทศ  และเป นมณฑลที่มีศักยภาพในการพัฒนา
อุตสาหกรรมสมัยใหมที่อาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง สําหรับแผนพัฒนา
ระบบโลจิสติกสของมณฑลอันฮุยนั้นจะเร งพัฒนาโครงขาย
โลจิสติกสและศูนยโลจิสติกส  ศูนยรวมและกระจายสินคา
ชุมทางการขนส งทางอากาศ  ทางบก  ทางรถไฟ  ทางนํ้ า 

พัฒนาเสนทางการเดินเรือในแมนํ้าแยงซีเกียง โดยมีอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ คือ อุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต 

และอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนประกอบของมณฑลอันฮุย ซึ่งมีความเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมยานยนตไทยในฐานะ
โรงงานประกอบรถยนตของเอเชีย

ของจีน โดยการปฏิรูปเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐ การปฏิรูประบบการเงิน การบริการการคาการลงทุนจากตางประเทศและนโยบายภาษี 
เพื่อชะลอและงดใชกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการคาการลงทุนสําหรับนักลงทุนตางชาติในเขตทดลองเปนระยะเวลา 3 ป และเนนใหมี
เสรีในการทําธุรกรรมทางการคาภายใตการแขงขันที่เปนธรรม ทั้งนี้ โอกาสในการสรางความรวมมือดานอุตสาหกรรมระหวางไทย
กับมหานครเซี่ยงไฮ ไดแก อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมรถยนตพลังงานใหม

2 มณฑลอันฮุย

3 มณฑลหูเปย
มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมในอัตราสูง
และตอเน่ืองมาเปนเวลาหลายป จากความไดเปรียบในเรื่อง
พื้นฐานอุตสาหกรรมที่อยู ในเกณฑดี มีอุตสาหกรรมหลัก อาทิ 
การแปรรูปผลิตภัณฑเกษตร การผลิตเครื่องดื่ม ผลิตชา สิ่งทอ 
เคมีภัณฑและวัตถุดิบทางเคมี เหล็ก โลหะและอโลหะ เครื่องจักร
อุปกรณที่ใชทั่วไป รถยนต และอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

ซึง่มยีอดจําหนายรวมเกินกวาหน่ึงแสนลานหยวนตอป นอกจากน้ี ลกัษณะทางภูมศิาสตรทีต่ัง้อยูในภาคกลางของจีน ซึง่เปนจดุยทุธศาสตร
ที่มีความสําคัญในการคมนาคมขนสงและการกระจายสินคาไปยังพื้นที่ภาคกลางของจีน โดยนโยบายของมณฑลหูเปยไดมุ งเนน
ใหเปนศูนยกลางดานโลจิสติกสครบวงจร ครอบคลุมทั้งทางอากาศ ทางบก ทางรถไฟและทางนํ้า โดยมีแนวทางท่ีจะกอสรางทาเรือ
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ขนาบแมนํ้าแยงซีเกียงแหงใหม และสนามบินแหงใหม โดยมุงพัฒนาใหเปนจุดเช่ือมโยงการขนสงภาคกลางของประเทศจีน ซึ่งปจจุบัน
ไดมีบริษัทขามชาติและบริษัทดําเนินกิจการ E-commerce รายใหญของจีนตางเขามาตั้งศูนยกระจายสินคาในเขตศูนยโลจิสติกส
ทางอากาศแหงนี้แลว

 4 มหานครฉงชิ่ง
เปนเมืองท่ีมีการลงทุนดานอุตสาหกรรมที่สูงลําดับตนๆ ของจีน 
และหนึ่งในฐานอุตสาหกรรมเกาแกของประเทศ โดยเฉพาะ
ภายหลังจากนโยบายการยายฐานการผลิตจากภาคตะวันออก
สูภาคตะวนัตก สาํหรบัดานเศรษฐกจิ มหานครฉงชิ่งเนนการพัฒนา
อุตสาหกรรมสมัยใหม ซึ่งใชเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต พัฒนา
เขตเมืองและเขตชนบทอยางสมดุล (New Urbanization) โดยมี
ภาคธุรกิจหลัก 3 ประเภท คือ ภาคเกษตรกรรม ไดแก การเกษตร
ที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงและมีความทันสมัย ภาคอุตสาหกรรม ไดแก 

อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ อิเล็กทรอนิกสและชิ้นสวน เครื่องจักรขนาดใหญ ผลิตภัณฑดานไอที 
คอมพิวเตอรโนตบุค รถยนต พลังงานใหม ภาคบริการ ไดแก อุตสาหกรรมภาคบริการสมัยใหม บริการภาคการเงิน โลจิสติกส
และระบบการขนสง นอกจากนั้น มหานครฉงชิ่งยังมีแผนการพัฒนาเพื่อรองรับสินคาจากมณฑลเสฉวนในการกระจายสินคา
สูภาคตะวันตกของจีนและการเชื่อมโยงกับเสนทางการขนสงทางแมนํ้าแยงซีเกียง ตามแผนการพัฒนาการสรางเสนทางโลจิสติกส
ระหวางประเทศและการพัฒนาเสนทางสายไหมสมัยใหมระหวางจีนกับเอเชียอีกดวย

 5 มณฑลเสฉวน
เนนการสรางความสมดุลของการพัฒนาโดยการพัฒนาเกษต

สมัยใหมควบคูกับอุตสาหกรรมสมัยใหมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง 
โดยเปนมณฑลใหญที่มีพลเมืองจํานวนมาก มีผลผลิตการเกษตร
ที่หลากหลาย ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ และศูนยวิจัย
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยอุตสาหกรรม
ที่มีมูลคาการผลิตสูงเปนลําดับตนๆ ของมณฑล ไดแก ผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกสและสารสนเทศ ผลิตภัณฑวัสดุใหม อุปกรณชิ้นสวนการผลิตช้ันสูง และเครื่องสําอางและเวชสําอาง สําหรับการพัฒนา
ดานโลจิสติกส มณฑลเสฉวนมีแผนที่จะพัฒนาใหเปนศูนยกลางดานโลจิสติกสภาคตะวันตกของจีน และเปนศูนยกลางการขนสงระบบ
รางท่ีใหญที่สุดในภาคตะวันตก โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเช่ือมตอกับมณฑลยูนนานและใชในการกระจายสินคาเขาสู ภาคตะวันตก
ของประเทศจีน อยางไรก็ตาม แมวามณฑลเสฉวนจะมีแผนพัฒนาใหเปนศูนยกลางโลจิสติกสในภาคตะวันตกของจีน แตปจจุบัน
การเชื่อมโยงทางกายภาพระหวางไทยกับมณฑลเสฉวนยังมีตนทุนที่สูงและทางเลือกในการขนสงท่ีคอนขางจํากัด
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 ทั้งนี้ การเลือกตัดสินใจเขาไปลงทุนหรือรวมเปนสวนหนึ่งของเครือขายการผลิตของจีน
ควรคํานึงถึง 8 ปจจัยสําคัญ ไดแก ความเปนอุตสาหกรรมยุทธศาสตรของมณฑล ความพรอม
ดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐานขนาดของอุปสงค/ตลาดในมณฑล กฎระเบียบตางๆ ของภาครัฐ 
ความพรอมของอุตสาหกรรมสนับสนุน โครงขายโลจิสติกสและการขนสง ความพรอมดานบุคลากร/
แรงงาน ไปจนถึงแหลงทรัพยากร/วัตถุดิบ อยางไรก็ตาม เนื่องจากขอจํากัดเรื่องกฎระเบียบ 
ความสามารถในการผลิต ขนาดทุนและรูปแบบของกลุมทุนไทย จึงควรพิจารณาความเปนไปได
ในการดําเนินธุรกิจประกอบกันไปดวย ในระยะเริ่มตน ไทยมีโอกาสเปนฐานการผลิตเพื่อสงสินคา
ไปขายยังประเทศจีนไดในอุตสาหกรรมเวชสําอางและเคร่ืองสําอาง โดยรวมมือกับมณฑลเสฉวน 
และอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มและอาหาร ในรูปของอาหารพรอมทาน (Ready to eat) หรืออาหาร
พรอมปรุง (Ready to cook) เปดตลาดที่มหานครเซี่ยงไฮที่ดําเนินชีวิตแบบคนเมืองและ
มีกําลังซื้อสูง ในขณะท่ีอุตสาหกรรมชิ้นสวนขั้นตนและชิ้นสวนที่มีความแมนยําสูง (High Precision) 

ในอุตสาหกรรมยานยนต รวมถึงอุตสาหกรรมชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส มีความเปนไปไดที่จะสรางเครือขาย
การผลิตรวมกับจีนในมณฑลอันฮุย มณฑลหูเปย และมหานครฉงช่ิง ซึ่งทั้งสองสาขาอุตสาหกรรมดังกลาวไทยสามารถมีความรวมมือ
กับจีนผานการวิจัยและพัฒนา และแลกเปล่ียนบุคลากรทางดานวิศวกรรม
และเทคโนโลยีได สําหรับประเภทอุตสาหกรรมท่ีนาชักชวนจีนเขามาลงทุน
ในไทยน้ัน จากการวิเคราะห ข อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในมณฑล
และมหานครที่ครอบคลุมในการศึกษาพบวา มีกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
มาลงทุนในประเทศไทยหลายกลุ ม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ

ยางพารา (ขั้นกลางน้ําและปลายน้ํา) และอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(โซลารเซลลและแผงโซลารเซลล) โดยจะเปนประโยชนอยางมากหากสามารถ
สงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมดังกลาวจากมณฑลและมหานครเหลานี้ 

สําหรับบทบาทของภาครัฐที่สามารถสนับสนุนภาคเอกชนไทย
และจีนได คือ การสนับสนุนดานขอมูลและอํานวยความสะดวกตางๆ สําหรับ
นักลงทุนเกี่ยวกับโอกาสทางการตลาด มาตรฐานสินคา และขอมูลเชิงพื้นท่ี  
โดยอาจเชิญชวนใหนักลงทุนจีนเขามาลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ
ของไทย ทั้งในรูปแบบของการลงทุนในโครงการรวม (Joint Venture) 
หรือสนับสนุนการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม เชน นิคมอุตสาหกรรมยางพารา 
พรอมกับการสนับสนุนปจจัยการผลิต อาทิ แรงงาน การพัฒนาระบบ
โลจิสติกส  หรือการงดเว นภาษีให กับอุตสาหกรรมเปาหมาย เป นต น 
โดยการดําเนินการดังกลาวตางเปนปจจัยที่จะชวยจุดประกาย และสราง
การต่ืนตัวตอการพัฒนาอุตสาหกรรม/เครือขายการผลิตระหวางกันใหเกิด
ผลที่เปนรูปธรรมในที่สุด
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● เรวดี  แกวมณี
 สํานกันโยบายอุตสาหกรรมมหภาค (สม.)

บทความ พิเศษ

แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของผูประกอบการ
เพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 การจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ถือเปนการพัฒนา การจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ถือเปนการพัฒนา
เชิงพื้น ท่ี ท่ี สําคัญซึ่งป จจุบันรัฐบาลได  มีนโยบายท่ีจะพัฒนาเชิงพื้น ท่ี ท่ี สําคัญซึ่งป จจุบันรัฐบาลได  มีนโยบายท่ีจะพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเร่ิมจากการพัฒนาดานการคาชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเร่ิมจากการพัฒนาดานการคาชายแดน
และโครงขายการคมนาคมขนสงบริเวณประตูการคาหลักของและโครงขายการคมนาคมขนสงบริเวณประตูการคาหลักของ
ประเทศ เพื่อเช่ือมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนขามแดนประเทศ เพื่อเช่ือมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนขามแดน
โดยปรับปรุงโครงขายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single โดยปรับปรุงโครงขายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single 
Window (NSW) และส่ิงอํานวยความสะดวกทางการคาและWindow (NSW) และส่ิงอํานวยความสะดวกทางการคาและ
การขนสงสินคาขามแดนอยางตอเน่ืองรองรับการเขาสูประชาคมการขนสงสินคาขามแดนอยางตอเน่ืองรองรับการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
ซึ่งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ซึ่งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) 
ไดเห็นชอบพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพเหมาะสมในการจัดต้ังเปนเขตพัฒนาไดเห็นชอบพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพเหมาะสมในการจัดต้ังเปนเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พื้นท่ีชายแดน ไดแก เศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พื้นท่ีชายแดน ไดแก 
(1) อําเภอแมสอด จังหวัดตาก (2) อําเภออรัญประเทศ (1) อําเภอแมสอด จังหวัดตาก (2) อําเภออรัญประเทศ 
จั งห วัดสร ะแก  ว  (3) อํ า เภอคลองใหญ   จั งห วัดตราด จั งห วัดสร ะแก  ว  (3) อํ า เภอคลองใหญ   จั งห วัดตราด 
(4) อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และ (5) อําเภอสะเดา (4) อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และ (5) อําเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา ซึ่งในเวลาน้ีนับเปนโอกาสอันดีท่ีผู ประกอบการจังหวัดสงขลา ซึ่งในเวลาน้ีนับเปนโอกาสอันดีท่ีผูประกอบการ
ควรไดมีการปรับตัวเตรียมความพรอมเพื่อรองรับเขตพัฒนาควรไดมีการปรับตัวเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษท่ีกําลังจะเกิดขึ้นในอีกไมชาน้ีเศรษฐกิจพิเศษท่ีกําลังจะเกิดข้ึนในอีกไมชาน้ี

หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุน
การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ 
ไดมีมติเห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานและ
กลั่นกรองเรื่องตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ จํานวน 3 คณะ ไดแก 1) คณะอนุกรรมการ
ดานสิทธิประโยชน ขอบเขตพื้นที่ และศูนยบริการเบ็ดเสร็จ
ด านการลงทุน 2) คณะอนุกรรมการศูนยบริการเบ็ดเสร็จ
ด  านแรง ง าน  การสาธารณ สุข  และความมั่ นค ง  และ 
3) คณะอนุกรรมการดานโครงสรางพ้ืนฐานและดานศุลกากร 
โดยในสวนของกระทรวงอุตสาหกรรมมีการนิคมอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทยเปนกรรมการในองคประกอบของคณะกรรมการ
ชุดท่ี 1) และ 3) โดยมีหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนการจัดตั้ง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 4 เรื่อง ไดแก 

  1) สิทธิประโยชนสําหรับการลงทุน ดวยการใหสิทธิ
ประโยชนในเขตการส งเสริมการลงทุนเขต 3 พิเศษ และ
สิทธิประโยชนอื่นทั้งท่ีเปนภาษีและไมใชภาษี
 2) การใหบริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ โดยจัดตั้ง
ศูนยการใหบริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: 
OSS) ดานการลงทุน โดยมีสํานักงานในพื้นท่ี และเชื่อมโยง
กับศูนยบริการดานการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน หรือ BOI และจัดตั้ง OSS ดานแรงงาน 
สาธารณสุข และการตรวจคนเขาเมือง
 3) มาตรการสนับสนุนการใชแรงงานตางดาว จัดระบบ
แรงงานตางดาวแบบไป-กลับ รวมทั้งกําหนดแนวทางการฝกอบรม
แรงงาน
 4) การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและดานศุลกากรในพ้ืนที่ 
โดยจะพัฒนาดานศุลกากรและการผานแดน โครงสรางพ้ืนฐาน
ดานการขนสง ระบบนํ้า ไฟฟา และอื่นๆ

ที่มา : สศช. , สิงหาคม 2557 
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 ทั้งน้ี เพื่อใหสามารถรองรับกิจกรรมในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ 
และเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคไดอยางมีประสิทธิภาพ

ศักยภาพดานอุตสาหกรรม
ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 พ้ืนที่
 สําหรับศักยภาพในดานอุตสาหกรรมของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 5 พื้นที่นั้น ในแตละพื้นที่ตางมีศักยภาพที่แตกตาง
กัน โดยจังหวัดตากมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เนน
การใชแรงงานสูง โดยมีกลุ มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ เชน 
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (ขาวโพด ผัก ผลไม) อุตสาหกรรม
สิ่งทอและเคร่ืองนุงหม (ตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป) อุตสาหกรรมไม
และเฟอรนิเจอร อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัด
มุกดาหารมีกลุ มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ เชน อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป (ขาว ออย) อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา และ
อุตสาหกรรมแปรรูปปศุสัตว จังหวัดสระแกวมีกลุมอุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพ เชน อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (มันสําปะหลัง) 
อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน จังหวัด
ตราดมีกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ เชน อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป (ปาลม ผลไม  ประมง) และอุตสาหกรรมแปรรูป
ยางพารา สวนจังหวัดสงขลามีกลุ มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 
เชน อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล และอุตสาหกรรมเคร่ืองแตงกาย
มุสลิม เปนตน 

แนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ
ผูประกอบการเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
  สําหรับแนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน

ของผู ประกอบการเพื่อเตรียมความพรอมรองรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ผูประกอบการควรมุงเนนที่การพัฒนาใน 4 เรื่อง
หลัก ซึ่งลวนแลวแตไมใชเรื่องใหมแตอยางใด แตเปนเร่ืองท่ี
ผูประกอบการควรตระหนักและใหความสําคัญอยางตอเน่ืองใน
การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหกับกิจการ
ของตนเอง ไดแก 
  1)  ก า ร พัฒน าผลิ ตภ าพ  ( P r oduc t i v i t y )
ตามแนวทางยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ
ของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551-2555 ที่ไดกําหนดยุทธศาสตร
ไว 5 ดาน ไดแก 

● การยกระดับความสามารถทักษะแรงงาน (Human 
Skill) ทั้งแรงงาน ที่มีอยู  เดิมและแรงงานที่กําลังเข าสู ภาค
อุตสาหกรรม 

●  การยกระดับความสามารถทางดานการบริหารจัดการ 
(Management) 

●  การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร 
●  การพัฒนาระบบ Logistics ภายในกลุมอุตสาหกรรม 
●  การสรางเครือขายพันธมิตรธุรกิจ และ Supply 

Chain 
 ซึ่ งผู ประกอบการสามารถนําแนวทางการพัฒนา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม
มาปรับใชเขากับกิจการของตนเองได เชน ยกระดับความรู ทักษะ
แรงงานใหม และทักษะแรงงานเดิมท่ีมีอยูใหมีความสามารถ
เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับและทันตอความเปลี่ยนแปลง การนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใชในกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพ
และผลิตภาพ การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง (Continual 
Quality Improvement) การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจักรในกิจการ
ของตนเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพในการผลิต 
การพัฒนาระบบโลจิสติกส (Logistics) ภายในกลุมอุตสาหกรรม 

เพื่อการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพลดตนทุนดาน Logistics 
โดยการรวมกลุมธุรกิจในลักษณะเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) 
และ Supply Chain เพ่ือเช่ือมโยงการผลิต โดยเนนการเรียนรู
ซึ่งกันและกันระหวางผูประกอบการรายใหญและรายเล็ก

2)  การสรางมูลคา (Value Added) และคุณคา 
(Value creation) ใหกับสินคาและบริการ กลยุทธสําคัญในการ
เสริมสรางความสามารถในการแขงขันใหแกธุรกิจ ในยุคที่ตอง
ขับเคลื่อนดวยทุนสมอง สติปญญา และความคิดสรางสรรคแทน
การแขงขันดวยการใชความไดเปรียบดานวัตถุดิบ แรงงาน 
และความสามารถในการผลิต ตามแนวคิดเดิมของระบบเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตจํานวนมาก (Mass Production) ซึ่งกําลัง
หมดสมัยไมสามารถแขงขันไดในปจจุบัน ควรใหความสําคัญ
กับการยกระดับคุณคา (Value Up) ซึ่งเปนกระบวนการในการ
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สรางสรรคคุณคาอันจะนําไปสูมูลคาเพ่ิมของผลิตภัณฑหรือบริการ 
ชวยยกระดับความสามารถในการแขงขันของธุรกิจใหสูงข้ึน 
สรางภูมิคุมกันจากการลอกเลียนแบบและการตัดราคา รวมท้ัง
ปรับตําแหนงของธุรกิจสูตําแหนงท่ีสามารถเปนผูกําหนดราคา
ไดตามความเหมาะสม นํามาซ่ึงรายไดและผลกําไรท่ีเพิ่มข้ึน 
โดยมีแนวทางในการสรางมูลคาและคุณคา เชน การพัฒนา
การออกแบบสินคาใหมีความแปลกใหมเปนเอกลักษณเฉพาะตัว
ซึ่งจะทําใหยากตอการลอกเลียนแบบ รวมทั้งพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายเปนที่ตองการของตลาดมากขึ้น
  3)  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ
ทั้งในดานการพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพดีขึ้น และผลิตสินคาใหได
มาตรฐานมากข้ึน ซึ่งปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวา เรื่องมาตรฐาน
เปนเรื่องที่สําคัญและจําเปนที่จะตองมีการยกระดับเพื่อสรางขีด
ความสามารถของผู ประกอบการ และสนองความตองการ
ของประเทศคูคา ทั้งในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย สุขอนามัย 

และสิ่งแวดลอม เน่ืองจากประเทศตางๆ ไดสรางเกราะคุมกัน 
และปกปองผลประโยชนทางการคาของตนดวยการกําหนด
มาตรการตางๆ ขึ้น เพื่อใช เป นเครื่องมือกีดกันทางการคา
โดยมาตรฐานสินคาอุตสาหกรรมมีอยูหลายระดับ เชน มาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) และมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
(มอก.) ซึ่งเปนมาตรฐานระดับประเทศท่ีมีขอกําหนดเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการผลิตสินคาของประเทศใหเปนที่ยอมรับในระดับ
สากล นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานที่ยึดถือกันระหวางประเทศที่
ผูประกอบการสงออกของไทยตองถือปฏิบัติ ซึ่งมาตรฐานระหวาง
ประเทศเปนมาตรฐานท่ีพัฒนาขึ้นโดยองคกรระหวางประเทศท่ีมี

การยอมรับและใชกันโดยหลักๆ ไดแก องคการการคาโลก (World 
Trade Organization : WTO) และองคการระหวางประเทศ
วาดวยการมาตรฐาน (International Organization for 
Standardization : ISO) คือ อีกองคกรหนึ่งท่ีพัฒนามาตรฐาน
ระหว างประเทศกว า 17,000 รายการ ในขณะท่ีแต ละป
หนวยงานนี้จะพัฒนามาตรฐานใหมๆ เพิ่มขึ้นถึง 1,100 รายการ
ตอป โดยแบงออกเปน 40 สาขา เชน เกษตรกรรม เทคโนโลยี
อาหาร อุตสาหกรรมเสื้อผา สื่อสารโทรคมนาคม และดาน
การปกปองสุขอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม เปนตน 
หรือแบงออกตามคณะกรรมการท่ีมีการต้ังขึ้นเพ่ือดูแล ซึ่งมีอยู
ประมาณ 215 กลุมแยกตามประเภทของสินคาเปนหลัก โดยมี
ประเทศสมาชิกเขารวมถึง 157 ประเทศท่ัวโลก สําหรับมาตรฐาน
ระหวางประเทศท่ีนิยมใชกันโดยท่ัวไป อาทิ Codex/OIE/IPPC/
Food Safety/HACCP/GMP/COC และท่ีนาจับตามองเพ่ิมขึ้น 
(โดยเฉพาะการนํามาประยุกตใชกับประเทศไทย) คือ REACH 
ซึ่งเปนระเบียบวาดวยสารเคมีของสหภาพยุโรป ที่กําหนดโดย
คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปควบคุมการใชสารเคมีดวยระเบียบ 
REACH (Registration Evaluation and Authorization 
of Chemicals)

4)  การหาช องทางขยายตลาด  มีการวางแผน
กลยุทธการขยายโอกาสทางการตลาด โดยการศึกษาและวิจัย
เพ่ือหาตลาดใหมๆ ที่เหมาะสมกับสินคาและผลิตภัณฑของตนเอง 
ซึ่งมีตลาดใหมที่นาสนใจ เชน ตลาดในกลุมประเทศเพื่อนบาน 
และตลาดในกลุ มประเทศ BRICS1 ซึ่งปจจุบันประเทศไทย
มีความรวมมือในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีรวมถึงมีความสัมพันธ
ดานเศรษฐกิจการคาและการลงทุนกับประเทศตางๆ ในกลุม 
BRICS ที่สําคัญหลายกรอบความรวมมือ อาทิ ไทย-จีน ไดแก 
การทํา ASEAN-China FTA ในกรอบพหุภาคีความรวมมือ
ในกรอบทวิภาคีตางๆ ไทย-อินเดีย อยูระหวางการเจรจา FTA 
ระหว างกัน และอินเดียยังเป นตลาดใหมที่สําคัญของไทย 
ไทย-รัสเซีย ซึ่งรัสเซียเปนประเทศคู ค าอันดับหนึ่งของไทย
ในกลุมประเทศยุโรปตะวันออกและกลุมประเทศเครือรัฐเอกราช 
(Commonwealth of Independent States : CIS) ไทย-บราซิล 
ได มีการลงนามความตกลงทวิภาคีทางการค าระหว างกัน
ไทย-แอฟริกาใต แอฟริกาใตเปนคูคาอันดับหนึ่งของไทยในทวีป
แอฟริกาและเป นตลาดส งออกข าวที่ ใหญที่สุดของไทยใน
อนุภูมิภาคแอฟริกาตอนใต 

1 คําวา BRIC เปนอักษรยอใชเรียกกลุมประเทศกําลังพัฒนาที่มีการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว (Emerging Market) ประกอบดวยประเทศบราซิล 
 (Brazil) รัสเซีย (Russia) อินเดีย (India) และจีน (China)
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บทสรุป
 ในยุคที่มีการแขงขันทางเศรษฐกิจสูง “ใครพรอมกอน
ยอมไดเปรียบ” ดังนั้น ผู ประกอบการควรเตรียมความพรอม
รองรับการเกิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันใหกับกิจการของตนเอง ซึ่งจะเปน
การสรางความเขมแข็งและเพ่ิมโอกาสในการประกอบธุรกิจ
แกผู ประกอบการใหประสบผลสําเร็จและกิจการมีการเติบโต
อยางยั่งยืน สําหรับการเตรียมการเพื่อรองรับการเกิดเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษของกระทรวงอุตสาหกรรมน้ัน มี 2 หนวยงาน
ที่สําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษสนองรับนโยบายของรัฐบาล ไดแก การนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทยไดมีแผนที่จะศึกษาการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 พื้นที่นําร องตามนโยบายรัฐบาล 
ในป 2558 และอยูระหวางแกไขพระราชบัญญัติของการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการ
บริหารจัดการ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน ตลอดจนจูงใจใหนักลงทุนเขามาลงทุนในนิคม
อุตสาหกรรม นอกจากน้ี สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ได แต งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ
ดานอุตสาหกรรมขึ้น โดยมีอํานาจหนาที่ ในการเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนาและแผนการผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษดานอุตสาหกรรมใหกับกระทรวงอุตสาหกรรม พรอมทั้ง
ได  แต  งตั้ งคณะทํ างานพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ
ดานอุตสาหกรรม โดยมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําและวิเคราะห
ขอมูล รวมท้ังยกรางแผนการพัฒนาและแผนการผลักดันเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดานอุตสาหกรรมเสนอตอคณะกรรมการ
พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดานอุตสาหกรรม ซึ่งเมื่อแผนการ
พัฒนาและแผนการผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดาน
อุตสาหกรรมไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารของกระทรวง
อุตสาหกรรมแลว สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจะดําเนินการ
ผลักดันแผนการพัฒนาและแผนการผลักดันฯ ผานคณะกรรมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแหงชาติ (กอช.) เพื่อพิจารณาใหความเห็น
ชอบและนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีตอไป ซึ่งจะทําใหกระทรวง
อุตสาหกรรมมีกรอบแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นท่ี
ทั้ง 5 พื้นท่ีเศรษฐกิจชายแดนดังกลาว ซึ่งจะเปนการชี้นํา
การพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาคในเชิ งรุก  อันจะนํ า ไปสู 
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข งขันประเทศ สามารถ
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในแตละพื้นที่
ของทั้ง 5 จังหวัดใหขับเคลื่อนนําพาเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศใหเจริญรุดหนายิ่งข้ึนในอนาคต

แหลงขอมูลอางอิง
 ●  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, แผนแมบทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม 
  พ.ศ. 2551-2555

 ● กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงพาณิชย (http://sameaf.mfa.go.th). 
  กลุมเศรษฐกิจบริคส (BRICS), ธันวาคม 2556
 ● สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม http://www.ismed.or.th, บริการเพิ่มมูลคาผลผลิต
  และออกแบบผลิตภัณฑ, ธันวาคม 2556
 ●  ชมัยพร วิเศษมงคล ที่ปรึกษา SMEs, สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) , 
  มาตรฐานสินคา...สิ่งที่พลาดไมได, สืบคนเมื่อ 16 มกราคม 2558



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 16 วารสาร

● ชาญชัย  โฉลกคงถาวร
 สํานกัเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

บทความ พิเศษ

UNFCCC และ Kyoto Protocol คืออะไร 
 ในชวง 2 ทศวรรษท่ีผานมาประเด็นเรื่องการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย างยิ่ งป ญหาเรื่องโลกร อน 
ที่ส งผลกระทบตอการดํารงชีวิตของมนุษยและสัตว บนโลก
อยางมีนัยสําคัญ ดังน้ันประชาคมโลก โดยเฉพาะองคการ
สหประชาชาติ (United Nations : UN) ไดตระหนักและใหความ
สําคัญตอเร่ืองดังกลาวเปนอยางมาก ซึ่งแนนอนวาปญหาเร่ือง
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ัน UN ไมสามารถท่ีจะดําเนิน
การแกไขปญหาดังกลาวไดโดยลําพัง จะตองไดรับความรวมมือ
จากประเทศต างๆ โดยเฉพาะประเทศที่มีการปล อยก าซ
เรือนกระจกในระดับที่สูง ในการนี้ UN ไดจัดทําอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United 
Nations Framework Convention on Climate Change: 
UNFCCC) ขึ้นสําหรับใชเปนกรอบหรือแนวทางในการสรางความ
รวมมือระหวางประเทศเพื่อรับมือกับปญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยกรอบอนุสัญญา UNFCCC มีผลบังคับใช
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2537 (1994) ปจจุบันมีประเทศตางๆ 
ใหสัตยาบันแลว 184 ประเทศ โดยประเทศไทยไดรวมลงนาม
และใหสัตยาบันตออนุสัญญาฯ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2537 
(1994) และมีผลบังคับใชเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2538 (1995) 
ซึ่งภายใต UNFCCC จะแบงกลุ มประเทศภาคีอนุสัญญา ฯ 
ออกเปน 3 กลุม ดังน้ี 

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

UNFCCC หลังยุค 
Kyoto Protocol  

(post Kyoto Protocol Era)  

1.  ประเทศในภาคผนวกท่ี I  (Annex I Countries) 
จะตองมีพันธกรณีมากกวาประเทศนอกภาคผนวกท่ี I และ
ในกลุมท่ีภาคผนวกที่ I ดวยกันบางประเทศอาจไดรับการยืดหยุน
ในบางกรณีมากกวาประเทศอื่น

2. ประเทศในภาคผนวกที่ II  (Annex II Countries) 
เปนกลุมที่มีพันธกรณีมากที่สุด 

3. ประเทศนอกภาคผนวกที่ I  (Non-annex I : 
Developing Countries) ประเทศไทยมีสถานะเปน Non-annex 
I : Developing Countries และอยูในกลุม G7 และจีน 
 โดยที่ภายใต UNFCCC จะมีเวทีการประชุมของกลุม
ประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ที่เรียกวา ที่ประชุมสมัชชาประเทศภาคี
อนุสัญญาฯ (Conference of the Parties หรือ COP) ซึ่งเปน
องคกรสูงสุดที่เปนเวทีการเจรจาระหวางประเทศภาคีอนุสัญญาฯ 
ที่มีอํานาจในการตัดสินใจดําเนินการตางๆ ภายใตอนุสัญญาฯ 
ซึ่งจากการประชุม COP3 เมื่อป พ.ศ. 2540 (1997) ที่ประชุม
ได รับรองพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ขึ้นสําหรับ
ใชเปนกลไกในการกําหนดความรวมมือท่ีเปนพันธกรณีในการ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก (Green House Gas: GHG) โดยมี
การตั้งเปาหมายลด GHG ลงรอยละ 5 จากป พ.ศ. 2553 (1990) 
สําหรับประเทศในกลุม annex I ทั้งนี้ ประเทศไทยไดใหสัตยาบัน 
(Ratified) พิธีสารเกียวโตเมื่อป พ.ศ. 2545 (2002) 
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ทิศทางการดําเนินงานการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก (Green House Gas: GHG 
Emission) ในปจจุบัน
 ที่ผานมาจุดเปล่ียนที่สําคัญประการหน่ึงในเร่ือง การลด
การปลอยกาซเรือนกระจก (GHG Emission) ในเวทีระหวาง
ประเทศ คือ พันธกรณีในการลดกาซเรือนกระจก (Green House 
Gas : GHG) ในระยะแรก พ.ศ. 2551-2555 (2008-2012) 
ภายใตพิธีสารเกียวโตไดหมดอายุลงแลวเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2555 (2012) ดังนั้น ที่ประชุม COP 17 ในป พ.ศ. 2554 
(2011) ไดเห็นชอบใหมีการเจรจาเพื่อจัดทําขอตกลงใหม (ในรูป
แบบพิธีสาร ตราสารระหวางประเทศ หรือขอตัดสินใจ) ที่มีขอ
ผูกพันทางกฎหมายภายใตกรอบ UNFCCC และกําหนดให
กระบวนการเจรจาขอตกลงใหมสามารถบรรลุวัตถุประสงค 
เพื่อใหรัฐภาคีเห็นชอบภายในการประชุม COP21 ซึ่งมีกําหนด
จัดข้ึนชวงปลายป พ.ศ. 2558 (2015) โดยท่ีขอตกลงใหมจะเนน
หลักการในเรื่องการมีสวนรวมของทุกประเทศ (Applicable 
to all) ซึ่งจะเริ่มใชตั้งแตป พ.ศ. 2563 (2020) ดังนั้น จึงมีโจทยวา 
ชวงกอนที่จะถึงป พ.ศ. 2563 หรือ Pre-2020 คณะทํางาน
เฉพาะกิจภายใต UNFCCC ที่ไดรับมอบหมายใหจัดทําขอตกลง
ใหมที่มีช่ือวา Ad Hoc Working Group on the Durban 
Platform for Enhanced Action (ADP) จะมีการหารือเพื่อให
สามารถลด/กําจัดชองวางในการปลอย GHG ไดอยางไร ??? 

