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ในประเทศทีพ่ฒันาแลวของโลก รายไดของประเทศสวนใหญ
มาจากอุตสาหกรรมบริการ เรื่องเดนประจําวารสารฉบับนี้ 

จึงขอเสนอบทความเรื่อง “อุตสาหกรรมบริการสวนแบงการ
พัฒนาเศรษฐกิจและกลไกขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตของ
ไทยสูสากล”  
 บทความพิเศษ 3 เรื่องในฉบับนี้ “มองการพัฒนาภายใต 
EEC ผานทฤษฎเีศรษฐศาสตรเชงิพืน้ทีใ่นวถิภีาคอตุสาหกรรม” 
ตอดวย “เปดคําสั่ง คสช. เดินเครื่องเต็มสูบพัฒนา EEC...
จากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้น?” และ “การพัฒนาหุ นสวนทาง
ยุทธศาสตรภาคอุตสาหกรรมของไทยกับอาเซียนเพื่อกําหนด
ตําแหนงยุทธศาสตรอุตสาหกรรมไทยในอนาคต”
 นอกจากนี้มีสัมภาษณพิเศษ ผูอํานวยการสํานักนโยบาย
อุตสาหกรรมรายสาขา 1 กับประสบการณการทํางานดานการ
พัฒนาอุตสาหกรรม ทั้งระดับมหาภาคและรายสาขา
 นานาสาระในเลมนี้เราจะไดเรียนรู สาระดี ๆ เกี่ยวกับ 
“ประเทศไทยกบัอนสุญัญามนิามาตะ” และ “การเปดเสรสีนิคา
สิง่แวดลอม (Environmental Goods) ภายใต WTO” มาฝาก
ดวยความปรารถนาดี พบกันใหมกับวารสารฯ ฉบับหนาคะ

ดวยความปรารถนาดี 
บรรณาธิการ
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ประเทศที่พัฒนาแลวของโลก รายไดของประเทศสวนใหญ
มักเกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมบริการเปนสวนมาก ธุรกิจการ

ผลิตและการคาตาง ๆ ลวนแตมีองคประกอบของอุตสาหกรรม
บริการเขามาเกี่ยวของดวยวัตถุประสงคที่แตกตางกันออกไป 
ทั้งเพื่อการสรางมูลคาเพิ่ม การสรางความพึงพอใจ การสราง
ความแตกตางทางธุรกิจตามลักษณะของวัตถุประสงคของธุรกิจ
และความสามารถทางการแขงขันของผูประกอบการเปนสําคัญ 
 ดังนั้น ในการสงเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทย
จึงอาจกลาวไดวา ไทยไมอาจหลีกเลี่ยงถึงความสําคัญของ
อุตสาหกรรมบริการที่มีความเชื่องโยงกับอุตสาหกรรมการผลิต 
เพื่อพัฒนาและยกระดับกลุมอุตสาหกรรมเดิมของประเทศมุงสู
การปรับเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมเพิ่มมูลคา (Value Added 
Industries) ไปสูอุตสาหกรรมสรางมูลคา (Value Creation 
Industries) โดยการนําองคความรูใหม ๆ จากภาคธุรกิจบริการ
มาประยุกตใชรวมกับเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรม ซึ่งที่ผานมา ประเทศไทยยังไมสามารถเพิ่มสัดสวน
ภาคบริการตอ GDP ใหอยูในระดับสูงเทียบเคียงกับประเทศ
พัฒนาแลวที่ใชภาคบริการเปนแรงขับเคลื่อนหลักของระบบ

เศรษฐกิจ อยางสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และสิงคโปร ที่มีสัดสวนของ
ภาคบริการสูงถึงรอยละ 70-80 ของ GDP และมีสัดสวนการ
จางงานในภาคบริการที่สูงสอดคลองกัน รวมทั้งผลิตภาพของ
แรงงานในภาคบริการของประเทศเหลานั้นมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง ขณะที่สัดสวนภาคบริการตอ GDP ของไทย ยังคง
ทรงตัวอยูที่ประมาณรอยละ 50 มาเปนเวลานาน ในทางกลับกัน 
สัดสวนการจางงานในภาคบริการของไทยกลับเพิ่มขึ้นตอเนื่อง 
ซึ่งแสดงใหเห็นวาแรงงานในภาคบริการที่เพิ่มขึ้นยังไมสามารถ
สรางผลผลิตและมูลคาเพิ่มใหแกภาคบริการเทาที่ควร หรือกลาว
อีกนัยหนึ่งคือ ผลิตภาพแรงงานในภาคบริการของไทยยังอยูใน
ระดบัตํา่ สวนหนึง่อาจเนือ่งมาจากกฎหมายและกฎระเบยีบทีอ่าจ
ยังไมเอื้อตอการประกอบธุรกิจเทาที่ควร ดวยเหตุนี้ ภาคบริการ
ของไทยสวนใหญจึงยังมีลักษณะของการเปนบริการแบบดั้งเดิม 
หรอื Traditional Services ไมเนนการใชเทคโนโลยแีตใชแรงงาน
ในการใหบริการ เชน ภาคบริการในสาขาการคาสง การคาปลีก 
โรงแรม รานอาหาร การทองเที่ยว ซึ่งอาจไมสรางมูลคาเพิ่มใหแก
เศรษฐกจิมากนกั เปรยีบเทยีบกบั Modern Services เชน บรกิาร
ดานสารสนเทศ (IT) บรกิารดานวจิยัและพฒันา (R&D) และบรกิาร

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁºÃÔ¡ÒÃ 
สวนแบงการพัฒนาเศรษฐกิจ

และกลไกขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตของไทยสูสากล

ชาลี ขันศิริ

สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ
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ดานลขิสทิธิท์างปญญา เปนตน โดยหากภาคอตุสาหกรรมบรกิาร
ทีเ่กีย่วของกบักระบวนการผลติของไทยมคีวามเขมแขง็ จะชวยลด
ปญหาอปุสรรค และสนบัสนนุภาคอตุสาหกรรมการผลติของไทย
ไดเปนอยางมาก สอดคลองกบันโยบายการสงเสรมิเศรษฐกจิของ
ไทยการพฒันาคลสัเตอรอตุสาหกรรมเปาหมายเพือ่รองรบักจิการ
ดานการผลิตและบริการที่ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงได
 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ไดดําเนินการ
ศึกษากลยุทธการสรางความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและ
อตุสาหกรรมบรกิารของไทย ภายใตสภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม
ระหวางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาขอมูลและ
วเิคราะหภาพรวมของอตุสาหกรรมบรกิารทีเ่กีย่วของกบัการผลติ 
(Manufacturing Related Services : MRS) ภายใตบริบทของ
ความตกลงการคาเสรีของไทย (Free Trade Agreement : FTA) 
ในการเตรียมความพรอมและวางแผนในการพัฒนาภาคธุรกิจ
บรกิารทีเ่กีย่วของกบักระบวนการผลติของภาคอตุสาหกรรมไทย
ใหไดอยางเหมาะสม 

ผลการศึกษาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมบริการ

กับอุตสาหกรรมการผลิต

 ผลการศึกษาพบวา สาขาอุตสาหกรรมบริการ จํานวน 12 
สาขายอย มีความเกี่ยวของและเชื่อมโยงกับหวงโซมูลคา ตั้งแต
กระบวนการกอนการผลิต ในระหวางกระบวนการผลิต และ

หลังกระบวนการผลิต โดยอางอิงจากแผนภาพหวงโซมูลคา Shih 
Smiling Curve1 ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับสาขาอุตสาหกรรมการ
ผลิตเปาหมายของภาคอุตสาหกรรมไทย ไดแก อาหารแปรรูป 
ยานยนตและชิ้นสวน ปโตรเคมี พลาสติกและผลิตภัณฑพลาสติก 
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
โดยในแตละชวงของกระบวนการตางๆ ในหวงโซมลูคา มกีจิกรรม
การบริการที่เกี่ยวของ ดังนี้
กระบวนการกอนการผลิต
  บริการการวิจัยและพัฒนา
  บริการใหคําปรึกษาดานการบริหารและการตลาด
  บริการจัดหาพนักงาน  
กระบวนการระหวางการผลิต
  บริการการวิศวกรรม
  บรกิารทีเ่กีย่วของกบัการเกษตร ประมง และเพาะเลีย้งสตัวนํา้
  บริการที่เกี่ยวของกับการผลิต
  บริการการกําจัดและบําบัดของเสีย
  บริการซอมบํารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ
  บรกิารทดสอบและตรวจสอบคณุภาพสนิคาและวตัถดุบิ
กระบวนการหลังการผลิต
  บริการการประกันวินาศภัย
  บริการการจัดจําหนายปลีกและสง
  บริการการขนสง คลังสินคา และการบรรจุหีบหอ

1Shih Smiling Curve คิดคนโดย Stan Shih ในป 2535 (1992) ตามการวิเคราะหของ Shih ซึ่งพบวา ในกระบวนการผลิตสินคาใด ๆ กระบวนการในหวงโซมูลคา
ที่ใหมูลคาเพิ่ม (Value Added) มากที่สุดจะอยูในชวงแรกเริ่มและในชวงทายสุดของกระบวนการผลิต นั่นคือการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
และการจัดการลูกคารวมถึงบริการหลังการขาย (Client Management and After-Sales Service)
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ความตกลงการคาเสรีดานการคา

บริการของไทยกับคูภาคีตาง ๆ

 สําหรับความตกลงการคาเสรีของ
ไทยกับคูภาคี ที่ไดบรรจุบทวาดวยการ
คาการบริการ (Trade in Services 
Chapter) และบทที่วาดวยการเคลื่อน
ยายบุคคลธรรมดา (Movement of 
Natural Persons Chapter : MNPs) 
ณ เดือนกรกฎาคม 2559 เปนดังนี้
 ความตกลงการค าเสรีที่บรรจุ
บทวาดวยการคาการบริการ   ไดแก 
ความตกลงการคาเสรีไทย-ญี่ปุน ไทย-
ออสเตรเลีย ไทย-ชิลี ความตกลงการ
ค าอาเซียน อาเซียน-จีน อาเซียน-
เกาหลี อาเซียน-อินเดีย และอาเซียน-
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด

ความตกลงการคาเสรีที่บรรจุบทวาดวยการเคลื่อนยาย
บุคคลธรรมดา ไดแก ความตกลงการคาเสรีไทย-ญี่ปุน ไทย-
ออสเตรเลยี ความตกลงการคาอาเซยีน และอาเซยีน-ออสเตรเลยี
และนิวซีแลนด อยางไรก็ตาม แมวา ความตกลงอื่น ๆ2 อาทิ 
ความตกลงการคาอาเซยีน-จนี อาเซยีน-เกาหล ีไทย-นวิซแีลนด และ
ไทย-ชิลี จะมิไดแยกบทการเคลื่อนยายบุคคลากรเปนการเฉพาะ
แตก็ไดผูกพันไวในบทการคาบริการ
 ในการวเิคราะหความเชือ่มโยงระหวางอตุสาหกรรมการผลติ
และบริการ ภายใตบริบทความตกลงการคาเสรีการคาบริการ 
ไดถูกแบงออกเปน 1) ระดับการผูกพันภาคบริการของแตละ
สาขาใน Mode 3 2) ระดับการผูกพันภาคบริการของแตละสาขา
ใน Mode 4 และ 3) ระดบัการเปดเสรกีารบรกิารเฉลีย่ใน Mode 3 
โดยแนวทางการศกึษา ไดคดัเลอืกศกึษาเพยีงเฉพาะ ความตกลง
วาด วยการคาบริการอาเซียน (ASEAN Framework 
Agreement on Services : AFAS) และ ASEAN MNP (ASEAN 
Movement of Natural Persons Chapter) เปนสําคัญ
เนื่องจากกรอบ AFAS และกรอบความตกลง ASEAN MNP 
ดังกลาว มีจํานวนกิจกรรมการบริการที่ผูกพันการเปดเสรี
การบริการมากที่สุด อีกทั้งยังมีพัฒนาการความตกลงคืบหนา
ไปมากกวากรอบความตกลงอื่น ๆ ที่ไทยไดผูกพันดวย โดยมี
ผลการศึกษา ดังนี้     
 1) ระดับการผูกพันภาคบริการของแตละสาขาใน Mode 3 
พบวา ศักยภาพของอุตสาหกรรมบริการของไทย ที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมการผลิตในสาขาตาง ๆ สะทอนผานความสัมพันธ

ระหวางจํานวนผูประกอบการที่จดทะเบียนธุรกิจในประเทศไทย
ในเดือนมกราคม ป 2559 (ขอมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณชิย) และระดบัความผกูพนัการบรกิารใน Mode 3
ภายใตกรอบ AFAS พบวา อุตสาหกรรมบริการสวนใหญใน
ประเทศไทย ยังมีผูประกอบการจํานวนนอย แตมีระดับความ
ผูกพันการบริการใน Mode 3 ที่คอนขางสูง ขณะที่ อุตสาหกรรม
บริการในสาขาที่มีความสําคัญสูง ยังมีการปกปองผูประกอบ
การในประเทศอยู ดังเห็นไดจากระดับความผูกพันการบริการ
ใน Mode 3 ที่ตํ่า โดยเฉพาะอยางยิ่ง อุตสาหกรรมการบริการ
ที่เกี่ยวของกับการผลิต 
 โดยอตุสาหกรรมการบรกิารทีม่จีาํนวนนอยและมรีะดบัความ
ผูกพันการบริการใน Mode 3 นอย ไดแก
  การบริการวิจัยและพัฒนา 
  การบริการซอมบํารุงและติดตั้งเครื่องจักร 
  การบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
  การบริการขนสง 
 ขณะที่อุตสาหกรรมบริการที่มีจํานวนผูประกอบการนอย
แตมีระดับความผูกพันการบริการใน Mode 3 สูง ไดแก
   การบริการที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 
  การบริการประกันวินาศภัย
  การบริการการจัดหาพนักงาน
  การบริการใหคําปรึกษาดานการตลาดและการบริหาร
  การบริการดานวิศวกรรม 

2ความตกลงอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลีใต และไทย-ชิลี ไมมีบทวาดวยการเคลื่อนยายบุคคลธรรมดา แตภายใตตารางขอผูกพันเฉพาะในบทวาดวยการคาบริการ 
มีการใหขอผูกพันใน Mode 4 ไว สําหรับกรอบการเจรจาการคาการบริการของไทย-นิวซีแลนด จะไมพบขอบทในประเด็นตาง ๆ ตามตาราง แตมีจดหมายตอบรับ 
(Exchange Letter) ระหวางไทยกับนิวซีแลนด ยินยอมใหประเภทบุคคลธรรมดาบางประเภทเขาพํานักเปนการชั่วคราว
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 สําหรับอุตสาหกรรมบริการที่มีจํานวนผูประกอบการมาก 
และมีระดับความผูกพันการบริการใน Mode 3 สูง ไดแก 

 การบริการจัดจําหนายสง 
 ในขณะที่ อุตสาหกรรมบริการที่มีจํานวนผูประกอบการมาก 
แตมีระดับความผูกพันการบริการใน Mode 3 ตํ่า ไดแก

 การบริการจัดจําหนายปลีก 
 การบริการที่เกี่ยวของกับการผลิต 

 2) ระดับการผูกพันภาคบริการของแตละสาขาใน Mode 4
เรื่องการใหบริการโดยบุคคลธรรมดาของแตละอุตสาหกรรม
บริการ สวนใหญในประเทศไทยยังมีระดับความผูกพันคอนขาง
นอย โดยมีอุตสาหกรรมบริการเพียงบางสาขาบริการที่มีระดับ
ความผูกพันการบริการใน Mode 4 ที่สูง ไดแก อุตสาหกรรมการ
บรกิารดานวศิวกรรม การบรกิารประกนัวนิาศภยั และการบรกิาร
ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม ขณะที่อุตสาหกรรมบริการสวนใหญ
ในไทย ยังคงสงวนผูใหบริการสัญชาติไทย
  โดยอุตสาหกรรมบริการที่มีจํานวนนอยและมีระดับความ
ผูกพันการบริการใน Mode 4 นอย ไดแก

 การบริการวิจัยและพัฒนา 
 การบริการซอมบํารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ
 การบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
 การบริการขนสง 
 การบริการการจัดหาพนักงาน
 การบริการใหคําปรึกษาดานการตลาดและการบริหาร

 ขณะทีอ่ตุสาหกรรมบรกิารทีม่จีาํนวนผูประกอบการนอย แต
มีระดับความผูกพันการบริการใน Mode 3 สูง ไดแก

 การบริการที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 
 การบริการประกันวินาศภัย 
 การบริการดานวิศวกรรม 

 ในขณะที่อุตสาหกรรมบริการที่มีจํานวนผูประกอบการมาก 
แตมีระดับความผูกพันการบริการใน Mode 3 ตํ่า ไดแก
  การบริการจัดจําหนายปลีก 
  การบริการจัดจําหนายสง 
  การบริการที่เกี่ยวของกับการผลิต 
 อยางไรก็ตาม ไมมีอุตสาหกรรมบริการใด ๆ ของไทยที่มี
จาํนวนผูประกอบการมาก และมรีะดบัความผกูพนัการบรกิารใน 
Mode 4 สูง 
 3) ระดับการเปดเสรีการบริการเฉลี่ยใน Mode 3 พบวา
อุตสาหกรรมบริการสวนใหญในประเทศไทยยังไมเปดเสรี
การบริการใหตางชาติเขามาถือหุ นมากนัก โดยมีเพียงบาง
อุตสาหกรรมบริการของไทยเทานั้น ที่มีระดับการเปดเสรีการ
บริการเฉลี่ยที่รอยละ 49 หรือสูงกวา ซึ่งไดแก อุตสาหกรรม
บรกิารจดัหาพนกังาน การบรกิารใหคาํปรกึษาดานการจดัการและ
ดานการตลาด และการบริการดานวิศวกรรม   
 โดยอุตสาหกรรมการบริการที่มีจํานวนผูประกอบการนอย 
และมีระดับการเปดเสรีการบริการเฉลี่ยใน Mode 3 นอย ไดแก
  การบริการที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 
  การบริการประกันวินาศภัย 
  การบริการวิจัยและพัฒนา 
  การบริการซอมบํารุงและติดตั้งเครื่องจักร
  การบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
  การบริการขนสง 
 ขณะทีอ่ตุสาหกรรมบรกิารทีม่จีาํนวนผูประกอบการนอย แต
มีระดับการเปดเสรีการบริการเฉลี่ยใน Mode 3 สูง ไดแก
  การบริการการจัดหาพนักงาน
  การบริการใหคําปรึกษาดานการตลาดและการบริหาร
  การบริการดานวิศวกรรม 
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และไดเสนอแนวทางการใชประโยชน
และข อ เสนอแนะเชิ งน โยบายต อ
อุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรม
บริการโดยสรุป ดังนี้
 แนวทางการใชประโยชน ประกอบ
ดวยมาตรการสนับสนุนใหผู ประกอบ
การผลติสนิคาตามมาตรฐานระดบัสากล 
ส งเสริมการเชื่อมโยงในการทํางาน
ระหวางกัน สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพ
ผู ประกอบการในการแข  งขันผ  าน
การสร างมูลค า เพิ่มและลดต นทุน
การผลิต สนับสนุนให มีการใช สิทธิ
ประโยชนจากความตกลง FTA แก
ผูประกอบการ สงเสริมการลงทุนจาก

ตางประเทศในอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวของกับการผลิต 
สนับสนุนการเขาถึงเงินทุนของผูประกอบการในประเทศ พัฒนา
ระบบการทํางานภายในบริษัทของภาคเอกชนใหมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น สรางและบริหารบุคลากรที่มีทักษะความสามารถสูง
ในองคกร สรางพนัธมติรทางธรุกจิ สงเสรมิการเขาซือ้และควบรวม
กิจการ และการทํากิจการรวมคาอยางเหมาะสม สนับสนุนใหมี
การศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินคา การวิเคราะหตลาด
โลกและทําการตลาดในตางประเทศ ผลักดันการเปดเสรีการ
บริการที่เกี่ยวของกับการผลิต และผลักดันการจัดเก็บขอมูลสถิติ
การบริการ
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 ในขณะที่อุตสาหกรรมบริการที่มีจํานวนผูประกอบการมาก 
แตมีระดับการเปดเสรีการบริการเฉลี่ยใน Mode 3 ตํ่า ไดแก

 การบริการจัดจําหนายปลีก 
 การบริการจัดจําหนายสง 
 การบริการที่เกี่ยวของกับการผลิต

 อยางไรก็ตาม ไมมีอุตสาหกรรมบริการใด ๆ ของไทยที่มี
จํานวนผูประกอบการมาก และมีระดับการเปดเสรีการบริการ
เฉลี่ยใน Mode 3 สูง 
 ทั้งนี้ จากขอคนพบขางตน ผลการศึกษาไดเสนอเปาหมาย
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการของไทยเพื่อเสริมสรางและ
สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการผลิต ผานการใชประโยชนจาก
ความตกลงการคาเสรีโดยเฉพาะอาเซียนแบงออกเปนกลุมสาขา
อุตสาหกรรมบริการ เริ่มจากเปาหมายกลุมที่มีระดับการเปดเสรี
ตํ่าและมีจํานวนผูประกอบการนอย ไปยังเปาหมายกลุมเพื่อใหมี
การเปดเสรีสูงขึ้นและเพิ่มจํานวนผูประกอบการ ดังนี้
 1)  กลุมอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 
การบรกิารซอมบาํรงุและตดิตัง้เครือ่งจกัร การบรกิารทดสอบและ
ตรวจสอบคณุภาพวตัถดุบิ การบรกิารวจิยัและพฒันา การบรกิาร
ขนสง การบริการประกันวินาศภัย 
 2)  กลุมอุตสาหกรรมการบริการดานวิศวกรรม การบริการ
ใหคําปรึกษาดานการตลาดและการบริหาร การบริการการจัดหา
พนักงาน
 3)  กลุมอตุสาหกรรมการบรกิารจดัจาํหนายปลกี การบรกิาร
จัดจําหนายสง และการบริการที่เกี่ยวของกับการผลิต 
 ดังนั้น เพื่อเตรียมความพรอมใหแกภาคอุตสาหกรรม
การผลิตและภาคอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวของกับการผลิต
ของไทย ผลการศึกษาพบวา การเปดเสรีการคาสินคาและ
การคาบริการ ลวนมีผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบและ
สงผลตอนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตของไทย 
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ขอมูลอางอิง

รายงานการศึกษากลยุทธการสรางความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิต
และอุตสาหกรรมบริการของไทยภายใตสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กรกฎาคม 2559

 แนวทางการบรรเทาผลกระทบ ประกอบดวยมาตรการลด
ตนทุนในการเขาถึงเทคโนโลยีและขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การบรกิาร สงเสรมิใหมกีารใชเทคโนโลยรีวมกบัการใหบรกิาร จดั
อบรมเผยแพรความรูความเขาใจดานการเปดเสรีภาคการบริการ 
สงเสรมิกลยทุธทางการตลาดแบบ Blue Ocean หรอืแบบ Niche 
พัฒนาการใหบริการที่ครบวงจร สรางและบริหารชองทางการคา 
พฒันาและปรบัปรงุกฎระเบยีบในประเทศ โดยเนนใหเอือ้อาํนวย
ตอการประกอบธรุกจิของผูประกอบการ สนบัสนนุการพฒันาการ
ออกแบบวจิยัและพฒันา และพฒันาการสรางนวตักรรมใหม รวม
ทั้งสงเสริมเรื่องการพัฒนาบุคลากรหรือการศึกษา

ภาพประกอบ :
http://www.freepik.com/free-vector/background-with-world-and-people-in-flat-design_892856.htm">Designed by Freepik</a>

http://www.freepik.com/free-vector/global-network_766587.htm”>Designed by Freepik</a>
http://www.freepik.com/free-vector/welcome-to-the-coffee-shop_801256.htm’>Designed by Freepik</a>

http://www.freepik.com/free-vector/network-illustration_807957.htm”>Designed by Freepik</a>

 ข อเสนอแนะเชิงนโยบายต อภาครัฐ ประกอบด วย
การสนับสนุนความเชื่อมโยงระหวางอุตสาหกรรมการบริการ
และการผลิตในระดับที่สูงขึ้น สนับสนุนการประสานการทํางาน
ระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกัน ปรับปรุงกฎหมายที่จํากัดการ
ลงทุนและทําธุรกิจโดยชาวตางชาติใหมีความทันสมัยและเหมาะ
สมกับบริบทการลงทุนเสรีมากยิ่งขึ้น สนับสนุนการเจรจาเชิงรุก 
โดยเปดเสรกีารบรกิารใหครอบคลมุทกุภาคบรกิารทีจ่าํเปน รวมทัง้
ดาํเนนิการภายในเพือ่รองรบัการเจรจา ระบสุาขาบรกิารทีเ่หน็วา
ควรเปดเสรีเพื่อสงเสริมการใชเทคโนโลยีสําหรับพัฒนาการผลิต
และเชือ่มโยงกบัการบรกิารใหมากขึน้ พฒันาระดบัการใหบรกิาร
ของผูประกอบการภาคธุรกิจอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
รวมทัง้อาํนวยความสะดวกใหผูประกอบการธรุกจิเอกชนสามารถ
ประกอบธรุกจิไดราบรืน่ขึน้ ตลอดจนสงเสรมิการพฒันาและรกัษา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอภาคเอกชน ประกอบดวยการ
พัฒนาองคกรจากภายใน สนับสนุน  กลยุทธทางการตลาดแบบ 
Blue Ocean และ Niche Market สรางและบริหารบุคลากรที่
มีความสามารถสูง (Talent Management) การสรางพันธมิตร
ทางธุรกิจกับผูประกอบการรายอื่น ๆ ในหวงโซมูลคา หรือคูแขง
ทางการคาการบรกิาร ควบรวมกจิการ และกจิการรวมคา รวมทัง้
ขยายการใหบริการครบวงจร 
 เพื่อใชประโยชนจากความตกลงการคาเสรีของไทยที่มีอยู
ใหไดอยางเต็มที่ ใหมีความตอเนื่องและครบถวนตลอดทั้งหวง
โซมูลคาอุตสาหกรรม นอกเหนือจากสิทธิประโยชนดานภาษี
ศุลกากรและความรวมมือทางเศรษฐกิจตาง ๆ การสรางความ
เชือ่มโยงดานการคาสนิคาและการคาบรกิาร เปนอกีหนึง่แนวทาง
ที่ภาคอุตสาหกรรมสามารถเลือกใชประโยชน เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกบัภาคอตุสาหกรรมการผลติ เพือ่ชวยเพิม่ประสทิธภิาพ
และสรางมูลคาเพิ่มไปสูอุตสาหกรรมสรางมูลคา เพิ่มขีดความ
สามารถทางการแขงขัน รวมถึงเตรียมความพรอมใหกับภาค
อตุสาหกรรมไทยไดอยางครบถวน ภายใตสภาวะการเปลีย่นแปลง
ของเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
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รูปแบบ (Mode) การใหบริการตามนิยามขององคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) 

 แบงออกเปน 4 รูปแบบ ประกอบดวย 

 Mode 1 :  รูปแบบการบริการขามพรมแดน (Cross-Border) 
 Mode 2 :  รูปแบบการบริโภคในตางประเทศ (Consumption Abroad) 
 Mode 3 :  รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ (Commercial Presence)
 Mode 4 :  รูปแบบการใหบริการโดยบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons)

 สาขาบริการหลัก ตามการจําแนกผลิตภัณฑรวม (Central Product Classification : CPC) ภายใตหัวขอกรอบการเจรจา
การเปดตลาดบริการ (The General Agreement on Trade in Services : GATS) แบงออกเปน 12 สาขาหลัก ประกอบดวย
 สาขาหลักที่ 1   บริการทางธุรกิจ (Business Services)