 อยางไรก็ดี เพื่อไมใหการดําเนินงานในการลด GHG 
สะดุดลงก อนถึงป  พ .ศ .  2563 (2020) ที่ประชุมรัฐภาคี
พิธีสารเกียวโต สมัยที่ 8 โดยคณะทํางานเฉพาะกิจพิธีสารเกียวโต 
Ad Hoc Working Group on Kyoto Protocol (AWG-KP) 
ไดมีการเจรจาจัดทําเปาหมายการลด GHG และพันธกรณี
ในการลด GHG ในระยะที่ 2 โดยเสนอใหที่ประชุม COP18 ให
ความเห็นชอบในการกําหนดเปาหมายการลด GHG ของประเทศ
พัฒนาแลวร อยละ 18 จากป พ.ศ. 2533 (1990) รวมถึง
กําหนดพันธกรณีในการลด GHG ในระยะสองข้ึน ระหวางป 
พ.ศ. 2556-2563 (2013-2020) โดยใชวิธีในการจัดทํา “ขอแกไข
พิธีสารเกียวโตและภาคผนวกของพิธีสารฯ” ใหมีผลผูกพัน
ไปพลางกอน (Provisionally apply) โดยที่ประเทศไทยในฐานะ
ที่เปนประเทศกําลังพัฒนายังคงเปนประเทศท่ีไมตองมีขอผูกมัด
ในการดําเนินการตามพันธกรณีดังกลาว ปจจุบัน ณ วันท่ี 30 
กันยายน พ.ศ. 2557 (2014) มีรัฐภาคียื่นตราสารยอมรับ “ขอ
แกไขพิธีสารเกียวโตและภาคผนวกของพิธีสารฯ” แลว จํานวน 
18 ประเทศ ซึ่งในสวนของประเทศไทย โดยสํานักนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล อม อยู ระหว างเสนอเรื่องดังกล าว
ตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบการย่ืนตราสารยอมรับ
ขอแกไขพิธีสารฯ1   

1 เอกสารประกอบการประชุมเตรียมการ การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 20 

ภาพที่ 1 กระบวนการดําเนินงานการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใต UNFCCC และ Kyoto Protocol

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 .............. .............. 2020

2008-2012 GHG emission of KP in the 1st period 2013-2020 GHG emission of KP in the 2st period

New Instruments negotiation process after 2020
(pre - 2020) ???
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2 รายงานการศึกษา เรื่อง การปลอยกาซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดย วรุณ รักสกุลกานต ศูนยขอมูลกาซเรือนกระจก ซึ่งพิจารณาเฉพาะ
 ในสวนของการปลอยกาซเรือนกระจกทางตรง ซึ่งเปนเพียงสวนหนึ่งของการใชพลังงานเทานั้น ยังไมไดรวมถึงการปลอยกาซเรือนกระจกทางออมที่เกิดข้ึนจากการใช
 พลังงานไฟฟาในกระบวนการผลิต

 นอกจากน้ี กระบวนการดําเนินงานการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกภายใต UNFCCC ยังมีความสอดคลองกับวาระ
การพัฒนาภายหลังป พ.ศ. 2558 (Post-2015 Development 
Agenda) และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) ขององคการสหประชาชาติ 
(United Nations : UN) ในเปาหมายที่ 13 เรื่องการดําเนินงาน
อยางเร งด วนในการแกป ญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบ (Take urgent to combat climate 
change and its impacts) ซึ่งแสดงใหว าการดําเนินงาน
เรื่องการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ถือเปนเปาหมายท่ี
นานาประเทศ รวมถึง UN ยังใหความสําคัญที่จะแกไขปญหาใหได
กอนป พ.ศ. 2563 (2020) 

การดําเนินงานของประเทศไทยเก่ียวกับ
เรื่องการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 สําหรับการดําเนินงานเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทยนั้น  สํ านักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชา ติและ ส่ิ งแวดล อม  (สผ . )  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถือเปนหนวยงานหลัก
ในการดําเนินงานรวมกับภาคสวนตางๆ ทั้งหนวยงานภาครัฐ 
องคกรมหาชน ภาคประชาชน รวมถึงองคกรระหวางประเทศ 
ในการแกไขปญหาและรับมือกับเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในดานตางๆ ที่เกิดขึ้นจากภาคการขนสง อุตสาหกรรม 
การทองเท่ียว การเกษตร และภัยธรรมชาติ เป นตน โดย
กลไกการดําเนินงานที่สําคัญ คือ คณะกรรมการนโยบาย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรี
เปนประธาน และคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแหงชาติใน 3 ดาน คือ 1) ดานวิชาการ 2) ดานการ
ประสานทาทีไทยในการเจรจา และ 3) ดานการดําเนินการ
ลดกาซเรือนกระจกที่ เหมาะสมของประเทศ (Nationally 
Appropriate Mitigation Actions-NAMAs) โดยมี สผ . 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนฝายเลขานุการ 
นอกจากนี้ ยังมีองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการ
มหาชน) เปนกลไกที่สําคัญอีกหนวยงานหน่ึงในการดําเนินการ
เรื่ อง ดังกล  าว  ซึ่ ง ในส วนของกระทรวงอุตสาหกรรมน้ัน 
ก็มีสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนคณะอนุกรรมการ

ด านการประสานท าทีไทยในการเจรจา และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเปนคณะอนุกรรมการดานวิชาการ 
 ที่ผานมา สผ. ไดมีการจัดทํายุทธศาสตรแหงชาติวาดวย
การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2551-2555 
ปจจุบัน สผ. ไดจัดทํารางแผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2557-2593 ซึ่งร างแผนฯ ดังกลาว
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศแห งชาติแล ว เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 
พ .ศ . 2557 และอยู ระหว างเสนอเร่ืองการแสดงเจตจํานง
ลดก าซเรือนกระจกที่ เหมาะสมของประเทศ  (NAMAs) 
ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 นอกจากนี้ ในสวนของการดําเนินงานดานตางประเทศ 
ประเทศไทยในฐานะที่ เป นรั ฐภาคีอนุสัญญา  UNFCCC 
และพิธีสารเกียวโต มีพันธกรณีภายใตอนุสัญญา UNFCCC ไดแก 
1) จัดทําและปรับปรุงบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศ 2) จัดทํา
แผนของประเทศในการลดกาซเรือนกระจกและการปรับปรับตัว 
และ 3) จัดทํารายงานแหงชาติ (National Communication: 
NC) ซึ่งท่ีผานมา สผ. รวมถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของตางๆ ก็ได
สนับสนุนและเข าร วมการเจรจาในกรอบ UNFCCC และ
พิธีสารเกียวโต ในการกําหนดทาทีและจุดยืนของไทยรวมกับ
กลุมประเทศกําลังพัฒนา กลุม G77 รวมถึงอาเซียนอยางเขมขน 
เพื่อใหมีทาทีที่ชัดเจนและไดรับผลประโยชนในการดําเนินงาน
รวมกันสูงสุด 

การปลอยกาซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม
และแนวทางในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
 ในส  วนของการปล อยก  าซ เรื อนกระจกในภาค
อุตสาหกรรมนั้น สวนใหญจะมีการปลอยกาซเรือนกระจก
ที่เกิดจาก 1. ขั้นตอนหรือกระบวนการผลิต ที่เกิดจากภาค
อุตสาหกรรมโดยตรง และ 2. ภาคพลังงาน ซึ่งเกิดจากการเผาไหม
เชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานความรอนที่ใชในกระบวนการผลิต 
โดยจากการศึกษาที่ผานมาพบวา การปลอยกาซเรือนกระจก
ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย  ในป   พ .ศ .  2554 
อุตสาหกรรมที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกจากมากไปหานอย 
5 อันดับแรก 2 ไดแก
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ชนิดและปริมาณสารมลพิษท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2550 
เปนตน แลว หนวยงานภาครัฐควรมีการออกมาตรการที่เปน
การจูงใจใหผูประกอบการหันมาใหความสําคัญในเร่ืองการควบคุม
และจัดการมลพิษที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม เชน การลดภาษี 
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหผู ประกอบการเข าร วม
โครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจก รวมถึงใหรางวัลและ
ประกาศนียบัตรแกโรงงานท่ีมีการควบคุมและจัดการมลพิษ
ที่ดีเยี่ยม อยางไรก็ดี เพื่อใหการแกไขปญหาการปลอยกาซ
เรือนกระจกที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมเปนไปไดอยางยั่งยืน
ในอนาคต ภาครัฐรวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ ควรใหความ
สําคัญในเร่ืองของการสนับสนุน และสงเสริมงานวิจัยที่เก่ียวกับ

อางอิง :  

 - สรุปผลการศึกษาโครงการศึกษาและกําหนดคา Carbon Intensity ของอุตสาหกรรมเคมี อาหาร 
  สิ่งทอ แกวและเซรามิก
 -  รายงานการศึกษา เรื่อง การปลอยกาซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
      โดย วรุณ รักสกุลกานต ศูนยขอมูลกาซเรือนกระจก
   -  Presentation เรื่อง นโยบายและการเตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ             
  โดย นายประเสริฐ ศิรินภาพร ผูอํานวยการสํานักงานประสานการจัดการการเปล่ียนแปลง
  สภาพภูมิอากาศ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
   -  Presentation เรื่อง ADB สําหรับการเตรียมการประชุม COP20 
  สํานักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 1. อุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต (35.8 MtCO
2
e)

 2. อุตสาหกรรมการผลิตปโตรเคมี (9.1 MtCO
2
e)

 3. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม 
(5.1 MtCO

2
e) 

 4. อุตสาหกรรมการผลิตปูนขาว (4.4 MtCO
2
e) 

 5. อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและเหล็กกลา (3.7 
MtCO

2
e) 

 ทั้งนี้ แนวทางและวิธีการดําเนินงานในการลดการปลอย
กาซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมน้ัน นอกจากเร่ืองของ
การออกกฎหมาย กฎระเบียบ และขอกําหนดตางๆ ในการ
ควบคุมและจัดการมลพิษทางอากาศท่ีมาจากโรงงานอุตสาหกรรม 
อาท ิ1) พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่องการกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุม
การปลอยมลพิษ กําหนดคุณสมบัติผู ควบคุมดูแล พ.ศ. 2545  
และ 3) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ืองการจัดทํารายงาน

การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิต
ในการลดการปลอยกาซเรือนเรือนกระจกในอุตสาหกรรมที่มี
การปลอยกาซเรือนกระจกสูงใหมีประสิทธิภาพสูงไดอยางยั่งยืน
และเปนรูปธรรมตอไป



สัมภาษณ พิเศษ

Q1:

“บทบาท สศอ. ดานตางประเทศ และการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของภาคอุตสาหกรรมไทย”

ศิริรุจ  จุลกะรัตนศิริรุจ  จุลกะรัตน
รองผูอาํนวยการสาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม

        ทานมีบทบาทดานระหวางประเทศ
    ของกระทรวงอุตสาหกรรมมายาวนาน 
    อยากใหเลาประสบการณในการพัฒนา
    อุตสาหกรรมท่ีผานมา 

 ผมเริ่มตนการทํางานที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

(สศอ.) มาตั้งแตป 2529 ในตําแหนงเศรษฐกร 3 สมัยนั้น 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมยังมีฐานะเปนกองเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

ตอมาในป 2534 จึงไดมีการจัดต้ัง สศอ. ขึ้นโดยการควบรวม

ภารกิจของกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกับสํานักงานพัฒนา

อุตสาหกรรมหลัก ถาจะนับเวลาและประสบการณในการ

ทํางานดานการพัฒนาอุตสาหกรรมท้ังในสวนท่ีเปนการพัฒนา

อุตสาหกรรมในระดับมหภาคและดานตางประเทศจนถึง

ปจจุบันก็เปนเวลาเกือบ 30 ปแลว ชวงท่ีผมเร่ิมเขามาทํางาน

เปนชวงที่สภาพัฒนฯ กําลังจัดทําแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ

ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 6 

(พ.ศ. 2530-2534) โดยมีจุดมุงหมายหลักดานอุตสาหกรรม 

คือ การขยายการสงออก เรงรัดการสงเสริมการสงออก

และการทองเท่ียว รวมท้ังการปรับการวางแผนจากการ

ส  ง เสริมอุตสาหกรมรายสาขาในอุตสาหกรรมเหล็ก 

ปุย กระดาษและเยื่อกระดาษ มาเปนลักษณะของการจัดทํา

แผนงานเพื่อกาวสูการเปนประเทศอุตสาหกรรมใหมหรือที่

เรียกวา NIC ซึ่งในชวงของการจัดทําแผนฯ 6 นั้น ผมก็ได

มีส  วนร วมในการจัดทําแผนปฏิบัติการของกระทรวง

อุตสาหกรรมภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 6 ดังกลาวดวย ในสวนของงานดานตางประเทศ 

ผมไดจับงานดานนี้มาตั้งแตสํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 20 วารสาร
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ระหวางประเทศยังมีฐานะเปนฝายภายใตสํานักนโยบาย

อุตสาหกรรมมหภาค โดยตอมาในป 2545 ภายหลังที่ไดมีการ

ปรับโครงสรางสวนราชการจึงไดควบรวมกับกองวิเทศสัมพันธ 

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ยกฐานะข้ึนเปน

กองและสํานักตามลําดับโดยประสบการณดานตางประเทศ

ของผมสวนใหญจะคลุกคลีอยู  ในสวนของความรวมมือ

ดานอุตสาหกรรมภายใตกรอบอาเซียน ผมเปนหนึ่งในไมกี่คน

ที่ยังเหลืออยูของ สศอ. ที่ไดเริ่มงานอาเซียนมาตั้งแตสมัยที่

อาเซียนยังไม ได มีการจัดตั้ งความตกลงเขตการค าเสรี 

หรืออาฟตา ซึ่งปจจุบันไดพัฒนามาเปน ATIGA ตามลําดับ  

ความรวมมืออาเซียนในยุคแรกๆ จะเปนในรูปของการดําเนิน

โครงการความรวมมือระหวางกัน โดยมีโครงการท่ีสําคัญๆ 

เชน โครงการ ASEAN Industrial Joint Venture (AIJV) 

โครงการแบงผลิตรถยนตเฉพาะย่ีหอและรุนของอาเซียน 

(ASEAN Brand to Brand Complementation Scheme 

(BBC) และท่ีเปนที่รูจักกันแพรหลายมากท่ีสุด คือ โครงการ

ความร วมมือด านอุตสาหกรรมของอาเซียน (ASEAN 

I n d u s t r i a l  C o o p e r a t i o n  S c h e m e )  ห รื อ

ที่เรียกกันโดยท่ัวไปวาโครงการ AICO ซึ่งเปนการใหสิทธิ

ประโยชนแกประเทศอาเซียนผู เขารวมโครงการตามหลัก

เกณฑการพิจารณาอนุมัติ โครงการของแต ละประเทศ

โดยสิทธิประโยชนสวนใหญจะเปนในเรื่องของการลดภาษี

นําเขาและการไมถูกจํากัดดวยระบบโควตา ผมมีสวนรวม

ในการดําเนินโครงการ AICO  มาตั้งแตโครงการเริ่มตกฟาก

โดยมีสวนในการเจรจาจัดทํารางความตกลงระหวางกันไป

จนถึงการพิจารณาอนุมัติคําขอโครงการซ่ึงสวนใหญจะเปน

คําขอของบริษัทรถยนตที่ต อเน่ืองมาจากโครงการ BBC

รวมท้ังไดเคยเปนผูแทนไทยไปฝกอบรมเร่ืองโครงการ AICO 

ใหแกประเทศกัมพูชา และเปนผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม

สําหรับการประชุมอาเซียนในกรอบตางๆ เชน การประชุม

เจ าหน าที่อาวุ โสด านเศรษฐกิจของอาเซียน (SEOM) 

การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) นอกจากน้ี 

ในชวงประมาณป 2544 ที่การเจรจารอบโดฮาภายใตองคการ

การคาโลก (WTO) ประสบความลมเหลวทําใหประเทศตางๆ 

รวมทั้งประเทศไทยไดหันไปใหความสําคัญกับการเจรจา

จัดทําความตกลงเขตการคาเสรีในรูปของทวิภาคีมากข้ึน 

ผมก็ไดมีสวนรวมในคณะเจรจาของกระทรวงพาณิชยในการ

เจรจาจดัทําความตกลงเขตการคาเสรี (FTA) กับประเทศตางๆ  

โดยภารกิจหลักจะเปนการดูแลในสวนของการกําหนดทาที

การเปดเสรีสินคาอุตสาหกรรมเพื่อใหการเปดเสรีไมกอใหเกิด

ผลกระทบและเกิดประโยชนสูงสุดตอภาคอุตสาหกรรมของ

ไทยรวมทั้งรักษาการเปนฐานการผลิตของอาเซียน ทั้งนี้ 

การเจรจา FTA ที่ผมไดเขาไปมีสวนรวมจะประกอบดวย

การเจรจาขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน (CEPT) JTEPA 

(Japan-Thailand Economic Partnership Agreement) 

FTA ไทย-สหรัฐฯ  FTA ไทย-เปรู  FTA ไทย-อินเดีย  FTA 

ไทย-EFTA  และ FTA ไทย-ออสเตรเลีย เปนตน ปจจุบัน

การดําเนินการของ สศอ. มีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก

สภาวะภายในประเทศและสภาวะเศรษฐกิจโลกมีการ

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนสภาวะเศรษฐกิจ
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ถดถอยในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ น วิกฤตการณ

ดานพลังงาน ปญหาสิ่งแวดลอม การเปน AEC ในป 2558 

รวมถึงปญหาการขาดแคลนแรงงานของไทย ทําให สศอ. 

ตองมีการปรับแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สามารถรองรับ

การเปล่ียนแปลงและสามารถปรับตัวให สอดคล องกับ

สถานการณ

    การดําเนินงานดานระหวางประเทศ
    ของ สศอ. ณ ปจจุบันมีอะไรบาง

 การดําเนินงานดานตางประเทศของ สศอ. ยึดถือ

แนวทางปฏิบัติตามนโยบายดานตางประเทศของรัฐบาล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 ยุทธศาสตร

ชาติและยุทธศาสตรของกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2559 - 

2564) โดยมุ งเนนการสงเสริมความรวมมือและกระชับ

ความสัมพันธกับตางประเทศทั้งในระดับพหุภาคี ทวิภาคี 

อนุภูมิภาค กรอบประเทศเพื่อนบาน องคการระหวางประเทศ

ในระบบสหประชาชาติ และองคกรระหวางประเทศอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของ เพื่อรวมมือในกิจกรรมท่ีจะสนับสนุนและพัฒนา

ขีดความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมไทย

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมท้ังในเร่ือง

การเสนอแนะนโยบาย/ทาทีดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ระหวางประเทศ การดําเนินการตามพันธกรณีตามความ

ตกลง/อนุสัญญาตางๆ รวมท้ังการสงเสริมความรวมมือ

ในการพัฒนาเทคโนโลยี คุณภาพ มาตรฐานอุตสาหกรรม 

การรักษาสิ่ งแวดล อมเ พ่ือ เ พ่ิม ขีดความสามารถของ

อุตสาหกรรมไทยในการแขงขันกับตลาดโลก ตลอดจน

การพัฒนาความร วมมือด านอุตสาหกรรมกับประเทศ

เพื่อนบานเพื่อสรางฐานสําหรับความสัมพันธทางเศรษฐกิจ

ในเวทีการแขงขันระหวางประเทศ ปจจุบันการดําเนินงาน

ดานตางประเทศของ สศอ. สามารถจําแนกไดเปน 2 สวน

ใหญๆ คือ การดําเนินงานในเชิงรับและการดําเนินงาน

ในเชิงรุก โดยในสวนของการดําเนินงานในเชิงรับจะเปนงาน

ในลักษณะท่ี สศอ. ไปสนับสนุนการทํางานของหนวยงาน

ที่ เกี่ ยวข อง ท้ัง ท่ี เป นหน วยงานภายในและหน วยงาน

ภายนอกกระทรวง โดยหนวยงานท่ี สศอ. มีความเก่ียวของ

และมีบทบาทในการเสนอแนะนโยบายและทาทีที่เกี่ยวของ

ด านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว างประเทศเพ่ือนําไป

ประกอบการกําหนดท าที ไทยในการดําเนินงานด าน

ตางประเทศในกรอบตาง ๆ ที่สําคัญ ไดแก กระทรวงพาณิชย 

โดยเฉพาะกรมเจรจาการค าระหว างประเทศ ซึ่ งเป น

หนวยงานหลัก ในการเจรจาความตกลงเขตการคาเสรีระหวาง

ไทยกับประเทศตางๆ กระทรวงการคลังในฐานะหนวยงาน

ที่ดูแลเร่ืองกรอบระยะเวลาในการลดภาษี กระทรวงการ

ตางประเทศในฐานะหนวยงานประสานงานดานตางประเทศ

ของไทยในการดําเนินการพัฒนาความสัมพันธกับตางประเทศ

ในกรอบต างๆ ในภาพรวมในทุกมิติของความร วมมือ 

รวมท้ังสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ซึ่งมีบทบาทในการเปนหนวยประสานงาน

กลางของไทยในการพัฒนาความร วมมือทางเศรษฐกิจ

กับประเทศเพ่ือนบ านภายใต กรอบต างๆ โดยเฉพาะ

กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

(Greater Mekong Sub region : GMS) กรอบความรวมมือ

ลุ มนํ้าโขง-ญี่ปุ น (Mekong-Japan) และโครงการพัฒนา

Q2:
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นิคมอุตสาหกรรมและทาเรือน้ําลึกทวายในเมียนมาร เปนตน 

โดยบทบาทของ สศอ. จะมีในสองสวนคือ เปนทั้งหนวย

ประสานงานกลางดานตางประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม

และเปนหนวยเสนอแนะนโยบายและทาทีของกระทรวง

อุตสาหกรรมภายใตกรอบความรวมมือระหวางประเทศตางๆ 

ที่เกี่ยวของ เชน การดําเนินการเตรียมความพรอมในการ

เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเจรจาจัดทาํและทบทวน 

ความตกลงเขตการคาเสรีระหวางไทยกับประเทศตางๆ เชน 

ความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลี 

อาเซียน-ญี่ปุน อาเซียน-ฮองกง ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ

อาเซียน-ญี่ปุน (JTEPA) การเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรป 

การเจรจาจัดทําความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก 

(TPP) รวมถึงความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย- 

แปซิฟก (APEC) และการเจรจาความตกลง หุนสวนเศรษฐกิจ

ในภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic 

Partnership : RCEP)  เปนตน นอกจากงานในเชิงรับ

ซึ่งมีปริมาณงานเปนจํานวนมากตามพลวัตรของกระแส

เศรษฐกิจโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู ตลอดเวลาภายใต

ภาวะการแขงขันที่ทวีความทาทายมากขึ้นเรื่อยๆ แลว 

สศอ. ยังใหความสําคัญตอการดําเนินงานดานตางประเทศ

ในเชิงรุกโดยได มีการดําเนินโครงการศึกษาเพื่อจัดทํา

ยุทธศาสตร/แผนงานโครงการรองรับการดําเนินการตาม

นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม 

รวมทั้ง การติดตามการใชประโยชนจากขอตกลงเขตการคา

เสรีตางๆ ของภาคอุตสาหกรรมไทยผานโครงการศึกษาตางๆ 

เช น โครงการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับ

ประเทศเพื่อนบาน (ปจจุบันดําเนินการเขาสูปที่ 8) โครงการ

เพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต นโยบาย

เศรษฐกิจระหวางประเทศของไทย (ปจจุบันดําเนินการเขาสู

ระยะที่ 7) โครงการศึกษาเตรียมความพรอมของภาค

อุตสาหกรรมไทยสําหรับการจัดทําหุ นสวนเศรษฐกิจใน

ภูมิภาค (RCEP) และโครงการศึกษาผลกระทบของ Global 

Supply Chain จากการเจรจาความตกลงการคาเสรีทวิภาคี

และพหุภาคีตออุตสาหกรรมไทย เปนตน โครงการขางตน

เป นการดําเนินการเพื่อส งเสริมการเชื่อมโยงเครือข าย

การผลิต (Production Network) กับประเทศเพ่ือนบาน

และประเทศตางๆ ในภูมิภาคเพ่ือใชประโยชนจากการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานตางๆ จากการเช่ือมโยงภายในภูมิภาค 

(ASEAN Connectivity)

    สศอ. ไดรับมอบหมายจาก
    กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
    ใหดําเนินงานรองรับการเขาสู AEC 
    ในเรื่องใดบางเปนพิเศษ

 สศอ. ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานหลักของ อก. 

ในการจัดทําแผนงานของภาคอุตสาหกรรมไทยใหสอดคลอง

กับเปาหมายของอาเซียน โดยเปาหมายการรวมตัวเปน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ภายในป 2558 

(ค.ศ. 2015) มีพิมพเขียว (AEC Blueprint) กําหนดทิศทาง

การดําเนินแผนงานดานเศรษฐกิจตางๆ ในเชิงบูรณาการของ

ภาคอุตสาหกรรม เปาหมายสําคัญของการเปน AEC มี 4 ดาน 

คือ 1. เปนตลาดและฐานการผลิตรวม เพื่อเคล่ือนยายสินคา 

Q3:
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บริการ การลงทุน แรงงานมีฝมือ และการเคลื่อนยายเงินทุน

ที่ เสรีมากข้ึน 2. สร างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาค โดยการพัฒนา SMEs 

และการเสริมสรางขีดความสามารถผานโครงการตางๆ 

เพ่ือลดชองวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ 4. การบูรณา

การเขากับเศรษฐกิจโลก เนนการปรับประสานนโยบาย

เศรษฐกิจอาเซียนกับนอกภูมิภาค เชน การจัดทําขอตกลงเขต

การคาเสรี (FTA) ของอาเซียนกับประเทศคูเจรจาตางๆ

โดยการดําเนินการตามพันธกรณีทั้ง 4 ดานน้ัน สศอ . 

ตองดําเนินการรวมกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของในการ

เจรจา/เสนอแนะทาทีเพื่อกําหนดระยะเวลาในการลดภาษี 

และกฎวาดวยถ่ินกําเนิดสินคาท่ีเหมาะสมในการเปดเสรี

สินคาอุตสาหกรรม รวมทั้ง เปนหนวยงานหลักในการดําเนิน

โครงการความรวมมือดานอุตสาหกรรมของอาเซียน (ASEAN 

Industrial Cooperation Scheme: AICO) เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ในการผลิตสินคาอุตสาหกรรมของอาเซียน และสนับสนุน

การแบงผลิตและการใชวัตถุดิบในภูมิภาค  ซึ่งการดําเนินการ

ดังกลาวมีสวนทําใหไทยและอาเซียนกลายเปนฐานของ

เครือข ายการผลิตภาคอุตสาหกรรมท่ีสํ าคัญของโลก 

(Global Industrial Production Network) โดยสินคา

อุตสาหกรรมท่ีไดรับประโยชนจากขอตกลงเขตการคาเสรี

อาเซียน ที่เห็นเดนชัด ไดแก อุตสาหกรรมยานยนตและ

ชิน้สวนอตุสาหกรรม ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนตน

 นอกจากนี้ สศอ. ยังเปนฝายเลขานุการของคณะ

อนุกรรมการ ประชาคมอาเซียนของกระทรวงอุตสาหกรรม 

เพือ่จดัทาํแผนงานและเสนอแนะนโยบาย รวมถึงคณะกรรมการ 

เพื่อติดตามนโยบายดานการเตรียมความพรอมในการเขาสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อติดตามและขับเคลื่อน

นโยบาย ซึ่งทั้งสองคณะดังกลาวเปนกลไกหลักของการดําเนิน

การภายในของ อก. เพ่ือประสานงานในการสงแผนงาน

เขาบรรจุในแผนงานและยุทธศาสตรชาติ โดยรัฐบาลปจจุบัน

ไดมีการจัดตั้งศูนยอํานวยการเตรียมความพรอมประเทศไทย

ในการเขาสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีการจัดต้ัง

กลไกดําเนินงานใน 3 ระดับ คือ ระดับคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน ซึ่ง อก. โดย สศอ. ก็ไดมี

การประสานงานใหมีผูแทน อก. ในระดับที่เหมาะสมเขารวม

การประชุมดังกลาวมาโดยตลอด ทั้งนี้ การดําเนินการ

ประสานงานในระดับชาตินั้นตองมีการดําเนินการอยาง

ตอเน่ือง แมวาในป 2558 นี้ จะเปนปที่สมาชิกในอาเซียน

ต องมีการดํา เนินตามพันธกรณีบางส วนให แล ว เสร็จ

ตามขอตกลงที่ไดมีการผูกพันไวแลว แตก็ยังมีอีกหลายสวน

ที่ต องมีการดําเนินการตอเนื่องในระยะยาวภายหลังจาก

การเขาสู AEC (Post AEC) ซึ่ง อก. โดย สศอ. คงยังตองมี

บทบาทในเร่ือง AEC ในสวนของการติดตามและผลักดันให

หนวยงานตางๆ ใน อก. ขับเคลื่อนการดําเนินการตาม

พันธกรณีพรอมท้ังการจัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือรองรับ

การเขาสู AEC หลังป 2558 รวมทั้งติดตามการใชประโยชน

จากการดําเนินตามพันธกรณีดังกลาวตอไป
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Q4:
    อยากใหทานนําเสนอภาพมุมมอง
    ที่มีตอการเขาสู AEC ของไทย
    วาเปนอยางไร

 เม่ือประเทศไทยและสมาชิกอาเซียนอีก 9 ประเทศ 

มีพันธกรณีที่จะต องปฏิบัติตาม AEC Blueprint และ

การเข าสู  AEC เป นไปอย างสมบูรณแล ว ผมมองว า

ภาคอุตสาหกรรมไทยท้ังนักลงทุน นักธุรกิจ ผูประกอบการ 

ไปจนถึงบุคคลท่ัวไปที่เกี่ยวของ ควรเล็งเห็นโอกาสทอง

เมื่อ ASEAN รวมเปนหน่ึงเดียว (ASEAN as one) ซึ่งจะ

ก อให  เกิดขนาดตลาดที่ ใหญขึ้น การขยายการส งออก

และโอกาสทางการคา จากการยกเลิกอุปสรรคภาษีและ

ที่มิใชภาษี ซึ่งจะเปดโอกาสใหสินคาเคลื่อนยายไดงายขึ้น 

และสรางโอกาสทางการคาในภาคบริการในสาขาที่ไทย

มีความเขมแข็ง เชน ทองเที่ยว โรงแรมและรานอาหาร สุขภาพ 

ซึ่งจะสงผลใหไทยมีรายไดจากการคาบริการ และภาค

อุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวของ รวมถึงการสรางเสริม

โอกาสในการลงทุน ในขณะที่อุปสรรคการลงทุนระหวาง

อาเซียนจะลดน อยลง ที่สําคัญจะเป นการเพิ่มอํานาจ

การตอรองของไทยในเวทีการคาโลก และสรางความเชื่อมั่น

ใหกับประชาคมโลก

 ดวยกระแสแหงโอกาสจากปจจัยบวกท่ีกล าวมา 

ผนวกกับประเทศไทยมีทําเลที่ตั้งทางเศรษฐกิจ (Economic 

Location) ที่เหมาะสมในการเปนศูนยกลางในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ดังนั้น ในอนาคตไทยจะไดรับประโยชน

จากการรวมตัวเปนประชาคมของอาเซียนมากนอยเพียงใด

ยอมขึ้นอยูกับการเตรียมความพรอมของเรา ซึ่งคําวา “เรา” 