สาขาหลักที่ 2   บริการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Services)
สาขาหลักที่ 3   บริการกอสรางและวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง (Construction and Related Engineering Services)

 สาขาหลักที่ 4   บริการจัดจําหนาย (Distribution Services)
สาขาหลักที่ 5  บริการดานการศึกษา (Education Services)
สาขาหลักที่ 6   บริการดานสิ่งแวดลอม (Environmental Services)
สาขาหลักที่ 7   บริการดานการเงิน (Financial Services)
สาขาหลักที่ 8  บริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและสังคม  (Health Related and Social Services) 
สาขาหลักที่ 9   บริการทองเที่ยวและการเดินทางที่เกี่ยวเนื่อง (Tourism and Travel Related Services)
สาขาหลักที่ 10  บริการดานนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา (Recreational, Cultural, and Sporting Services)
สาขาหลักที่ 11  บริการดานการขนสง (Transportation Services) และ

 สาขาหลักที่ 12  สาขาบริการดานอื่น ๆ (Other Services not Included elsewhere)

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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วารสาร

อภิยุกต อํานวยกาญจนสิน

สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบแผนงานโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor Development: EEC) โดยมุงหวังใหพื้นที่ดังกลาวเปนแหลงลงทุนหลักของประเทศ 
เชือ่มการลงทนุสูระเบยีงเศรษฐกจิตะวนัตกและทวาย ประกอบกบัใชการเชือ่มโยงทางนํา้ไปถงึชายฝงทะเลกมัพชูาและจนี 
โดยจะดําเนินการใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ไดแก ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา แบงเปนเขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน และเขตพัฒนาเมือง เนื่องจากปจจุบันเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และมีศักยภาพ
สูงในการสงเสริมใหเปนฐานการผลิต 10 อุตสาหกรรมเปาหมายกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of 
Growth) ทั้งที่เปนการตอยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) และการพัฒนา 5 อุตสาหกรรมอนาคต 
(New S-curve) 

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 10 วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 10 วารสาร
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ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งเปนพื้นที่ภายใตโครงการ 
EEC เปนทีรู่จกัของนกัลงทนุทัว่โลก ตอเนือ่งจาก โครงการ ESB 
มโีครงสรางพืน้ฐานซึง่อยูในระดบัด ีและภาครฐัเองกม็โีครงการ
ลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานเพิ่มเติม
 สาเหตสุาํคญัทีท่าํใหโครงการ EEC จะดาํเนนิการใน 3 จงัหวดั
ภาคตะวันออก ไดแก ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา คือ การเปน
ที่รู จักของนักลงทุนทั่วโลกในฐานะพื้นที่ชั้นนําในการพัฒนา
อุตสาหกรรมของอาเซียน การมีนักลงทุนทั่วโลกอยู ในพื้นที่
ทําใหเกิดความเชื่อมั่นของผูประกอบการจากโครงการพัฒนา
พื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard : 
ESB) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานซึ่งอยูในระดับดีทั้งทางถนน 
รถไฟ ทาเรือ และนิคมอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเปนศูนยกลางการ
ขนสงทางเรือของอาเซียน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังทาเรือนํ้าลึก
ทวายของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ทาเรือสีหนุวิลลของ
ราชอาณาจกัรกมัพชูา และทาเรอืวงัเตาของสาธารณรฐัสงัคมนยิม
เวียดนาม และการมีฐานอุตสาหกรรมสําคัญพรอมตอยอด
หลายอุตสาหกรรมใน 10 คลัสเตอรอุตสาหกรรมเปาหมาย 
ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต อิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร ทองเทีย่วเชงิคณุภาพ ธรุกจิการบนิ (อูตะเภา) หุนยนต 
ไบโอเทคโนโลย ีและอปุกรณการแพทย นอกจากนีภ้าครฐัเองกจ็ะมี
การลงทนุดานโครงสรางพืน้ฐานเพิม่เตมิ ไมวาจะเปนการเชือ่มโยง
การคมนาคมทั้งทางถนน โดยการสรางถนนใหครอบคลุม รวมถึง
การขยายมอเตอรเวยในชวงพัทยา-มาบตาพุด ทางรางโดยการ
สรางรถไฟทางคูทีข่ณะนีก้าํลงัอยูในชวงศกึษาเตรยีมการ ทางเรอื
โดยการพัฒนาทาเรือพาณิชยสัตหีบใหเปนจุดจอดเรือยอรช 
ประกอบกับขยายทาเรือแหลมฉบังและทาเรืออุตสาหกรรม
มาบตาพดุ และทางอากาศ โดยการพฒันาทาอากาศยานอูตะเภา
ภายใตการใชสนามบินรวมระหวางพลเรือนและทหาร (Joint 
Use Civil Military Airport) เพือ่รองรบันกัทองเทีย่วทีจ่ะเพิม่ขึน้
อีกกวา 3 ลานคนตอป และใชในกิจกรรมเชิงพาณิชยอื่น ๆ

ทั้ง 3 จังหวัดภายใต EEC อยูใน 5 อันดับแรกของจังหวัด
ที่มีผลิตภัณฑจังหวัดตอหัวสูงสุดในป 2557 อาจจะมีคําถาม
ในประเด็นของความเหลื่อมลํ้า ซึ่งทฤษฎีที่สําคัญในสาขา
เศรษฐศาสตรเชิงพื้นที่ ไดแก ทฤษฎี “ขั้วการเจริญเติบโต” 
(Growth Poles Theory) สามารถอธิบายหรือตอบคําถาม
ในประเด็นดังกลาวได
 ทั้งนี้ในอนาคตระยะตอไปจะเปนการรวมอุตสาหกรรม
ตาง ๆ มากระจุกตัวอยูในภาคตะวันออก อาจจะมีคําถามใน
ประเด็นของความเหลื่อมลํ้า ขาดการกระจายพื้นที่ ขาดการ
กระจายโอกาส โดยหากพิจารณาขอมูลผลิตภัณฑจังหวัดตอหัว 
(GPP per capita) ลาสุดซึ่งเปนขอมูลประจําป 2557 จังหวัด
ที่มีผลิตภัณฑจังหวัดตอหัวสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก ระยอง 
กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา 
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ตามลาํดบั ซึง่พืน้ทีท่ีอ่ยูภายใตโครงการ EEC ทัง้ 3 จงัหวดักอ็ยูใน 
5 อนัดบัแรกดงักลาวขางตน ในขณะทีจ่งัหวดัทีม่ผีลติภณัฑจงัหวดั
ตอหวัในระดบัตํา่สวนใหญอยูในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื คาํถาม
ในประเด็นของความเหลื่อมลํ้าดังที่กลาวไดมา สามารถอธิบาย
หรือหาคําตอบไดโดยอาศัยทฤษฎีเศรษฐศาสตรเชิงพื้นที่
 เศรษฐศาสตรเชิงพื้นที่หรือเศรษฐศาสตรภูมิภาค (Regional 
or Spatial Economics) เปนสาขาหนึ่งของเศรษฐศาสตร
ที่ศึกษาถึงการจัดการทางดานสถานที่ตั้งในระบบเศรษฐกิจ 
ซึ่งเปนประเด็นที่อาจจะไมไดรับความสนใจอยางเพียงพอใน
เศรษฐศาสตรสาขาอื่น ๆ เนื่องจากเศรษฐศาสตรมักไดรับ
การนิยามวาเปนการศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรร (allocation) 
ทรัพยากรเพื่อที่จะผลิต (produce) สินคาและบริการ และ
แนวทางที่ควรจะจําหนายจายแจก (distributed) สินคาและ

บริการเหลานี้ระหวางบุคคลทั้งหลายในสังคม เพื่อตอบสนอง
ตอความตองการที่มีอยูมากมาย โดยเชื่อกันวาปจจัยการผลิต
ที่สําคัญแบงออกไดเปน 4 ประเภทใหญ ๆ คือ ทุน ที่ดิน 
แรงงาน และผูประกอบการ ทําใหทฤษฎีและแนวความคิดทาง
เศรษฐศาสตรที่พัฒนาขึ้นมามุงสนใจและวิเคราะหวนเวียนอยู
รอบ ๆ ปจจัยการผลิตทั้งสี่อยางนี้ สวนปจจัยการผลิตอื่น ๆ ที่ไม
อาจจัดใหเขาอยูในกลุมใด ๆ ของปจจัยทั้งสี่นั้น ก็จะถูกละเลย
ไมไดรับความเอาใจใสอยางนาเสียดาย ซึ่งก็รวมถึงเรื่องของที่ตั้ง
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การเขาใจถึงมิติทางดานพื้นที่
ของระบบเศรษฐกิจ เปนสิ่งที่จําเปนสําหรับนักเศรษฐศาสตร 
ถาหากนักเศรษฐศาสตรตองการที่จะเขาใจถึงการทํางานของ
กลไกทางเศรษฐกิจอยางถองแท โดยหนึ่งในทฤษฎีที่สําคัญใน
สาขาเศรษฐศาสตรเชิงพื้นที่ ไดแก ทฤษฎี “ขั้วการเจริญเติบโต” 
(Growth Poles Theory)
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Growth Poles Theory

ที่มา : https://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch2en/conc2en/img/growthpoles.png

ทฤษฎีขั้วการเจริญเติบโต (Growth Poles Theory) ระบุว า 
การเจริญเติบโตไมปรากฏอยูทุก ๆ ที่ในเวลาเดียวกัน แตจะเกิดที่จุด
หรือขั้วของการเจริญเติบโต และจะกระจายผานไปตามชองทางตาง ๆ
ดวยอัตราที่แตกตางกัน ไปสูที่อื่น ๆ ในระบบเศรษฐกิจ
 ทฤษฎีขั้วการเจริญเติบโต (Growth Poles Theory) ของ Francois 
Perroux นักเศรษฐศาสตรชาวฝรั่งเศส ถูกนํามาใชเปนแนวทางสําคัญใน
การพัฒนาในหลายประเทศ โดยเนนการลงทุนและการพัฒนาดานตาง ๆ 
ที่จุดศูนยกลางสําคัญ ๆ เพียงหนึ่งหรือไมกี่แหง โดยเชื่อวาความเจริญจะ
กระจายไปสูสวนอื่น ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท โดยทฤษฎีของ Francois 
Perroux ระบุวาการเจริญเติบโตไมปรากฏอยูทุก ๆ ที่ในเวลาเดียวกัน แต
จะเกดิทีจ่ดุหรอืขัว้ของการเจรญิเตบิโต และจะกระจายผานไปตามชองทาง
ตาง ๆ ดวยอัตราที่แตกตางกัน ไปสูที่อื่น ๆ ในระบบเศรษฐกิจ ทั้งนี้ในมุม
มองของทฤษฎขีัว้การเจรญิเตบิโต ระบบเศรษฐกจิของประเทศเปนสวนผสม
ของอุตสาหกรรมหลักและขั้วของอุตสาหกรรมที่กระจุกตัวกันทางพื้นที่ กับ
อตุสาหกรรมทีค่อยตอบสนอง (อตุสาหกรรมทีถ่กูกระทบ ภมูภิาคทีข่ึน้อยูกบั
ขัว้ทีม่กีารรวมตวักนัทางพืน้ที)่ สวนแรกจะกระตุนใหเกดิจากเจรญิเตบิโตของ
สวนทีส่อง โดยกจิกรรมทีน่าํมาซึง่การเจรญิเตบิโตเปนกจิกรรมทีม่อีทิธพิลตอ
อตุสาหกรรมเกีย่วเนือ่งและตอบรเิวณรอบ ๆ  ขาง การแพรกระจายการเจรญิ
เติบโตไปยังบริเวณรอบ ๆ ขางเกิดจากความไดเปรียบทางที่ตั้งที่กิจกรรม
ที่เขามาใหมไดอยูใกลกับกิจกรรมที่ตองพึ่งพาซึ่งตั้งอยูกอนแลว ซึ่งก็คือ
ความประหยัดจากภายนอก (external economies) นั่นเองและไมวาจะ
ดวยเหตุผลใดก็ตาม ระบบเศรษฐกิจที่ตองการยกระดับรายได จําเปนตอง
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เริ่มพัฒนาศูนยกลางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจในภูมิภาคของ
ตนเองหนึ่งศูนยกลางหรือมากกวา เพื่อเปนขั้วการเจริญเติบโต
ในกระบวนการพัฒนา ซึ่งก็หมายความวา ความเจริญเติบโต
ที่ไมเทากันในภูมิภาคเปนเงื่อนไขที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได

พื้นที่หรือภูมิภาคที่ยังมีระดับการพัฒนาคอนขางตํ่า อาจจะ
ตองมีนโยบายดานอื่น ๆ เพื่อชวยลดความเหลื่อมลํ้าเชิงพื้นที่
ตามความเหมาะสม โดยคาํนงึถงึโครงสรางเศรษฐกจิและความ
แตกตางระหวางพื้นที่ของแตละจังหวัดเปนปจจัยสําคัญ
 อยางไรกต็ามในพืน้ทีห่รอืภมูภิาคทีย่งัมรีะดบัการพฒันาคอน
ขางตํา่ จาํเปนตองมนีโยบายดานอืน่ ๆ  เพือ่ชวยลดความเหลือ่มลํา้
เชิงพื้นที่ตามความเหมาะสม โดยการทําใหจังหวัดที่มีระดับการ
พัฒนาตํ่าเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราเรงที่สูงกวา
จังหวัดที่มีระดับการพัฒนาสูง เพราะทายที่สุดการยกระดับ
ดังกลาว จะทําใหจังหวัดที่มีระดับการพัฒนาตํ่ามีขนาดเศรษฐกิจ
ใกลเคียงกับจังหวัดที่มีระดับการพัฒนาสูง อธิบายไดวา เปนการ
ทําใหจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจเล็กกวาเกิดการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระดับที่สูงกวาจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ เพราะ
ความเร็วในการขยายตัวที่แตกตางกันจะกลายเปนสวนสําคัญที่
ทาํใหจงัหวดัทีม่ขีนาดเศรษฐกจิเลก็มขีนาดเศรษฐกจิใกลเคยีงกบั
จังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ ทั้งนี้ การสงเสริมการขยายขนาด
เศรษฐกจิในพืน้ทีท่ีม่รีะดบัการพฒันาตํา่ ประกอบดวยปจจยัสาํคญั
หนึง่คอื การพจิารณาโครงสรางขนาดเศรษฐกจิและสภาพความได
เปรียบของพื้นที่ เนื่องจากโครงสรางเศรษฐกิจของแตละจังหวัด 
ประกอบดวย กิจกรรมตาง ๆ  16 สาขา อาทิ สาขาเกษตรกรรม 
การลาสัตว และการปาไม สาขาการประมง สาขาการทําเหมือง
แรและเหมอืงหนิ สาขาการผลติอตุสาหกรรม โครงสรางเศรษฐกจิ
ของแตละจังหวัดจึงมีลักษณะเฉพาะตัวและแตกตางกันไป 
ดงันัน้ การขยายขนาดเศรษฐกจิในแตละพืน้ทีจ่งึจาํเปนตองคาํนงึ
ถงึโครงสรางเศรษฐกจิและความแตกตางระหวางพืน้ทีไ่ปพรอมกนั

 กลาวโดยสรุป โครงการ EEC ที่จะดําเนินการใน 3 จังหวัด
ภาคตะวันออก ไดแก ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เนื่องจาก 
การเปนที่รู จักของนักลงทุนทั่วโลกในฐานะพื้นที่ชั้นนําใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมจากโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝง
ทะเลตะวันออก (ESB)  มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ 
ซึ่งอยูในระดับดี มีฐานอุตสาหกรรมสําคัญพรอมตอยอดหลาย
อุตสาหกรรมใน 10 คลัสเตอรอุตสาหกรรมเปาหมาย นอกจาก
นี้ภาครัฐเองก็จะมีการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานเพิ่มเติม ทั้งนี้
พื้นที่ที่อยูภายใตโครงการ EEC ทั้ง 3 จังหวัดก็อยูใน 5 อันดับ
แรกของจังหวัดที่มีผลิตภัณฑจังหวัดตอหัวสูงสุดในป 2557 อาจ
จะมีคําถามในประเด็นของความเหลื่อมลํ้า ซึ่งทฤษฎีที่สําคัญใน
สาขาเศรษฐศาสตรเชิงพื้นที่ ไดแก ทฤษฎี “ขั้วการเจริญเติบโต” 
(Growth Poles Theory) สามารถอธิบายหรือตอบคําถามใน
ประเด็นดังกลาวได อยางไรก็ตามพื้นที่หรือภูมิภาคที่ยังมีระดับ
การพัฒนาคอนขางตํ่า จําเปนตองมีนโยบายดานอื่น ๆ เพื่อชวย
ลดความเหลื่อมลํ้าเชิงพื้นที่ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
โครงสรางเศรษฐกิจและความแตกตางระหวางพื้นที่ของแตละ
จังหวัดเปนปจจัยสําคัญ

แหลงที่มาของขอมูล

http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/article/eec.pdf
http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5628&filename=gross_regional

http://e-book.ram.edu/e-book/e/EC364(51)/EC364(51)-7.pdf
https://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch2en/conc2en/img/growthpoles.png

http://kpi2.kpi.ac.th/kpith/Book/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0
%B8%B5%2057/57%20-%202/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%202-2557.pdf
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เรวดี แกวมณี

สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

บทความพิเศษ

เปดคําสั่ง คสช. เดินเครื่องเต็มสูบ

พฒันา EEC…จากนี้ไปจะเกดิอะไรขึน้?

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 15 วารสาร

ภายหลงัคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิ(คสช.) ไดพจิารณาการออกคาํสัง่ตาม
มาตรา 44 เรือ่ง การพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (Eastern 

Economic Corridor: EEC) เพือ่กาํหนดมาตรการพฒันา EEC ทีจ่ะทาํใหการดาํเนนิ
การเกดิผลในทางปฏบิตัอิยางเปนรปูธรรมโดยเรว็ ระหวางรอการพจิารณาและบงัคบัใชรางพระราชบญัญตัพิืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ
ภาคตะวันออก พ.ศ. .... ยิ่งทําใหหลายคนจับตามองการเดินเครื่องเต็มสูบเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนา EEC ในครั้งนี้
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการพัฒนาพื้นที่ EEC จะเปนการพัฒนาตอยอดจาก Eastern Seaboard เดิม ยกระดับสูการเปน Super 
Eastern Seaboard เรียกไดวาจะเปนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกรวม 3 จังหวัด ไดแก ชลบุรี ระยอง 
และฉะเชิงเทรา ใหเปนพื้นที่เศรษฐกิจชั้นนําของเอเชีย ซึ่งการออกคําสั่ง คสช. ดังกลาวถือเปนเครื่องมือ (Tools) ที่สําคัญที่จะ
กอใหเกิดการปฏิรูปเศรษฐกิจไดโดยเร็ว เพราะอยาลืมวาเครื่องมือที่ดีและเหมาะสมคือสะพานเชื่อมสําคัญที่จะถายทอดแนวคิด
ไปสูการปฏิบัตินั่นเอง
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เปดคําสั่ง คสช. 

 จากการประชมุคณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่4 ตลุาคม 2559 ทีไ่ดมี
มติอนุมัติหลักการราง พ.ร.บ. EEC ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม
เสนอ แตตองเขาสู กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา แลวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง กอนที่
จะนําเสนอใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) พิจารณา ที่คาดวา
นาจะตองใชระยะเวลาพอสมควรจงึจะผานการพจิารณาออกเปน
กฎหมายใชบังคับไดสงผลใหเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 คสช. 
จึงไดออกคําสั่งหัวหนา คสช. ที่ 2/2560 เรื่อง การพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อใชไปพลางกอนการบังคับใช
กฎหมายวาดวยการนี้ 
 ซึ่งในคําสั่ง คสช. มีสาระสําคัญโดยสรุป เปนการพัฒนา
พื้นที่ในบริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา รวมถึง
เขตจังหวัดอื่นที่ติดตอหรือเกี่ยวของโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งจะเปนการกําหนดและการปรับปรุงการใช
ประโยชนในอสังหาริมทรัพย และการจัดใหมีกิจกรรมตาง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก EEC เพื่อใหเกิดการบูรณาการอันจะทําให
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและพื้นที่ตอเนื่องมีการ
พัฒนาอยางสมบูรณและยั่งยืนในทุกมิติ มีระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ รวมทั้งสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและจําเปน
ตอการอยูอาศยั การคา การลงทนุ การทองเทีย่ว การสาธารณสขุ 
การศกึษา และการอืน่ทีเ่กีย่วเนือ่งอยางเพยีงพอไดมาตรฐานสากล 
และมีความตอเนื่องเชื่อมโยงกัน ที่สําคัญ คือ ไดมีการกําหนด
ใหมีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก ซึ่งเรียกโดยยอวา “คณะกรรมการนโยบาย” ซึ่งมี

นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ มีรองนายกรัฐมนตรี
ซึง่นายกรฐัมนตรมีอบหมาย จาํนวนไมเกนิ 2 คน เปนรองประธาน
กรรมการ มรีฐัมนตรกีระทรวงตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของ และกรรมการอืน่
รวมทั้ งหมดประมาณ 18 คน (ซึ่ งรวมถึงผู ทรงคุณวุฒิ
ซึง่นายกรฐัมนตรเีปนผูแตงตัง้อกีไมเกนิ 6 คน) โดยมอีาํนาจหนาที่
ทีส่าํคญั เชน กาํหนดนโยบายและอนมุตัแิผนการพฒันาพืน้ที ่EEC 
อนุมัติแนวทาง หลักเกณฑ และวิธีการดําเนินการพัฒนาพื้นที่ 
EEC รวมตลอดทัง้การดาํเนนิงานของหนวยงานของรฐัทีเ่กีย่วของ 
เพื่อใหการพัฒนาพื้นที่ EEC เปนไปอยางเหมาะสมและตอเนื่อง
เชื่อมโยงกันอยางสมบูรณ พรอมทั้งกําหนดใหมีคณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ
เรยีกโดยยอวา “กรศ.” ซึง่มรีฐัมนตรวีาการกระทรวงอตุสาหกรรม 
เปนประธานกรรมการ มีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่ง
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
เปนกรรมการ มีปลัดกระทรวงตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และกรรมการ
อืน่ทัง้จากสวนกลางและสวนภมูภิาค รวมทัง้หมดประมาณ 31 คน
(ซึ่งรวมถึงผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งอีกไมเกิน 
10 คน) โดยมีอํานาจหนาที่ที่สําคัญ เชน เสนอแผนการพัฒนา
พื้นที่ EEC ตอคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยให
ขอมลูและรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชนผูอยูอาศยัในพืน้ทีด่วย 
สามารถใหความเห็นชอบแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวของ เสนอแนวทาง หลักเกณฑ และวิธีการดําเนิน
การพฒันาพืน้ที ่ EEC รวมตลอดทัง้การดาํเนนิงานของหนวยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวของตอคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ซึ่งมีขอกําหนดวา กรศ. ตองประชุมอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง
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โดยใหมีสํานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก หรือเรียกโดยยอวา “สกรศ.” เปนหนวยงาน
ภายในกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อทําหนาที่เปนสํานักงาน
เลขานุการสนับสนุนการดําเนินการของคณะกรรมการนโยบาย 
และ กรศ. และใหมีเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เปนผูบังคับบัญชาของ
ผู ปฏิบัติงานใน สกรศ. ซึ่งนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีเปนผูพิจารณาแตงตั้งและสามารถถอดถอน
เลขาธิการไดตามความเหมาะสม

จากนี้ไปจะมีอะไรเกิดขึ้น?

 การพัฒนาพื้นที่ EEC จากนี้ไปจะมีทั้งเครื่องมือและกลไก
สําคัญที่จะมาขับเคลื่อนการพัฒนาใหเห็นผลสําเร็จโดยเร็ว ซึ่งใน
แงของการลงทุนนาจะกอใหเกิดการดึงดูดการลงทุนจากทั้งใน
ประเทศและตางประเทศทีจ่ะมาขบัเคลือ่นอตุสาหกรรม S-Curve 
ซีง่นกัลงทนุเดมินาจะไดรบัประโยชนยิง่ขึน้จากการลงทนุตอยอด
ในอุตสาหกรรมเดิมที่มีอยูไปสูอุตสาหกรรมกลุม First S-curve 
ซึ่งหวังผลใหนําไปสูการลงทุนในอุตสาหกรรม New S-curve 
ในระยะยาว สาํหรบัในเรือ่งของการลงทนุจากขอมลูของสาํนกังาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือ BOI สถิติการลงทุน
ภาคตะวันออก ในชวงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2559 พบวามี
การอนุมัติการสงเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกจํานวน 
8 จังหวัดไปแลว รวมทั้งสิ้น 426 โครงการ มูลคาเงินลงทุน  
415,972 ลานบาท ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัด 

พบวา มกีารอนมุตักิารสงเสรมิการลงทนุ รวมทัง้สิน้ 364 โครงการ 
มูลคาเงินลงทุน 364,793 ลานบาท ซึ่งมีจํานวนโครงการที่ได
รับการอนุมัติการสงเสริมการลงทุน คิดเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 
85.45 ของภาคตะวันออก โดยมีจํานวนกิจการผลิตผลิตภัณฑ
โลหะเครื่องจักรและอุปกรณขนสง สูงสุดเปนอันดับ 1 มีจํานวน 
120 โครงการ รองลงมา ไดแก กิจการบริการและสาธารณูปโภค 
จํานวน 107 โครงการ และอันดับที่ 3ไดแก กิจการอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ กระดาษและพลาสติก จํานวน 67 โครงการ 
 โดยเปาหมายตามแผนการลงทุนในพื้นที่ EEC จะมีทั้งการ
ลงทุนจากภาครัฐและเอกชน มีมูลคาประมาณ 1.5 ลานลานบาท 
ใน 5 ปแรก โดยคาดหวงัวาจะทาํใหเศรษฐกจิโต 5% ตอป เกดิการ
จางงานใหมกวา 100,000 อัตรา/ป ลดตนทุนดานโลจิสติกส 
4 แสนลานบาท/ป จากการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ
ในพื้นที่ EEC เชน สนามบินอูตะเภา ซึ่งมีแผนพัฒนาเพื่อดําเนิน
งานในเชิงพาณิชยตามนโยบายพัฒนาทาอากาศยานนานาชาติ
อู ตะเภาใหเปนสนามบินเชิงพาณิชยแหงที่ 3 ทาเรือพาณิชย
สตัหบี เปนทีจ่อดเรอืรบและฐานสงกาํลงับาํรงุ และใชประโยชนใน
ภาคอุตสาหกรรมตอเรือ แทนขุดเจาะนํ้ามัน และขนสงผูโดยสาร 
โดยมแีผนการพฒันาทาเรอืนํา้ลกึจกุเสมด็ ใหเปนจดุจอดเรอืยอชท 
เรอืสาํราญ (Cruise) และเรอืขามฟาก (Ferry) เพือ่เชือ่มตอการเดนิ
ทางระหวาง 2 ฝงทะเลอาวไทยและอนัดามนั พทัยา-จกุเสมด็-ชะอาํ 
โดยเรือสําราญจะสามารถใชเวลาลองจากสัตหีบไปหัวหินภายใน 
1 ชั่วโมง และเชื่อมตอระบบรถไฟเพื่ออํานวยความสะดวก
การขนสง และทาเรือแหลมฉบัง เฟส 3 เพื่อใหสามารถรองรับ
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ตูสินคาไดสูง 8 ลานทีอียูตอป เปาหมายที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอไป
คือ การมีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 10 ลานคน/ป และการไดฐานภาษี
ใหม 1 แสนลานบาท/ป 
 ตอจากนี้ไปนาจะเกิดการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่ EEC โดย
เร็วตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งการดําเนินการพัฒนา EEC 
มีงานสําคัญที่ไดเริ่มตนไปแลว ตัวอยางเชน คณะกรรมการ
นโยบายการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (คนพ.) 
ในการประชมุเมือ่วนัที ่17 พฤศจกิายน 2559 ไดใหความเหน็ชอบ
รางแผนพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (พ.ศ. 2560-2564)
ประกอบดวยแผนงานหลักรวม 173 โครงการ วงเงินลงทุนรวม
712,645.23 ลานบาท โดยในป 2560 จะเริ่มดําเนินการ
โครงการเรงดวน 48 โครงการ วงเงินรวม 6,992.67 ลานบาท 
ซึ่งในสวนของกระทรวงอุตสาหกรรม มีโครงการพัฒนาที่สําคัญ
เชน โครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน การบริหารจัดการ
กากอตุสาหกรรม การพฒันาทาเรอืมาบตาพดุ ระยะที ่3 การพฒันา
นิคมอุตสาหกรรม ไดแก อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง เชน 
อิเล็กทรอนิกส ชิ้นสวนยานยนต และชิ้นสวนหุนยนตดิจิทัล 