ไมใชเพียงลําพังแตภาครัฐ หากแต “เรา” หมายรวมถึง

ประชาชน นักธุรกิจ ผู ประกอบการที่ เกี่ยวข องในภาค

อุตสาหกรรม โดยหากภาคอุตสาหกรรมใดยังไมมีความพรอม 

กต็องเรงพฒันาเพ่ือเสริมสรางศักยภาพใหพรอมรับการแขงขนั 

ทั้งในมิติของ Supply side และ Demand side เชน พัฒนา

ผลิตภาพหรือพัฒนาในเชิงนวัตกรรมเพื่อแขงขันในตลาด

ระดับภูมิภาคและระดับโลก ก็จะสามารถใช ประโยชน

ไดเต็มที่ โดยโครงการตอเนื่องสําคัญอีกโครงการหนึ่งที่

สศอ. ไดดําเนินการต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันเปนระยะท่ี 6 

(2553-2558) คือการติดตามการใชสิทธิประโยชนจาก

ความตกลงเขตการคาเสรีระหวางไทยกับประเทศตางๆ 

เพื่อติดตามการใชประโยชนจากความตกลงระหวางประเทศ

โดยเฉพาะในกรอบอาเซียนและอาเซียนกับประเทศคูเจรจา 

พรอมทั้งวิเคราะหปญหา/อุปสรรคตางๆ ที่เก่ียวของกับ

การดําเนินการตามพันธกรณี เชน การใชสิทธิประโยชน

ทางดานภาษี การกําหนดกฎถ่ินกําเนิดสินคาที่เหมาะสม

และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากมาตรการที่ไมใชภาษี เปนตน 

ทั้งนี้ สศอ. ไดมีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 

กรมศุลกากร และกรมการคาระหวางประเทศ เปนตน 

เพื่ออํานวยความสะดวกใหนักลงทุนและภาคอุตสาหกรรม

ไทยมาโดยตลอดซึ่งจะมีสวน ในการชวยเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมไทย จากการใชทรัพยากร

การผลิตรวมกัน และการเปนพันธมิตรทางธุรกิจรวมกับ

สมาชิกอาเซียนประเทศอ่ืน ทําให  เ กิดความได  เปรียบ

เชิงแขงขัน (Comparative Advantage) และลดตนทุน

การผลิตได

ทั้งนี้ ภาครัฐไดพยายามสรางสิ่งอํานวยความสะดวก

ทางการคา การลงทุนเปนอยางมากเพื่อเตรียมความ

พรอมรองรับ AEC พรอมทั้งไทยยังเปน Strategic Location 

ที่เชื่อมตอกับประเทศเพื่อนบาน ซึ่งประเทศที่สาม เชน ญี่ปุน 

สนใจให ไทยเปนฐานการผลิตหลักและขยายเครือขาย

การผลิตไปยังประเทศเพื่อนบานภายใตนโยบาย Thailand 

Plus 1 ดังนั้น ผมไมอยากใหไทยเปนแคทางผานการลงทุน 

แตผมอยากใหไทยไดประโยชนโดยแทจริง ซึ่งพระเอกสําคัญ

ในการดําเนินการสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไมใชภาครัฐ

ไม  ใช  สศอ .  ไม  ใช  อก .  หากแตคือภาคประชาชนและ

ภาคเอกชน ที่จะใชประโยชนจากส่ิงที่ภาครัฐดําเนินการ

ใหเกิดประโยชนใหไดมากที่สุด
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ดัชนีอุตสาหกรรม

ไตรมาส

4/2556

(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส

3/2557

(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส

4/2557*

(ต.ค. - ธ.ค.)

อัตราการ

เปล่ียนแปลง

เมื่อเทียบกับ

ไตรมาสกอน

(%)

อัตราการเปล่ียนแปลง

เมื่อเทียบกับ

ไตรมาส

เดียวกันของปกอน

(%)

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม) 170.51 166.80 166.63 -0.10 -2.27

ดัชนีการสงสินคา 186.40 180.56 181.78 0.67 -2.48

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 206.09 194.87 185.18 -4.97 -10.14

ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 175.95 170.61 154.96 -9.17 -11.93

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 116.23 113.05 112.46 -0.52 -3.24

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 145.76 144.83 149.39 3.15 2.49

อัตราการใชกําลังการผลิต 62.15 60.47 60.08

(ฐานเฉล่ียรายเดือน ป 2543  และเปนดัชนีที่ยังไมปรับผลกระทบของฤดูกาล)  

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุมอุตสาหกรรม)

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน พบวา 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม) มี 23 อุตสาหกรรมที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น เชน การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวน

ประกอบอิเล็กทรอนิกส การผลิตเคร่ืองแตงกาย ยกเวนเคร่ืองแตงกายท่ีทําจากขนสัตว การผลิตเคร่ืองจักรท่ีใชงานท่ัวไปอ่ืนๆ การผลิต
เม็ดพลาสติก การผลิตเคร่ืองดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล รวมท้ังนํ้าดื่มบรรจุขวด การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง การผลิต
อุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตรและเครื่องอุปกรณเกี่ยวกับการถายภาพ การผลิตมอลตลิกเคอและมอลต การผลิตผลิตภัณฑ
ทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑที่ใชรักษาโรค และผลิตภัณฑที่ทําจากสมุนไพร

ดัชนีการสงสินคา มี 26 อุตสาหกรรมท่ีมีการสงสินคาเพิ่มขึ้น เชน การผลิตเคร่ืองดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล รวมท้ังนํ้าดื่ม
บรรจุขวด การผลิตนํ้าตาล การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก การผลิต
เคร่ืองแตงกาย ยกเวนเคร่ืองแตงกายท่ีทําจากขนสัตว การผลิตเม็ดพลาสติก การผลิตเคร่ืองจักรท่ีใชงานท่ัวไปอ่ืน ๆ การผลิตผลิตภัณฑ
ยาสูบ การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง
 ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง มี  25 อุตสาหกรรมท่ีมีสินคาสําเร็จรูปคงคลังเพิ่มขึ้น เชน การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐอื่น ๆ 
ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในท่ีอื่น การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก การผลิตนํ้าตาล การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส 
การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กกลาขั้นมูลฐาน การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไปอื่นๆ การผลิตสิ่งทออื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 
การผลิตอาหารสัตวสําเร็จรูป การผลิตผลิตภัณฑจากดินชนิดไมทนไฟ ซึ่งใชกับงานกอสราง

●  สวนดัชนีอุตสาหกรรมและการวิเคราะห
 ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ภาวะแนวโนม เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

  ดัชนีอุตสาหกรรม ไตรมาสท่ี 4/2557 (ตุลาคม – ธันวาคม) เม่ือเทียบกับไตรมาสกอนพบวา 
ดัชนีการสงสินคา ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม เพ่ิมข้ึน แตดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพ่ิม) ดัชนีสินคา
สําเร็จรูปคงคลัง ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมลดลง

ดัชนีอุตสาหกรรมดัชนีอุตสาหกรรม  ป 2557ป 2557
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ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุมอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม

ป อัตราการ
เปลี่ยน
แปลง

ป 2557
เทียบกับ
ป 2556

2543 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 100.0 152.08 161.10 174.62 182.86 169.98 194.17 177.65 181.64 175.74 167.71 -4.57

(มูลคาเพิ่ม)

ดัชนีการสงสินคา 100.0 156.09 163.42 174.82 181.52 167.48 194.72 181.05 200.58 196.01 181.34 -7.48

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 100.0 160.49 176.61 182.62 189.80 182.41 185.96 182.62 184.28 200.50 197.48 -1.51

ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 107.1 170.81 166.50 169.46 287.66 202.68 168.07 163.54 158.44 167.78 174.38 3.93

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 100.0 114.56 114.55 117.30 116.27 111.55 120.16 117.14 116.22 116.33 112.86 -2.98

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 99.00 137.45 140.00 139.95 145.37 135.34 141.80 146.11 161.47 153.90 151.86 -1.33

อัตราการใชกําลังการผลิต 59.05 67.48 67.88 67.08 64.41 58.47 65.39 61.11 66.01 64.36 60.48

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม มี 21 อุตสาหกรรมที่มีแรงงานเพิ่มข้ึน เชน การผลิตผลิตภัณฑประเภทอบ การผลิต
หมอสะสมไฟฟา เซลลปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิ การผลิตผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑที่ใชรักษาโรค และผลิตภัณฑที่ทําจาก
สมุนไพร การผลิตลวดและเคเบ้ิลที่หุมฉนวน การผลิตมอลตลิกเคอและมอลต การผลิตเคร่ืองจักรท่ีใชงานท่ัวไปอื่นๆ การผลิตกระดาษ
ลูกฟูกและกระดาษแข็งลูกฟูก และการผลิตภาชนะที่ทําจากกระดาษและกระดาษแข็ง การผลิตนํ้ามันจากพืช นํ้ามันจากสัตว และไขมัน
จากสัตว

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม มี 28 อุตสาหกรรมท่ีมีผลิตภาพแรงงาน
เพิ่มข้ึน เชน การผลิตเคร่ืองรับโทรทัศนและวิทยุ และสินคาท่ีเก่ียวของ การผลิต
เคร่ืองด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอล รวมท้ังนํ้าดื่มบรรจุขวด การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก 
การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ การผลิตเครื่องแตงกาย ยกเวนเครื่องแตงกายที่ทําจาก
ขนสัตว การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส

ดัชนีอุตสาหกรรม ป 2557 เมื่อเทียบกับปกอน พบวา ดัชนีอัตราสวน
สินคาสําเร็จรูปคลัง เพิ่มขึ้น แตดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม) ดัชนี
การสงสินคา สินคาสําเร็จรูปคงคลัง ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ดัชนีผลิตภาพ
แรงงานอุตสาหกรรม ลดลง โดย    

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพ่ิม) มี 29 อุตสาหกรรมที่มีการผลิตเพิ่มข้ึน เชน การผลิตยานยนต การผลิตผลิตภัณฑ
ที่ไดจากการกล่ันนํ้ามันปโตรเลียม การผลิตเคร่ืองจักรสํานักงาน  เคร่ืองทําบัญชีและเคร่ืองคํานวณ การผลิตเคร่ืองเพชรพลอย
และรูปพรรณ และของท่ีเก่ียวของ การแปรรูปและการถนอมสัตวน้ํา และผลิตภัณฑจากสัตวนํ้า การผลิตเคร่ืองใชในบานเรือน ซึ่งมิได
จัดประเภทไวในที่อื่นการผลิตรถจักรยานยนต การผลิตแกวและผลิตภัณฑแกว

(ฐานเฉล่ียรายเดือน ป 2543 และเปนดัชนีที่ยังไมปรับผลกระทบของฤดูกาล)
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รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเขาดูไดที่เว็บไซต สศอ. ที่  www.oie.go.th 

ดัชนีการสงสินคา มี 30 อุตสาหกรรมที่มีการสงสินคาเพิ่มข้ึน เชน การผลิตยานยนต การแปรรูป
และการถนอมสัตวนํ้า และผลิตภัณฑจากสัตวนํ้าการผลิตเคมีภัณฑขั้นมูลฐาน ยกเวนปุยและสารประกอบ
ไนโตรเจน การผลิตเครื่องจักรสํานักงานเครื่องทําบัญชีและเครื่องคํานวณ การผลิตรถจักรยานยนต 
การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกล่ันน้ํามันปโตรเลียมการจัดเตรียมและการปนเสนใยสิ่งทอรวมถึงการทอส่ิงทอ 
การผลิตเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว
 ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง มี 21 อุตสาหกรรมท่ีมีสินคาสําเร็จรูปคงคลังเพ่ิมขึ้น เชน การผลิต
ยานยนต การผลิตมอลตลิกเคอและมอลต การแปรรูปและการถนอมสัตวนํ้า และผลิตภัณฑจากสัตวนํ้า 
การแปรรูปผลไมและผัก การผลิตผลิตภัณฑยางอ่ืน ๆ การผลิตเคร่ืองดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล รวมท้ังนํ้าดื่มบรรจุ
ขวด การผลิตผลิตภัณฑจากคอนกรีต ซีเมนต และปูนปลาสเตอร การผลิตรถจักรยานยนต
 ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม มี 39 อุตสาหกรรมที่มีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน เชน 
การผลิตเคร่ืองรับโทรทัศนและวิทยุ และสินคาที่เกี่ยวของ การผลิตเครื่องจักรสํานักงาน เครื่องทําบัญชี
และเครื่องคํานวณ การผลิตอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตรและเครื่องอุปกรณเกี่ยวกับการถายภาพ การผลิต
ผลิตภัณฑที่ไดจากนม การผลิตรถจักรยานยนต การผลิตสิ่งทอสําเร็จรูป ยกเวนเครื่องแตงกาย การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก การผลิตสบู
และผงซักฟอก เคมีภัณฑที่ใชในการทําความสะอาดและขัดเงา เครื่องหอมและส่ิงปรุงแตงสําหรับประทินรางกายหรือประเทืองโฉม 
การแปรรูปและการถนอมสัตวนํ้า และผลิตภัณฑจากสัตวนํ้า

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม มี 20 อุตสาหกรรมที่มีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น เชน การผลิตยานยนต 
การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกล่ันนํ้ามันปโตรเลียม การแปรรูปผลไมและผัก การผลิตผลิตภัณฑยางอ่ืนๆ การผลิตเครื่องเพชรพลอย
และรูปพรรณ และของท่ีเกี่ยวของ การผลิตปูนซีเมนต ปูนขาวและปูนปลาสเตอร การผลิตผลิตภัณฑจากคอนกรีต ซีเมนต 
และปูนปลาสเตอร การผลิตมอลตลิกเคอและมอลต การผลิตแกวและผลิตภัณฑแกว
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●  นาตยา  สุขเกษม
 สํานกันโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

สศอ. พบผูประกอบการ

“สศอ. พบผู ประกอบการ” ในฉบับน้ี จะเปนการพบ“สศอ. พบผู ประกอบการ” ในฉบับน้ี จะเปนการพบ
ผู ประกอบการ บริษัท ไทยฟลาเท็กซ  จํากัด (มหาชน) ผู ประกอบการ บริษัท ไทยฟลาเท็กซ  จํากัด (มหาชน) 
โดยเจาหนาท่ีสํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 สํานักงานโดยเจาหนาท่ีสํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเขาพบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเขาพบ
เพื่อศึกษาและสํารวจข อมูลด านการผลิตเส นด ายยางยืด เ พ่ือศึกษาและสํารวจข อมูลด านการผลิตเส นด ายยางยืด 
ภายใตโครงการพัฒนาผลิตภัณฑยางและไมยางพาราภายใตภายใตโครงการพัฒนาผลิตภัณฑยางและไมยางพาราภายใต
เครือขายความรวมมือระหวางผูประกอบการและหนวยงานวิจัยเครือขายความรวมมือระหวางผูประกอบการและหนวยงานวิจัย

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง :อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง :  
เสนดายยางยืดเสนดายยางยืด  (Rubber Thread)(Rubber Thread)

  อุตสาหกรรมผลิตภัณฑเสนดายยางยืดเปนอุตสาหกรรมท่ีใชวัตถุดิบยางพารามากเปนอันดับ 3 รองจาก
อุตสาหกรรมยางลอและถุงมือยาง คิดเปนรอยละ 12.69 ของปริมาณการใชยางพาราในประเทศ และเปนประเทศผูสงออก
เสนดายยางยืดอันดับ 1 ของโลก โดยในป 2557 มีมูลคาการสงออก 8,760.57 ลานบาท และเปนอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนม
ที่จะเติบโต เนื่องจากมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในตลาดสากล 
  ปจจุบันประเทศไทยมีผูผลิตเสนดายยางยืดจากยางธรรมชาติ 5 ราย ซึ่งบริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน) 

ถือเปนผูผลิตเสนดายยางยืดอันดับตนๆ ของไทย

บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)  
 กอตั้งเม่ือวันที่ 10 เมษายน 2527 
 เปนผูผลิตรายแรกที่ใชเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิต
ที่ทันสมัยจากประเทศอิตาลี ดําเนินการผลิตและจําหนายเสนดาย
ยางยืด (Latex Thread) โดยมีชื่อทางการคาวา “FILATEX” 
มีผลิตภัณฑหลายขนาดและหลากสีสัน รวมทั้ งมีบุคลากร
ที่เช่ียวชาญในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ 
มีกําลังการผลิต 10,000 ตันตอป 
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ผลิตภัณฑหลักและกระบวนการผลิต
 ผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ คือ เสนดายยางยืดหนาตัดกลมเคลือบแปง ซึ่งสามารถ
ผลิตไดหลายขนาดและหลากสีสัน ตามความตองการของลูกคา 
 การผลิตเสนดายยางยืด แบงตามชนิดของยางท่ีผลิตได 2 ชนิด คือ 
 (1)  Latex Thread เปนเสนดายยางท่ีไดจากการเอ็กซทรูดนํ้ายางลงในอางจับตัว 
เสนดายยางที่ไดจะมีหนาตัดกลม (Round Thread) 
 (2)  Cut Thread ผลิตจากยางแหง โดยรีดแผนใหยางบางดวยเครื่องคาเลนเดอร 
(Calendar) แลวตัดเปนเสน เสนดายยางท่ีไดจะมีหนาตัดสี่เหลี่ยม (Square Thread 
or ectangular Thread) แตไมคอยนิยมผลิตในประเทศไทย
 การผลิตเสนดายยางยืดของบริษัทฯ จะผลิตโดยใชวิธีที่ (1) คือ ผลิตจากนํ้ายางขน 
โดยมกีระบวนการผลิต  ดังนี้

กระบวนการผลิตเสนดายหนาตัดกลม 
(Latex thread) เคลือบดวยแปง

น้ํายางขน สารเคมี

น้ํายางคอมปาวด

กรอง

บมน้ํายาง

ผานหัวฉีดหลอดแกว

ผานกรดอะซิติก
เพ่ือใหเสนดายยางจับตัว

ผานน้ํารอนเพื่อลางกรดออก

อบแหงท่ี 100 - 120  ํC

เคลือบแปง

อัดแถบ

อบสุกท่ี 115 - 120  ํC

 หลังจากผานการผลิตแลวจะบรรจุเสนดายยางยืดในกลอง
เพื่อเตรียมสงใหลูกคา

อุตสาหกรรมตอเนื่องอุตสาหกรรมตอเนื่อง
 ตลาดผลิตภัณฑเสนดายยางยืดของบริษัทฯ สวนใหญ
จะเปนการสงออก ซึ่งตลาดที่สําคัญ คือ จีน โดยเสนดายยางยืด
จะเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตผลิตภัณฑที่จําเปนในชีวิต
ประจําวัน สําหรับอุตสาหกรรมที่ใชเสนดายยางยืดในการผลิต 
แบงได 2 ประเภท คือ 
 (1)  เสนดายยางยืดทีใ่ชในอตุสาหกรรมส่ิงทอหรือการเมนต 
(Textile or Garment Industries) เชน 
  ●  ยางขอบกางเกงใน 

  ● สายเสื้อชั้นใน 



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 31วารสาร

  ● ถุงเทา 

  ●  ถุงนอง

 (2) เสนดายยางท่ีใชในวัสดุทางการแพทย เชน ผายืดรัด
ตามสวนตางๆ ของรางกาย เพือ่ปองกนัการเคล่ือนไหว ซึง่กอใหเกดิ 
การบาดเจ็บของกลามเนื้อ

การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ
 เพ่ือใหไดคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
 ผลิตภัณฑเสนดายยางยืดของบริษัทฯ ไดรับการรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 : 1994  ซึ่งกํากับดูแลเฉพาะ
การผลิต การติดตั้ง และการบริการ และมาตรฐาน ISO 9001: 
2000 เปนมาตรฐานระบบคุณภาพ ซึ่งกํากับดูแลท้ังการออกแบบ 
และพัฒนาการผลิต การติดต้ัง และการบริการ เมื่อวันท่ี 21 
มิถุนายน 2542 และวันที่ 5 กรกฎาคม 2545 ตามลําดับ 
และยังผานการรับรองความปลอดภัยในผลิตภัณฑที่ไมมีสารเคมี
ที่กอใหเกิดการระคายเคืองในผิวหนัง Oeko - Tek Class I 
ในป 2007 รวมทั้งผานการตรวจสอบสารกอมะเร็ง และเปน
ผลติภณัฑที่สามารถใชกับเด็กออนได

สรางสรรคผลิตภัณฑที่เปนมิตร
 ตอสิ่งแวดลอม
 บริษัทฯ ไดตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม จึงไดพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อรองรับ
การผลิตที่ เพิ่มขึ้น และมีมาตรการที่ช วยประหยัดพลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบ  เพื่อลดปริมาณของเสีย
ใหเหลือนอยที่สุดควบคูกันไป 

 บริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน) มีความมุ งมั่น
ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑเสนดายยางยืดใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน
สากล โดยตระหนักถึงความสําคัญของความตองการที่หลากหลาย
ของผูบริโภค เพื่อใหอุตสาหกรรมเสนดายยางยืดของไทยเติบโต 
และสามารถแขงขันไดในระดับสากล

 จากการพบผูประกอบการบริษัท ไทยฟลาเท็กซ จํากัด 
(มหาชน )  พบว าอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ  เส นด ายยางยืด
เป นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางท่ีใช วัตถุดิบยางพารามาก
เปนอันดับ 2 ของไทย และเปนผูนําการสงออกอันดับ 1 ของโลก 
ทั้งนี้ ยังมีแนวโนมการขยายตัวเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อใหสามารถรกัษา
และขยายตลาดเดิมที่มีอยู  รวมทั้งสรางตลาดใหมๆ เพิ่มขึ้น
การสนับสนุนจากภาค รัฐทั้ ง ในด  านการ วิจั ยและพัฒนา 
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพผลิตภัณฑ 
จึงมีสวนสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเสนดาย
ยางยืดของไทย เพื่อใหสามารถรักษาตําแหนงของการเปนผูนํา
ในการสงออกตอไป
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●  ศักดิ์ชัย  สินโสมนัส
 สํานกันโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

นานา สาระ

 อุตสาหกรรมพลาสติก สามารถสรางรายไดใหกับประเทศไดกวา 5.4 แสนลานบาท มีผูประกอบการประมาณ 3,000 ราย 
มีการจางแรงงานในภาคอุตสาหกรรมกวา 3.5 แสนคน 

จํานวนผูประกอบการ ประมาณ 3,248 บริษัท * 

ประมาณการจางงาน 3.5 แสนคน *

ผูประกอบการที่เปน SMEs
รอยละ 80 

(ทุนจดทะเบียน 5 แสน-50 ลานบาท) *

การใชเม็ดพลาสติก ประมาณ 4 .5 ลานเมตริกตัน * 

มูลคาการแปรรูปพลาสติก
ประมาณ 5.4 แสนลานบาท

คิดเปนประมาณ 5 % ของ GDP **

     *    ขอมูลจากการสํารวจผูประกอบการพลาสติก ณ ป 2557
     **  ขอมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (หมวด ISIC 2520 “การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก”)

 อุตสาหกรรมพลาสติก เปนอุตสาหกรรมสนับสนุนท่ีสําคัญใหกับอุตสาหกรรมหลัก อุตสาหกรรมพลาสติก เปนอุตสาหกรรมสนับสนุนท่ีสําคัญใหกับอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศ เชน อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมของประเทศ เชน อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรม
กอสราง และอุตสาหกรรมเคร่ืองมือและอุปกรณทางการแพทย เปนตน อีกท้ังอุตสาหกรรมกอสราง และอุตสาหกรรมเคร่ืองมือและอุปกรณทางการแพทย เปนตน อีกท้ังอุตสาหกรรม
พลาสติกยังสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับอุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี เน่ืองจากพลาสติกยังสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับอุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี เน่ืองจาก
เม็ดพลาสติกผลิตจากทรัพยากรปโตรเลียม เชน กาซธรรมชาติ โดยอุตสาหกรรมพลาสติกเม็ดพลาสติกผลิตจากทรัพยากรปโตรเลียม เชน กาซธรรมชาติ โดยอุตสาหกรรมพลาสติก
จะรับวัตถุดิบ คือ เ ม็ดพลาสติก ซึ่ง เป นผลิตภัณฑขั้นปลายหรือผลิตภัณฑสําเ ร็จรูปจะรับวัตถุดิบ คือ เ ม็ดพลาสติก ซึ่ง เป นผลิตภัณฑขั้นปลายหรือผลิตภัณฑสําเ ร็จรูป
จากอุตสาหกรรมปโตรเคมี นํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑสําหรับอุตสาหกรรมตางๆ และผลิตภัณฑจากอุตสาหกรรมปโตรเคมี นํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑสําหรับอุตสาหกรรมตางๆ และผลิตภัณฑ
พลาสติกสําเร็จรูป เชน บรรจุภัณฑ กันชนรถยนต กระปอง ทอพลาสติก ขวดน้ํา เปนตนพลาสติกสําเร็จรูป เชน บรรจุภัณฑ กันชนรถยนต กระปอง ทอพลาสติก ขวดน้ํา เปนตน

คืน
ความสุข
ใหนอง

โรคหอบหืดโรคหอบหืด
ดวยอุปกรณชวยหายใจ
สําหรับ 
(Thai Kid’s Spacer)



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 33วารสาร

 อยางไรก็ตาม มูลคาการนําเขาผลิตภัณฑพลาสติก (พิกัด 
3916-3926) ยังเปนมูลคาสูงมากเม่ือเทียบกับมูลคาการสงออก
ทั้งหมดสงผลใหประเทศไทยขาดดุลการคาหลายพันลานบาทตอป 
จากสาเหตุนี้ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงไดจัดทํา
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อสงเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑพลาสติกที่มีโอกาสในการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา 
โดยเพ่ิมขีดความสามารถในดานการผลิตและพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑพลาสติกในประเทศ อีกทั้งยังเปนการเพิ่มชองทางตลาด
ผลิตภัณฑใหมใหกับผูประกอบการ 
  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมร วมกับสถาบัน
พลาสติก ไดดําเนินงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก
ภายใตกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบเพื่อทดแทนการ
นําเขาผลิตภัณฑพลาสติก โดยในป 2557 ผลิตภัณฑหนึ่งที่ได
ดําเนินการพัฒนาเพื่อเปนประโยชนตอสังคม คือ “อุปกรณ
ชวยหายใจสําหรับโรคหอบหืด (Thai Kid’s Spacer)” ซึ่งเปน
อุปกรณทางการแพทย ที่ช วยเหลือเด็กที่ เป นโรคหอบหืด 

โดยอุปกรณนี้มีการใชงานเปนจํานวนมากตามจํานวนของเด็ก
ที่เพ่ิมขึ้นทุก ๆ ป เฉลี่ยแลวเด็กที่เกิดในประเทศไทยจะมีจํานวน
ปละ 300,000 คน และปวยเปนโรคหอบหืดต้ังแตเกิดอยูที่รอยละ 
30 ของเด็กทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นตอป ในชวงระยะเวลาท่ีผานมา 
เด็กที่ปวยเปนโรคหอบหืด จะตองใชผลิตภัณฑอุปกรณชวยหายใจ
สําหรับโรคหอบหืดชวยเหลือในการพนยาแกอาการหอบหืด 
ซึ่ งต องนําเข าจากต างประเทศในราคาสูง ตกอยู ที่ชุดละ 
1,400 บาท และหากเทียบกับจํานวนประชากรเด็กที่ป วย
เปนโรคหอบหืด ทําใหประเทศไทยตองสั่งซื้ออุปกรณชวยหายใจ
สําหรับโรคหอบหืดรวมเปนมูลคาสูงถึง 140 ลานบาท/ป 
  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรวมกันกับสถาบัน
พลาสติกไดดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑอุปกรณชวยหายใจสําหรับโรคหอบหืด (Thai Kid’s 

Spacer) เพื่อทดแทนการนําเขา ซึ่งผลการดําเนินโครงการ
ได จัดทํ า เส ร็จสมบูรณ  ในเชิงพาณิชย แล ว  สามารถผลิต
เพื่อจําหนายในราคาประมาณ 400 บาท/ชุด ประกอบกับ
ในโอกาสใกลชวงเทศกาลปใหม จึงไดจัดทํากิจกรรม “คืนความสุข
ใหนองดวยอุปกรณชวยหายใจสําหรับโรคหอบหืด (Thai Kid’s 
Spacer)” โดยจัดทําอุปกรณชวยหายใจสําหรับโรคหอบหืด
จํานวน 1,000 ชุด เพื่อมอบใหชมรมโรคหอบหืด โรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ เพื่อนําไปแจกจายใหกับเด็กที่ปวย
เปนโรคหอบหืด ทั้งในโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
และสถานพยาบาลชุมชนตางๆ ซึ่งไดขอรับการสนับสนุนมายัง
ชมรมโรคหอบหืด โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
เม่ือวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร
เฉลิมพระเกียรติ การดําเนินกิจกรรมน้ี ถือไดว าเปนการคืน
ความสุขใหกับเด็กที่ปวยเปนโรคหอบหืดและผูปกครอง ทําให
มีอุปกรณช วยหายใจสําหรับโรคหอบหืดไปใช  โดยไม ต อง
เสียคาใชจาย และหากมองในระยะยาวประเทศไทยยังสามารถ
ลดการขาดดุลการคาระหวางประเทศไดเปนเงินจํานวนมาก  

 ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่ประเทศไทยจะตองทําการศึกษา
ขอมูลและรูปแบบการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกเพื่อหาแนวทาง
ในการผลิตและลดการพ่ึงพาการนําเขา โดยหันมาสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพ และขีดความสามารถในการผลิตของผูประกอบการ
ภายในประเทศ เพื่อกอใหเกิดการจางงาน การสรางผลิตภัณฑ
ที่มีมูลคาเพิ่มสูง และสามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมตอเนื่อง
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของได จะทําใหสามารถชวยแกไขปญหา
การขาดดุลการคาไดอีกชองทางหน่ึง อีกท้ังยังเปนการชวยลด
ตนทุนใหกับผูประกอบการไทยไดในอนาคต
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ภาพผลิตภัณฑที่ทําการออกแบบและผลิตจริง

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมคืนความสุขใหนองดวยอุปกรณชวยพนยาเพื่อผูปวยโรคหืด
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●  ดุสิต  อนันตรักษ
 สํานกันโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

เกร็ดความรู คูอุตสาหรรม

  Eco Sticker (ปายขอมูลรถยนต) หมายถึง แผนปายที่มีการระบุขอความ แผนภาพ 
หรือรูปภาพ ที่แสดงขอเท็จจริง ผลการทดสอบตามมาตรฐานที่สําคัญของรถยนต และขอมูลอื่นๆ 
อันเปนประโยชนตอประชาชน ผูซ้ือรถยนต และผูประกอบการในทุกระดับ ซ่ึงจากมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ไดเปลี่ยนหลักเกณฑการใหสิทธิลดหยอนอัตราภาษีจากรถยนตที่มี
ขนาด “ซี.ซี.ตํ่า-แรงมานอย” มาเปนรถยนตที่มีคุณสมบัติ “สะอาด-ประหยัด-ปลอดภัย” และไดกําหนดให
ผูผลิตและผูนําเขารถยนตที่จะขอใชสิทธิลดหยอนภาษีสรรพสามิตของรถยนตภายใตโครงสรางภาษี
สรรพสามิตใหม จะตองยื่นขอปายขอมูลรถยนตตอกระทรวงอุตสาหกรรม
  Eco Sticker (ปายขอมูลรถยนต) ซึ่งถูกแสดงไวอยางชัดเจนบนกระจกของรถยนตทุกคัน กอนที่
รถยนตจะถูกสงไปยังผูแทนจําหนาย (Dealer) เพื่อสงมอบใหกับผูซื้อรถยนตตอไปนั้น จะประกอบดวยขอมูล
สําคัญ 3 สวน ไดแก
  1)  ขอมูลการผลิตของรถยนต เชน โรงงานที่ผลิต ประเทศท่ีผลิต เปนตน
  2)  ขอมูลพ้ืนฐานของรถยนต เชน รายละเอียดโครงรถ เคร่ืองยนต ระบบเกียร นํ้าหนักรถยนต 
และขนาดยาง เปนตน
  3)  ผลการทดสอบตามมาตรฐานอางอิง ไดแก อัตราการใชพลังงาน (หนวยลิตรตอ 100 กิโลเมตร) 
ใน 3 โหมด คือ โหมดคาเฉลี่ย โหมดในเมือง และโหมดนอกเมือง ตามมาตรฐาน UN Reg.101, อัตรา
การปลอย CO

2
 (หนวย กรัมตอกิโลเมตร) ตามมาตรฐาน UN Reg.101, มาตรฐานมลพิษไอเสีย ตามมาตรฐาน 

UN Reg.83 และ มาตรฐานความปลอดภัย ไดแก การปองกันผูโดยสารกรณีที่เกิดอุบัติเหตุการชนดานหนา
ของตัวรถ ตามมาตรฐาน UN Reg.94, การปองกันผูโดยสารกรณีที่เกิดอุบัติเหตุการชนดานขางของตัวรถ 
ตามมาตรฐาน UN Reg.95 และ ระบบความปลอดภัยเชิงปองกันกอนเกิดเหตุ (Active Safety) 
ตามมาตรฐาน UN Reg.13H โดยผูซื้อรถยนตสามารถทราบจาก Eco Sticker ไดวา รถยนตคันที่จะซื้อนั้น 
ผานการรับรองตามมาตรฐานสากล UN ECE (มาตรฐานของ United Nation) นอกจากนี้ ปายขอมูลรถยนต
จะชวยใหผูบริโภคมั่นใจไดวา รถยนตที่ซื้อมามีคุณสมบัติตรงตามที่ตองการจากโรงงานผูผลิต