การแพทยครบวงจร แปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ  

ถนนทุกสายมุงสูพื้นที่ EEC

 จากนี้ไปเมกะโปรเจกตที่รัฐบาลสรางขึ้นจะทําใหถนน
ทุกสายมุงสูพื้นที่ EEC อันเนื่องมาจากการพัฒนาโครงสรางพื้น
ฐาน ระบบคมนาคมขนสงทีเ่ชือ่มโยงทัง้ระบบและมปีระสทิธภิาพ 
การพฒันาเมอืงและความเปนอยูของประชาชนในพืน้ทีท่ีจ่ะมงีาน
รวมทัง้โอกาสทางอาชพีทีด่สีงผลใหมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้จากระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอมที่ดี การใหสิทธิประโยชนที่ดึงดูด
และการอํานวยความสะดวกแกนักลงทุนซึ่งการมุงเนนพัฒนา
อตุสาหกรรม S-Curve ซึง่เปนอตุสาหกรรมเปาหมายในพืน้ที ่EEC 
จะเปนการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิดวยเทคโนโลยแีละนวตักรรมกอให
เกดิการลงทนุทีม่คีณุคา สามารถยกระดบัศกัยภาพในการแขงขนั
ของประเทศในอนาคตสูการเปนประเทศรายไดสูงที่มีการเติบโต
อยางมั่นคงและยั่งยืน 
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ประเทศไทยไดกาวขึน้สูประเทศรายไดปานกลางตัง้แตป 2531 จากการเปนประเทศ
ทีส่รางรายไดจากภาคอตุสาหกรรมและการสงออกเปนหลกั แตจนถงึปจจบุนัพบวา

ยงัไมสามารถพฒันาตวัเองไปสูประเทศทีม่รีายไดสงูได ซึง่กลาวไดวาไทยตดิกบัดกัรายได
ปานกลาง (Middle Income Trap) เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมสวนใหญเปนการรับจาง
ผลิตสินคาโดยการนําเขาชิ้นสวน เครื่องจักรกล และเทคโนโลยีจากตางประเทศ โดย
มิไดเปนเจาของเทคโนโลยีและไมมีการถายทอดองคความรูจากตางประเทศ ทําใหไทย
ไมสามารถสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและเพิ่ม
มลูคาของสนิคาเองไดอยางสมบรูณ ทีผ่านมา ไทยใชเวลายาวนานถงึ 25   ป   (ป 2531 – 2556)
ในการกาวจากประเทศรายไดปานกลางขัน้ตํา่ตามทีธ่นาคารโลกกาํหนด คอื มรีายไดเฉลีย่
ตอหัวตอป หรือ GDP per Capita อยูระหวาง 1,036 – 4,085 เหรียญสหรัฐฯ มาเปน
ประเทศรายไดปานกลางขัน้สงู คอื มรีายไดเฉลีย่ตอหวัตอปอยูระหวาง 4,086 – 12,615 
เหรียญสหรัฐฯ แตก็ยังไมสูงพอที่จะทําใหไทยกาวไปสูประเทศที่มีรายไดสูงไดในอนาคต
อันใกลได โดยมีเปาหมายคือ มีรายไดเฉลี่ยตอหัวตอปสูงกวา 12,615 เหรียญสหรัฐฯ 
ซึ่งจะสงผลใหประเทศไทยเสียเปรียบการแขงขันกับประเทศเพื่อนบานที่มีแรงงาน
จํานวนมากและมีคาแรงราคาถูกกวาไทย
 ทั้งนี้ รัฐบาลปจจุบันไดผลักดันอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศภายใตนโยบาย 
“ตอยอด 5 อตุสาหกรรมเดมิ เตมิ 5 อตุสาหกรรมอนาคต” โดยแบงเปนกลุมอตุสาหกรรม 
(super cluster) ตาง ๆ เพื่อใหเปนกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเปนทิศทาง
ใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูประเทศที่มีรายไดสูงจํานวน 10 กลุมอุตสาหกรรม 
ไดแก อตุสาหกรรมยานยนตสมยัใหม อเิลก็ทรอนกิสอจัฉรยิะ การทองเทีย่วกลุมรายไดดี
และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร 

บทความพิเศษ
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หุนยนต การบินและโลจิสติกส เชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ ดิจิตอล และการแพทย
ครบวงจร อยางไรกด็ ีอตุสาหกรรมทีจ่ะเปนอตุสาหกรรมอนาคตของประเทศเพือ่
กาวพนจากกบัดกัรายไดปานกลางไดนัน้ จะตองเปนอตุสาหกรรมทีม่มีลูคาสงู และ
มอีตุสาหกรรมเกีย่วเนือ่งเปนจาํนวนมาก ประกอบกบัการรวมกลุมทางเศรษฐกจิ
ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตเปนประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ซึง่มกีารพฒันา
รวมกันมาอยางตอเนื่อง แตวิสัยทัศนและนโยบายเศรษฐกิจของแตละประเทศ
ก็ยังคงมีความแตกตางกัน เนื่องจากมีระดับการพัฒนาและทรัพยากรที่ไมเทากัน 
ซึ่งอาจสงผลตอการพัฒนาในอนาคตของการรวมกลุมในระดับภูมิภาค ดังนั้น 
ไทยจึงควรใชโอกาสนี้ในการสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานเพื่อพัฒนา
หุนสวนทางยุทธศาสตร (Strategic Partnership) และพัฒนาความสามารถใน
การแขงขันใหกับภาคอุตสาหกรรมรวมกัน
 ผลการศึกษาของสํานักงานเศรษกิจอุตสาหกรรมภายใต “โครงการศึกษา
ยุทธศาสตรภาคอุตสาหกรรมของประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เพือ่พฒันาและกาํหนดตาํแหนงยทุธศาสตรอตุสาหกรรมไทยในอนาคต” ไดศกึษา
และคัดเลือกอุตสาหกรรมอนาคตของไทยตามนโยบายอุตสาหกรรมเปาหมาย 
โดยพิจารณาจากระดับความตองการสินคาในตลาดโลก ควบคูการพิจารณา
ระดับความเขมขนของการวิจัยและพัฒนาจากการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา

ของภาคเอกชนไทย และจากระดับความสามารถในการสงออกของไทยเมื่อเทียบกับตลาดโลก ในอุตสาหกรรมจํานวน 8 สาขา ไดแก 
อุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ อิเล็กทรอนิกส ดิจิทัล การแพทย และหุนยนต ดังแสดงในตาราง

 จากการศึกษาพบวาอุตสาหกรรมที่มีความเหมาะสมจะเปนอุตสาหกรรมเปาหมายในอนาคตของไทยเพื่อพัฒนาหุนสวนทาง
ยุทธศาสตรในระยะแรก ประกอบดวย 4 อุตสาหกรรม ไดแก อุตสาหกรรมอากาศยานและการซอมบํารุง อุตสาหกรรมยานยนตและ
ชิ้นสวนยานยนต อุตสาหกรรมอาหารสําหรับอนาคต และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ อยางไรก็ดี ปจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต
และชิ้นสวนยานยนตในประเทศไทยมีความแข็งแกรงทั้งในดานการผลิตและเครือขายแลว และยังมีโอกาสที่จะพัฒนาไปสูการผลิต
ชิ้นสวนอากาศยานไดในอนาคต จึงเห็นควรเลือกอุตสาหกรรมชิ้นสวนอากาศยานและการซอมบํารุงเปนอุตสาหกรรมอนาคตของไทย 
โดย 3 อุตสาหกรรมที่ไดรับการคัดเลือกมีรายละเอียดดังนี้

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 20 วารสาร
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1. อุตสาหกรรมชิ้นสวนอากาศยานและการซอมบํารุง 