Eco StickerEco Sticker  
(ปายขอมูลรถยนต)(ปายขอมูลรถยนต)
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  ตัวอยางการติดปายขอมูลรถยนต
 การใช ป  ายข อมูลรถยนต  ในการให 
ขอเท็จจริงท่ีสําคัญขางตน เปนกลไกสําคัญที่ใชอยู
อยางแพรหลายในประเทศอุตสาหกรรมยานยนต
ชั้นนําทั่วโลก ไมวาจะเปน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน 
กลุมสหภาพยุโรป ออสเตรเลีย ซาอุดิอาระเบีย 
แอฟริกาใต บราซิล อินเดีย จีน และอีกหลาย
ประเทศ เนื่องจากปายขอมูลรถยนตจะชวยให

ประชาชนและผูซื้อรถยนต สามารถเขาถึงขอมูลและผลการทดสอบสมรรถนะที่แทจริงของรถยนต เพื่อประกอบการตัดสินใจซ้ือรถยนต
ไดอยางโปรงใส โดยประชาชนจะมีขอมูลผลการทดสอบ และขอเท็จจริงท่ีสําคัญของรถยนตแตละรุนที่เปนมาตรฐานเดียวกันสามารถ
เปรียบเทียบกันได

  ตัวอยางปายขอมูลรถยนตของประเทศตางๆ
  ในสวนของภาครัฐไทยนั้น การใช Eco Sticker ควบคูไปกับการปรับโครงสรางภาษีสรรพสามิตใหมของรถยนตที่จะ

เริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตนไป ถือเปน
การดําเนินนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไทยท่ีสําคัญ
ในการแกไขปญหาการบิดเบือนโครงสรางภาษีสรรพสามิตรถยนต
ในปจจุบัน รวมท้ัง เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนตไทย
ใหพัฒนาสอดคลองกับทิศทาการพัฒนาเทคโนโลยียานยนตโลก 
ซึ่งคํานึงถึงการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ การเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของรถยนต ตามแนวทาง
ของการเคลื่อนที่อยางยั่งยืน (Sustainable Mobility) ทั้งนี้ 
การใช Eco Sticker จะสงผลประโยชนหลายประการ ดังนี้
  

  ประโยชนตอผูซื้อรถยนต
  ● รับทราบขอเท็จจริงจากผูผลิต

  ●  มีขอมูลอางอิงที่เปรียบเทียบไดเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต
  ประโยชนตอภาคเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคสังคม
  ●  สงเสริมการประหยัดพลังงาน การอนุรักษสิ่งแวดลอม และความปลอดภัย
  ●  การลดอุบัติเหตุทางรถยนต
  ประโยชนตอภาคประชาชนและภาครัฐ
  ●  ความโปรงใสเปนธรรมในการประกอบธุรกิจยานยนตและการแจงชําระภาษี

  เพ่ือรองรับ Eco Sticker ดังกลาว กระทรวงอุตสาหกรรม (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม) กระทรวงการคลัง (กรมสรรพสามิต) และผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม ไดรวมมือกันในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) เพื่อชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูประกอบการรถยนตในการดําเนินงานตามขั้นตอน

การขออนุมัติปายแสดงขอมูลรถยนต รวมทั้ง เพื่อชวยใหผูบริโภคสามารถเขาถึงปายแสดงขอมูลรถยนตที่ถูกตอง รวดเร็ว และทันสมัย 
จากทางเว็บไซต เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต โดยระบบปายขอมูลรถยนตจะถูกสรางข้ึนเปน Cloud Based 
Application อยางสมบูรณแบบ ตั้งแตสวนของการย่ืนเอกสารผลทดสอบของผูประกอบการ จนถึงการติดตามตรวจสอบของภาครัฐ 
ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด และยังสอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการกาวไปสู ระบบเศรษฐกิจ
แบบดิจิตอล (Digital Economy) อีกดวย
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OIE Club บทความเชิงทัศนะ

พลาสติกกับประเด็นดานสิ่งแวดลอม
  ในโลกยุคที่ทุกคนใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมและกลาวถึงแนวทางการอนุรักษสิ่งแวดลอม

มากขึ้นไมวาจะเปนการลดการใชพลังงาน การควบคุมการปลดปลอยมลพิษสูธรรมชาติ การประหยัด

ทรัพยากรธรรมชาติ หากกลาวถึงในมุมมองของการอนุรักษสิ่งแวดลอมกับ “พลาสติก” แนนอนวา

พลาสติกเปนวัสดุหนึ่งที่ชวยอํานวยความสะดวกสบายกับการใชชีวิตประจําวันรวมถึงมีสวนเกี่ยวของ

กับการดําเนินชีวิตอยางแยกกันไมได แตอยางไรก็ตาม ในมิติการความเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม พลาสติก

ยังคงตกเปนจําเลยของสังคมอยูบอยคร้ัง ไมวาจะเปนการใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีจํากัดอยางน้ํามันดิบ

หรือกาซธรรมชาติในการผลิต การตกคางและคงอยูในธรรมชาติเมื่อสิ้นสภาพการใชงานจนกลายเปนขยะ

ที่ยากตอการกําจัดและสงผลกระทบตอระบบนิเวศ หรือแมแตการกําจัดดวยระบบที่ใชกันอยางแพรหลาย

อยางการเผาทําลายหรือการฝงกลบก็ยังคงสงผลเสียตอสภาพอากาศและการเส่ือมคุณภาพของพ้ืนที่ฝงกลบ 

ทําใหทุกวันนี้ในหลายๆ ประเทศทั่วโลกเริ่มมีมาตรการเพื่อควบคุมการใชงานหรือแมแตการระงับการใชงาน

ผลิตภัณฑพลาสติกบางประเภทไปแลว 

 อยางไรก็ตาม หากลองต้ังคําถามวาถาไมมีพลาสติก ชีวิตความเปนอยูของมนุษยเราจะเปนอยางไร? 

เพียงแคนี้ก็คงยากที่จะจินตนาการ ดวยเหตุนี้ การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกใหตอบโจทยดานสิ่งแวดลอม

ควบคูกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตเปนทางเลือกท่ีนาจะมีความเหมาะสมมากที่สุด จึงเปนจุดเริ่มตนที่ 

“พลาสติกชีวภาพ” เขามามีบทบาทและเปนที่กลาวถึงกันในปจจุบัน

“พลาสติกชีวภาพ” หรือ “Bioplastics” คงเปนคําที่หลายๆ คนคุนหูและ
เคยไดยินอยูบอยครั้งในปจจุบัน เน่ืองดวยสมบัติพิเศษที่โดดเดนของพลาสติกชีวภาพ
ทั้งในมิติของความสามารถในการยอยสลายไดในสภาพแวดลอมตามธรรมชาติและ
การผลิตที่ใชพืชผลทางการเกษตรเปนวัตถุดิบตั้งตนการผลิต จึงทําใหพลาสติก
ชีวภาพนั้นถูกพูดถึงและเขาใจกันอยางแพรหลายในฐานะวัสดุที่จะเขามาทดแทนพลาสติก
แบบดั้งเดิม (Conventional Plastics) ที่เปนผลผลิตจากกระบวนการทางปโตรเคมี…

●  ศตพร  สภานุชาต
 สถาบันพลาสติก

พลาสติกชีวภาพ…พลาสติกชีวภาพ…
          การเปลี่ยนผานสูการเปลี่ยนผานสูอุตสาหกรรมสีเขียวอุตสาหกรรมสีเขียวที่ยั่งยืนที่ยั่งยืน
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ทําความรูจัก “พลาสติกชีวภาพ”
  เชนเดียวกับพลาสติกทั่วไปที่มีความหลากของชนิด

และสมบัติทางกายภาพ พลาสติกชีวภาพเองก็มีหลากหลาย

ประเภทดวยเชนกัน อาทิ PLA, PBS, PHA, PBAT, Bio-PET, 

Bio-PE เปนตน ซึ่งในแตละชนิดของพลาสติกชีวภาพยอมมีความ

แตกตางกันไปตั้งแตสมบัติทางกายภาพและท่ีมาของวัตถุดิบตั้งตน 

ดังนั้น เพื่อความเขาใจในการแบงประเภทของพลาสติกชีวภาพ 

European Bioplastics ไดกําหนดเกณฑการแบงประเภทของ

พลาสติกและพลาสติกชีวภาพไว โดยยึดมิติการจําแนกประเภท

ของพลาสติกออกเปน 2 มิติ ไดแก มิติของการยอยสลาย 

(Biodegradable และ Non-Biodegradable) และมิติ

ของวัตถุดิบตั้งตนการผลิต (Bio-based และ Fossil-based) 

หากพิจารณาตามเกณฑดังกลาวจะสามารถจําแนกพลาสติก

ออกไดเปน 4 กลุม ดังนี้ 

ที่มา : European Bioplastics

กลุมท่ี 1  พลาสติกทั่วไป (Conventional Plastics) 

พลาสติกที่ไมสามารถยอยสลายไดทางชีวภาพและใชวัตถุดิบ

ที่ ได จากน้ํามันดิบในการผลิต  อาทิ  พอลิโพรพิลีน  (PP) , 

พอลิเอทิลีน (PE), พอลิเอทิลีน เทเรฟแทเลต (PET), พอลิสไตรีน 

(PS) เปนตน ซึ่งพลาสติกเหลานี้สามารถพบเห็นไดทั่วไปในชีวิต

ประจําวัน 

กลุมที่ 2  พลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากชีวมวลแตไม

สามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติ (Bio-Based and Non-

Biodegradable) คือ พลาสติกที่ผลิตจากเอทานอลที่สกัดไดจาก

พืชผลทางการเกษตร แตไมสามารถยอยสลายไดทางชีวภาพ 

อาทิ Bio-PE, Bio-PET เปนตน พลาสติกในกลุมนี้ถูกผลิตขึ้นมา

ดวยวัตถุประสงคในการใชวัตถุดิบธรรมชาติที่สามารถผลิตทดแทน

ไดใหม (Renewable Recourses) เพื่อผลิตพลาสติกแทนการใช

นํ้ามันดิบท่ีไมสามารถผลิตทดแทนไดใหม (Non-Renewable 

Recourses) ซึ่งพลาสติกชีวภาพในกลุมนี้จะมีสมบัติเหมือนกับ

พลาสติกท่ัวไปทุกประการ ดังเชน Bio-PET จะมีสมบัติเหมือนกับ 

PET ที่ผลิตจากนํ้ามันดิบ นอกจากนี้พลาสติกชีวภาพในกลุมนี้

ยังสามารถนําไปรีไซเคิลรวมกับพลาสติกท่ัวไปไดอีกดวย

กลุมที่ 3 พลาสติกชีวภาพท่ีผลิตจากวัตถุดิบทาง

ปโตรเลียม และสามารถยอยสลายไดทางชีวภาพ (Fossil-based 

and Biodegradable) คือ พลาสติกท่ีผลิตจากน้ํามันดิบและ

สามารถยอยสลายไดทางชีวภาพ อาทิ PBAT, PCL, PBS เปนตน 

กลุมที่ 4  พลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากชีวมวลและ

สามารถยอยสลายไดทางชีวภาพ (Bio-based and Biodegradable) 

คือพลาสติกท่ีผลิตจากพืชผลทางการเกษตรจําพวกแปง นํ้าตาล 

และสามารถยอยสลายไดทางชีวภาพเม่ืออยูภายใตสภาวะท่ี

เหมาะสม อาทิ PLA, PBS, PHA เปนตน

 จากการจําแนกกลุมขางตนจะเห็นไดวาพลาสติกชีวภาพ

กินความหมายครอบคลุม 3 กลุม นั่นคือ พลาสติกชีวภาพชีวภาพ

ไมจําเปนท่ีจะตองยอยสลายไดและไมจําเปนตองผลิตจาก

วัตถุดิบทางชีวมวลเสมอไป ดังนั้น การเลือกใชพลาสติกชีวภาพ

ใหเหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑและรูปแบบการใชงาน

ก็ เป นอีกป จจัยหนึ่ งที่จะทําให การใช งานพลาสติกชีวภาพ

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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ทางเลือกที่ใชพืชผลทางการเกษตรที่สามารถปลูกหมุนเวียน

ไดไมจํากัด (Renewable Resource) จึงเปนอีกหน่ึงทางออก

ในการลดการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

4. บรรเทาปญหาการสะสมขยะพลาสติก
 European Plastics รายงานวาในป 2012 ทั่วโลกมี

ปริมาณการผลิตพลาสติกประมาณ 288 ลานตัน และจากจํานวน

ดังกลาวนั้น กวารอยละ 50 ถูกนํามาใชผลิตเปนผลิตภัณฑที่ใช

ครั้งเดียวท้ิง (Single Use) นั่นแสดงใหเห็นว าในแตละป

จะมีขยะพลาสติกกวา 140 ลานตันเลยทีเดียว ไมเพียงเทานี้

อัตราการเพิ่มขึ้นของขยะพลาสติกเหลานี้ยังแปรผันตามจํานวน

ประชากรที่เพิ่มข้ึนในทุกๆ ปอีกดวย การหันมาใชงานพลาสติก

ชีวภาพท่ีสามารถยอยสลายไดทดแทนพลาสติกทั่วไปในกลุม

ผลิตภัณฑที่ใชครั้งเดียวท้ิง อยางถุงชอปปง จะเปนทางหน่ึงที่จะ

ชวยบรรเทาปญหาขยะพลาสติกไดเชนกัน 

อนาคตพลาสติกชีวภาพกับประเทศไทย
 ประเทศไทยถือเปนพื้นที่ที่นักลงทุนในธุรกิจพลาสติก

และเคมีชีวภาพให ความสนใจ  เ น่ืองด วยสภาพแวดล อม

และทรัพยากรที่ไทยมีนั้นครอบคลุมปจจัยแหงความสําเร็จ 

(Key Success Factor) ของธุรกิจท่ีสําคัญ ไดแก ความพรอม

ดานวัตถุดิบและความพรอมดานผู แปรรูปผลิตภัณฑพลาสติก

ชีวภาพ  

1.  ความอุดมสมบูรณของวัตถุดิบการผลิต
 หนึ่งในกุญแจสูความสําเร็จของอุตสาหกรรมพลาสติก

ชีวภาพ คือ วัตถุดิบการผลิต (Feed Stocks) ไดแก นํ้าตาล

และแปง ที่เปนผลผลิตจากออยและมันสําปะหลัง โดยเฉพาะ

อย างยิ่ งความได  เปรียบในอุตสาหกรรมอ อยและนํ้ าตาล

ซึ่งประเทศไทยถือไดวาเปนแหลงปลูกออยขนาดใหญของภูมิภาค

เอเชีย โดยมีพื้นท่ีปลูกออยท่ัวประเทศกวา 10 ลานไร ไดผลผลิต

เฉล่ียกวา 100 ลานตันตอป ซึ่งสามารถแปรรูปเปนนํ้าตาล

ไดเฉลี่ยประมาณ 10 ลานตันตอป เปนผูผลิตนํ้าตาลลําดับที่ 4 

ของโลกรองจากบราซิล (เฉลี่ย 37 ลานตันตอป) อินเดีย (เฉล่ีย 27 

ลานตันตอป) และจีน (เฉลี่ย 12 ลานตันตอป) รวมถึงประเทศไทย

ทําไมตองพลาสติกชีวภาพ?
 ดังที่กลาวไปแลววาพลาสติกชีวภาพไดรับความสนใจ

และไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง ทั้งน้ี ไมเพียงแตสมบัติพิเศษ

ดานชวยเหลือสิ่งแวดลอมเพียงเทาน้ัน การพัฒนาหรือการสงเสริม

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพยังสงผลกระทบเชิงบวกในแงมุม

อื่นๆ ดวย ดังน้ี

1. การสรางมูลคาแกผลผลิตทางการเกษตร 
 อยางท่ีทราบกันวาผลิตภัณฑพลาสติกมีตั้งแตกลุ ม

ผลิตภัณฑทั่วไป เชน ถุง ถัง ขวด จนถึงกลุมผลิตภัณฑที่ใชงาน

เฉพาะทาง เชน อปุกรณการแพทย สวนประกอบทางอิเลก็ทรอนกิส 

หรือแมแตชิ้นส วนยานยนต ซึ่งล วนแลวแตเป นผลิตภัณฑ

มูลคาสูง (High Value Product) ดังน้ัน หากผลิตภัณฑดังกลาว

มีแนวโนมใชพลาสติกชีวภาพที่มีตนนํ้าคือผลผลิตทางการเกษตร

เขามาทดแทนการผลิตในรูปแบบเดิมๆ มูลคาที่เกิดขึ้นยอมสูงกวา

การนําผลผลิตทางการเกษตรมาทําการแปรรูปเปนสินคาเกษตร

แปรรูป 

2. การตระหนักเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม
   ของสังคมปจจุบัน
 กระแสสิ่งแวดลอมทวีความรุนแรงและเปนประเด็นหนึ่ง

ที่สังคมกลาวถึงมากขึ้นเร่ือยๆ รูปแบบการเลือกซื้อเลือกใช

ของผู บริโภคเร่ิมเปล่ียนแปลงไปใชผลิตภัณฑที่ เป นมิตรตอ

สิ่งแวดลอมมากขึ้น ดังตัวอยางการเติบโตของพฤติกรรมการ

บริโภคผลิตภัณฑสีเขียวที่เพิ่มสูงขึ้นในทวีปยุโรปที่สะทอนไดจาก

ยอดขายผลิตภัณฑสีเขียวภายใตแบรนดฟลลิป ที่รายงานวา

ผลิตภัณฑสีเขียวของบริษัทมียอดขายเติบโตเฉลี่ยกวารอยละ 

26 ตอป และในป 2013 มียอดขายของผลิตภัณฑสีเขียวกวา 

2,270 ลานยูโร 

3. ลดการพึ่งพานํ้ามัน
 การผลิตเม็ดพลาสติกทั่วไปตองใชทรัพยากรธรรมชาติ 

อยางนํ้ามันและกาซธรรมชาติเปนวัตถุดิบตั้งตนในการผลิต 

ซึง่แนนอนวาวตัถดุบิดงักลาวนัน้ใชแลวหมดไป (Non-Renewable 

Resource) ดังนั้น การใชงานเม็ดพลาสติกชีวภาพซ่ึงเปนวัสดุ
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กาวแรกประเทศไทย…กับการเปลี่ยนผานสู
อุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีชีวภาพ
 ทุกวันน้ีประเทศไทยไดเริ่มใหความใสใจกับการสงเสริม

สนับสนุนอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพมากขึ้น รวมถึงไดมี

การดําเนินงานและออกมาตรการเพ่ือสงเสริมอุตสาหกรรม

พลาสติกชีวภาพไปแลว ดังนี้ 

ดานวัตถุดิบ : สํานักงานคณะกรรมการออยและ

นํ้าตาลทราย (สอน.) อนุญาตใหซื้อนํ้าตาลทรายดิบในราคา

สงออกสําหรับการผลิตพลาสติกและเคมีชีวภาพ

ดานสิทธิประโยชน การลงทุน :  สํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ไดพิจารณาสิทธิประโยชน

การงดเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป สําหรับอุตสาหกรรมเคมี

และพลาสติกชีวภาพ และ 5 ป สําหรับอุตสาหกรรมคอมพาวนด

และผลิตภัณฑจากพลาสติกชีวภาพ

ดานมาตรฐานผลิตภัณฑ : สํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ไดกําหนดขอกําหนดพลาสติก

สลายตัวไดทางชีวภาพ (มอก. 17088-2555)

ดานศูนยทดสอบและการรับรองผลิตภัณฑ :
จัดตั้งศูนยทดสอบและรับรองขอกําหนดพลาสติกสลายตัวได

ทางชีวภาพ (มอก. 17088-2555) ขึ้นท่ีศูนยเทคโนโลยีโลหะ

และวัสดุแหงชาติ (MTEC) และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

 แต อย างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาข อมูลการสํารวจ

ผู ประกอบการพลาสติกของศูนย วิ เคราะห ข อมูล เชิ ง ลึก

อุตสาหกรรมพลาสติก พบวา จากจํานวนผู แปรรูปผลิตภัณฑ

พลาสติกท่ีมีจํานวนกว า 3,000 โรงงาน มีโรงงานที่ผลิต

ผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพประมาณ 46 โรงงานเทานั้น ทั้งนี้ 

เนื่องจากปจจัยหลายประการที่ยังคงเป นข อจํากัดสําหรับ

การผลิต อาทิ เม็ดพลาสติกชีวภาพยังคงตองนําเขาสงผลให

ตนทุนการผลิตสูง ความคุนเคยของผูผลิตท่ียังมองวาพลาสติก

ชีวภาพเปนสิ่งใหมและตองการการปรับตัว รวมไปถึงความ

ยังเปนผูสงออกนํ้าตาลทรายเปนอันดับ 2 ของโลกหรือประมาณ

7 ลานตันตอป รองจากบราซิลที่มีปริมาณการสงออกประมาณ

25 ลานตันตอป ในขณะท่ีอินเดียและจีนมีปริมาณการสงออก

นํ้าตาลเฉลี่ย 2.8 และ 2.7 ลานตันตอปตามลําดับ 

 จากตัวเลขดังกลาวสะทอนใหเห็นวาแมในบทบาทผูผลิต

นํ้าตาล ไทยจะมีปริมาณการผลิตนอยกวาอินเดียและจีน หากแต

ไทยมีปริมาณการสงออกที่สูงกวาอินเดียคอนขางมาก นั่นแสดง

ใหเห็นถึงผลผลิตนํ้าตาลท่ีมีอยู อยางเหลือเฟอภายในประเทศ

ที่เพียงพอจะสนับสนุนใหเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติก

และเคมีชีวภาพโดยใชนํ้าตาลเปนวัตถุดิบ

2. ความพรอมและศักยภาพของผูแปรรูป
   ผลิตภัณฑพลาสติก
 การเปลี่ยนรูปแบบการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกมาสู 

พลาสติกชีวภาพมีขอดีที่ผูแปรรูปไมจําเปนตองลงทุนในเครื่องจักร

เพิ่มเติมมากนัก หากแตการข้ึนรูปใหมีความสมบูรณนั้นสวนมาก

จะขึ้นอยู กับการปรับตั้งค าพารามิเตอรของเครื่องจักรใหมี

ความเหมาะสมเสียมากกวา ดังนั้น สามารถกลาวไดวาผูแปรรูป

ผลิตภัณฑพลาสติกที่มีอยู สามารถกาวเขาสูการผลิตผลิตภัณฑ

พลาสติกชีวภาพไดทั้งหมด หากเปรียบเทียบจํานวนโรงงาน

แปรรูปพลาสติกนั้น ประเทศไทยถือวามีจํานวนผูแปรรูปสูงท่ีสุด

ในอาเซียนหรือประมาณ 3,000 โรงงาน อีกทั้งอุตสาหกรรม

ตนนํ้าอยางอุตสาหกรรมปโตรเคมีของไทยก็ถือวามีความเขมแข็ง

ที่สามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑพลาสติก

ไดเปนอยางดี
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วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม : ไดเปดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และบทความท่ีมีเนื้อหาเก่ียวของกับอุตสาหกรรม
    จากบุคคลภายนอก ความยาวไมเกิน 2 - 3 หนากระดาษ A4 พรอมภาพประกอบ (ถามี)

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

✍เจาของความคิดเห็นและบทความท่ีไดรับการตีพิมพในวารสาร สศอ. จะไดรับของที่ระลึก หรือคาตอบแทน
 ตามความเหมาะสม โดยขอความกรุณาระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง พรอมที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของทานใหชัดเจน

✍กองบรรณาธิการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดทอนความยาว หรือขอความในบางตอนออก 
 เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ผลงานของทานไดรับการตีพิมพ

เวทีเปดรับความคิดเห็น
.................และรวมสนกุ

ตองการภายในประเทศยังคงอยู ในระดับที่ตํ่า ทําใหการผลิต

ณ ปจจุบันเปนไปเพ่ือการสงออกเปนหลัก สงผลใหหลายมุมมองมี

ความเห็นวาการผลักดันใหเกิดอุตสาหกรรมพลาสติกและเคมี

ชีวภาพในไทย ตลอดจนการผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางในเรื่องนี้

เปนเรื่องยากและมีความเสี่ยง 

แตถึงอยางน้ัน การเปล่ียนแปลงน้ีถือไดวาเปนกาวแรก

และกาวสําคัญที่จะกอใหเกิดการเปล่ียนโฉมรูปแบบเศรษฐกิจ
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ภายในประเทศจากการเศรษฐกิจที่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ

ที่มีอยู อยางจํากัดอยางนํ้ามันและกาซธรรมชาติเปนพื้นฐาน 

ไปสูเศรษฐกิจที่เติบโตดวยการเลือกใชทรัพยากรรมชาติอยางมี

ประสิทธิภาพท่ีสามารถหมุนเวียนได และมุงเนนผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ซึ่งจะกอใหเกิดการเจริญเติบโตสีเขียว 

(Green Growth) ที่ยั่งยืน…..
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รอบร้ัว 
อุตสาหกรรม

สศอ. จัดแถลงขาว “ปายแสดงขอมูลรถยนต (Eco Sticker)”
นายอุดม วงศวิวัฒนไชย ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดแถลงขาว “ปายแสดงขอมูล

รถยนต (Eco Sticker)” ซึ่งเปนการกําหนดแนวทางใหผูประกอบการอุตสาหกรรมยานยนตและผูนําเขาติดปายแสดงขอมูลรถยนต หรือ Eco Sticker 
แสดงถึงการประหยัดพลังงานและปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ควบคูไปกับการปรับโครงสรางภาษีสรรพสามิตรถยนตใหมทั้งระบบ
เพื่อความโปรงใสและเปนธรรมในการแจงชําระภาษี อีกท้ังเปนการใหขอมูลแกประชาชนผูบริโภค รวมทั้งสงเสริมการประหยัดพลังงาน การอนุรักษ
สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย จัดขึ้น ณ หองประชุม 202 สศอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558

สศอ. จัดสัมมนา “ระบบปายขอมูลรถยนตเพ่ือรองรับโครงสรางภาษีสรรพสามิตรถยนตใหม” 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานสัมมนาเร่ือง “ระบบปายขอมูลรถยนตเพื่อรองรับโครงสราง

ภาษีสรรพสามิตรถยนตใหม” โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานเปดงาน และนายอุดม วงศวิวัฒนไชย 
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กลาวรายงาน จัดขึ้น ณ หองแกรนด บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารท่ี
13 มกราคม 2558

สศอ. จัดงาน “สัมมนาเครือขายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและไมยางพารา” 
  นายอุดม วงศวิวัฒนไชย ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานเปดงาน “สัมมนา
เครือขายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและไมยางพารา” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง 
และไมยางพาราที่เปนระบบระหวางผูประกอบการ หนวยงานวิจัย และสถาบันการศึกษา เพื่อประโยชนตอภาคอุตสาหกรรมยางในเชิงพาณิชย 
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพฯ เม่ือวันจันทรที่ 16 กุมภาพันธ 2558

สศอ. จัดแถลงขาว “ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนแรกป 2558”
นายอุดม วงศวิวัฒนไชย ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม แถลงขาวประเด็น “ดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรม (MPI) เดือนแรกป 2558” โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2558 หดตัวรอยละ 1.3 แตมีอุตสาหกรรมสําคัญบางตัว เชน 
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เครื่องนุงหม อาหาร ฟนตัวดีขึ้น ในขณะที่บางอุตสาหกรรม เชน Hard Disk Drive เครื่องรับโทรทัศน ปรับตัวลดลง 
จัดขึ้น ณ หองประชุม 202 สศอ. เมื่อวันศุกรที่ 27 กุมภาพันธ 2558



ที่มา : กระทรวงพาณิชย

การสงออก - นําเขาการสงออก - นําเขา  สินคาอุตสาหกรรมไทยสินคาอุตสาหกรรมไทย
OIE Business Indicators

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 43วารสาร

เดือนมกราคม 2558 การสงออกสินคาอุตสาหกรรม (ไมรวม
ทองคํา) ยังขยายตัวตอเน่ืองเปนเดือนท่ีหาท่ีร อยละ 0.2 เม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอน โดยสินคาอุตสาหกรรมสําคัญอยางเคร่ืองคอมพิวเตอร 
อุปกรณและสวนประกอบอัญมณีและเคร่ืองประดับ (ไมรวมทองคํา) รถยนต 
อุปกรณและสวนประกอบ มีการสงออกขยายตัว อยางไรก็ตามการสงออกสินคา
ที่มีราคาสงออกสัมพันธกับราคานํ้ามันดิบ เชน เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ
พลาสติก และเคมีภัณฑ มีการสงออกหดตัวตามราคานํ้ามันดิบที่ปรับตัวลดลง

เดือนมกราคม 2558 การนําเขาสินคาหดตัวรอยละ 13.3
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน จากการนําเขาสินคาเชื้อเพลิงหดตัว
ถึงร อยละ 46.9 สินคาวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป (ไมรวมทองคํา) หดตัว
รอยละ 2.5 อยางไรก็ตามการนําเขาสินคาทุนขยายตัวรอยละ 1.7 ตามการ
ขยายตัวของการนําเขาเคร่ืองคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ ขณะท่ี
การนําเข าเคร่ืองจักรกลและส วนประกอบ และเคร่ืองจักรไฟฟาและ
สวนประกอบหดตัว

-  รถยนต อุปกรณ
 และสวนประกอบ
 (+11.1%)
-  เคมีภัณฑ
 (+3.1%)
-  คอมพิวเตอร 
 อุปกรณ 
 และสวนประกอบ
 (+7.6%)

-  คอมพิวเตอร อุปกรณ
 และสวนประกอบ
 (-17.6%)
-  อัญมณีและ
 เครื่องประดับ
 (+16.3%)
-  รถยนต อุปกรณ 
 และสวนประกอบ
 (+70.4%)

-  คอมพิวเตอร อุปกรณ   
 และสวนประกอบ
 (+9.7%)
-  อัญมณีและ
 เครื่องประดับ
 (+10.9%)
-  ผลิตภัณฑยาง
 (-5.2%)

-  รถยนต อุปกรณ
 และสวนประกอบ
 (+3.6%)
-  คอมพิวเตอร
 อุปกรณ
 และสวนประกอบ
 (-14.3%)
-  เม็ดพลาสติก
 (-7.8%)

-  เม็ดพลาสติก
 (-16.1%)
-  คอมพิวเตอร
 อุปกรณ
 และสวนประกอบ
 (+3.7%)
-  เคมีภัณฑ
 (-37.6%)

ตลาดสงออกสําคัญของไทย มกราคม 2558



โดย : สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โทรศัพท 0 2202 4373 โทรสาร 0 2644 8316 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ www.oie.go.th

The Early Warning System of 
Industrial Economics : EWS-IE

OIE Business Indicators

EWS-IE à ×́Í¹ÁÕ¹Ò¤Á - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558 Ê‹§ÊÑÞÞÒ³»¡μ Ô โดยตัวแปรองคประกอบ
ที่สงสัญญาณปกติ ไดแก ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจของไทย ดัชนีความเชื่อมั่น
ผูบริโภคของสหรัฐฯ และอัตราการวางงานของกลุมสหภาพยุโรป
 อยางไรก็ตาม ยังมีตัวแปรองคประกอบท่ีสงสัญญาณไมปกติในเบื้องตน ซึ่งไดแก ดัชนีผู จัดการ
ฝายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมโลก (PMI) ดัชนีผลผลิตโลก ดัชนีคําสั่งซื้อสินคาใหมโลก ดัชนีผลผลิตสหรัฐฯ 
ดัชนีคําสั่งซื้อสินคาใหมของสหรัฐฯ และดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคของญี่ปุน 

´Ñª¹Õ¼Å¼ÅÔμÍØμÊÒË¡ÃÃÁ (MPI)

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

MPI อุตสาหกรรมรายสาขา

เครื่องนุงหม

HDD

รถยนต

เครื่องปรับอากาศ

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

 ไตรมาส 4 ป 2557 MPI ปรับตัวดีขึ้นตอเนื่อง โดยมีการหดตัวนอยลง
ตอเน่ือง จากหดตัวรอยละ 7.0 ในไตรมาส 1/2557 เหลือหดตัวรอยละ 2.4 
ในไตรมาส 4/2557

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)

MPI (%YoY)

2556 -3.25

2557 Jan -5.59

Feb -4.52

Mar -10.54

Q1 -7.0

Apr -4.14

May -4.04

Jun -6.26

Q2 -4.8

July -5.28

Aug -2.56

Sep -3.92

Q3 -3.9

Oct -3.02

Nov -3.68

Dec -0.35

Q4 -2.4

2557 -4.6