(Maintenance, Repair, and Overhaul: MRO) โดยพบวา
สิงคโปรมีความเหมาะสมที่จะเปนหุ นสวนทางยุทธศาสตร 
เนื่องจากเปนผูนําในอุตสาหกรรมอากาศยานทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับโลกดวยเทคโนโลยีที่มีความกาวหนา แตมีขอเสีย
เปรียบในดานพื้นที่ที่มีขนาดเล็ก จึงเหมาะที่จะเปนหุนสวนทาง
ยทุธศาสตรกบัไทยซึง่มคีวามพรอมในดานพืน้ทีแ่ละทาํเลทีต่ัง้ เพือ่
สงเสรมิใหไทยเปนศนูยกลางการซอมบาํรงุอากาศยานของภมูภิาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมถึงการทองเที่ยวและขนสงสินคา
จากตางประเทศอยูในระดับสูง โดยปจจุบันไทยไดใหบริการเติม
เชือ้เพลงิ และสามารถซอมบาํรงุและประกอบชิน้สวนอากาศยาน
ไดบางสวนเทานั้น ดังนั้น การลงทุนในอุตสาหกรรมซอมบํารุง
อากาศยานมีโอกาสสรางกําไรไดสูงขึ้น อีกทั้งเปนการสนับสนุน
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศ ไดแก อุตสาหกรรมชิ้นสวน
ยานยนต และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรม
การบนิของไทยยงัเผชญิกบัความทาทายหลายดาน เชน การพฒันา
ทักษะแรงงาน และการพัฒนาศูนยวิจัยและศูนยทดสอบเพื่อ
การพาณิชยที่ป จจุบันจํากัดอยู ภายในสถานศึกษาเทานั้น 
โดยประเทศไทยอาจพิจารณาแผนงานและมาตรการสําคัญ อาทิ
 1.1 การสงสัญญาณและการบูรณาการทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม โดยมีการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมชิ้นสวนอากาศยานและการซอมบํารุง ใหสอดคลอง
กับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมแหงชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 รวมถึงมีการคัดเลือกและชี้นํา
ผูประกอบการไทยทีอ่ยูในอตุสาหกรรมนีใ้นหวงโซอปุทานปลายนํา้ 
เชน ใหศึกษาความตองการของผูผลิตอากาศยานและเครื่องยนต
อากาศยาน เพื่อยกระดับความสามารถและพัฒนามาตรฐาน
ใหไดรับการรับรองใหสามารถพัฒนาผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนื่องใน
ระดับตนนํ้าที่สูงขึ้น
 1.2 การสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑชิ้นสวนอากาศยานและ
การซอมบํารุง โดยการนํานวัตกรรมไปสูกระบวนการผลิตที่ได
ตามมาตรฐาน การจัดหาเทคโนโลยีชิ้นสวนอากาศยานที่อยูใน
หวงโซอุตสาหกรรมจากตางประเทศโดยใหเอกชนลงทุนหรือ
รวมลงทุน ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีและความสามารถ
ในการผลิตอุตสาหกรรมชิ้นสวนอากาศยานและการซอมบํารุง 

โดยการสนับสนุนใหสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
เรียนรูและพัฒนาองคความรูของระบบรับรองมาตรฐาน และ
มีผู เชี่ยวชาญที่ผานการรับรองไปเผยแพรความรู เรื่องระบบ
มาตรฐานนี้ได
 1.3 การพัฒนามาตรฐานของผูประกอบการ เชน สงเสริม
การวิจัย ออกแบบ และพัฒนาเครื่องจักรอุปกรณในการผลิต
อุตสาหกรรมชิ้นส วนอากาศยานและการซ อมบํารุ งที่มี
ประสิทธภิาพเพือ่ทดแทนการนําเขา การรวมพฒันากระบวนการ
ผลิตที่มีผลิตภาพและเปนไปมาตรฐานสากลของผูประกอบการ 
และสามารถแขงขันไดในเวทีโลก รวมถึงการพัฒนาพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมที่มีโครงสรางพื้นฐานและสนามบินที่เหมาะสม
 1.4 การสนับสนุนกลไกในการแขงขันในอุตสาหกรรมชิ้น
สวนอากาศยานและการซอมบํารุง เชน การสรางพันธมิตรกับ
ผูผลิตอากาศยานและเครื่องยนตอากาศยานชั้นนําของโลกรวม
ถึงสายการบินที่ใหบริการเสนทางการบินในภูมิภาค เพื่อใช
เปนชองทางในการสรางความรวมมือในการวิจัยพัฒนาชิ้นสวน
และเขาถึงขอมูลการซอมบํารุงของเครื่องบินในแตละฝูงบิน 
และการพัฒนาชองทางในการเขาถึงและจัดฐานขอมูลการบํารุง
รักษาของฝูงบินในแตละสายการบินที่ใหบริการในประเทศ
และภูมิภาค 

ในการผลิตอุตสาหกรรมชิ้นสวนอากาศยานและการซอมบํารุง 
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2. อุตสาหกรรมอาหารสําหรับอนาคต (Food for the 
Future) โดยพบวาบรูไนมีความเหมาะสมที่จะเปนหุนสวนทาง
ยุทธศาสตรกับไทย เนื่องจากมีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรม
ทางเลอืกอืน่ ๆ  ทีม่ใิชนํา้มนั รวมถงึมคีวามแขง็แกรงดานตราสนิคา
อาหารฮาลาล ประกอบกับบรูไนมีขอจํากัดดานพื้นที่และผลผลิต
ดานอาหาร  ซึ่งไทยมีมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณซึ่งเปน
วัตถุดิบของอุตสาหกรรมอาหาร และสามารถพัฒนาตอยอดไปสู
อุตสาหกรรมอาหารสุขภาพ (Functional Food) ไดเนื่องจาก
ประชากรโลกมีแนวโนมที่จะรับประทานอาหารที่ใสใจสุขภาพ
มากขึ้น รวมถึงการเขาสูสังคมผูสูงอายุ โดยประเทศไทยอาจ
พิจารณาแผนงานและมาตรการสําคัญ อาทิ
 2.1 การสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารสุขภาพ โดยการ
สงเสริมการศึกษาวิจัยดานอาหารสุขภาพที่ใชวัตถุดิบในประเทศ
เพื่อระบุประโยชนของอาหารที่มีตอรางกาย และดําเนินการวิจัย
เพื่อใหเกิดการรับรองมาตรฐานในกลุมผลิตภัณฑที่ระบุมีสาร
อาหาร และมีโครงสรางสารอาหารทําหนาที่เปนประโยชนแก
รางกาย

 2.2 การพัฒนาเทคโนโลยี
และความสามารถในการผลิต
อุตสาหกรรมอาหารสุขภาพ โดย
การสนับสนุนสิทธิประโยชนใน
การจดัฝกอบรมพฒันาความรูดาน
อาหารสุขภาพใหกับผู ประกอบ
การ และการสนับสนุนการผลิต
อุตสาหกรรมอาหารสุขภาพ เชน 
พัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมการ
ผลติอาหารสขุภาพ พฒันาระเบยีง
อุตสาหกรรมอาหาร (Food
Valley Corridor) ในภูมิภาค
หลัก ๆ ของประเทศ
 2.3 สนับสนุนกลไกในการ
แขงขันในอุตสาหกรรมอาหาร
สุขภาพ โดยการสงเสริมใหเกิด

กองทนุ (Venture Capital) สาํหรบัผูประกอบการทีค่ดินวตักรรม
อาหารสขุภาพทีม่คีวามเปนไปไดในเชงิพาณชิย และการสรางฐาน
และบริการขอมูลดิจิตอลในการผลิตอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพ 
เชน การสรางคลัสเตอรผูประกอบการผลิตอาหารสุขภาพ และ
มีกลไกในการบริหารจัดการคลัสเตอรใหมีกิจกรรมที่เอื้อตอ
การพัฒนาสูระดับนานาชาติ
  
3. อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) โดย
พบวามาเลเซียมีความเหมาะสมที่จะเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร 
เนื่องจากมีความรูและเทคโนโลยีในระดับสูง ประกอบกับรัฐบาล
ใหการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และ
ยงัมคีวามพรอมในหวงโซอปุทานโดยเฉพาะอตุสาหกรรมยางพารา 
ซึ่งเป นโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมใหมในกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงวัตถุดิบทางชีวภาพ เพื่อผลิตสารเคมีชีวภาพที่เปน
ประโยชนในเชิงพาณิชย จึงเปนอุตสาหกรรมที่สรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับอุตสาหกรรมอื่น ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร 
ยา และผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ รวมถึงพลาสติกชีวภาพ ซึ่งไทย
มีผลผลิตทางการเกษตร และยางพารา ที่สามารถสนับสนุน
อตุสาหกรรมเทคโนโลยชีวีภาพได โดยอาจพจิารณาแผนงานและ
มาตรการสําคัญ อาทิ
 3.1 การสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ โดย
สงเสรมิการศกึษาวจิยัเพือ่กาํหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม
ที่ใชเทคโนโลยีชีวภาพเปนจุดเริ่มตน  รวมถึงอุตสาหกรรมยา
และเวชภัณฑ ใหสอดคลองกันการพัฒนาเทคโนโลยีและความ
สามารถในการผลิตไปพรอมกับการพัฒนาบุคลากรที่มีความ
รูเขาสูอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในทุกระดับ และสงเสริมใหเกิด
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ขอมูลอางอิง :

รายงานการศึกษายุทธศาสตรภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพื่อพัฒนาและกําหนดตําแหนงยุทธศาสตรอุตสาหกรรมไทยในอนาคต 

กรกฎาคม 2559

ความเปนหุนสวนระหวางภาครัฐ
และเอกชนในการผลติหรอืการลงทนุ

ในเทคโนโลยีชั้นสูง
 3 . 2  ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร ผ ลิ ต

อตุสาหกรรมเทคโนโลยชีวีภาพ เชน พฒันา
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่มีโครงสรางพื้น

ฐานที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมอันเนื่องมา
จากเทคโนโลยีชีวภาพ และการสนับสนุน
กลไกในการแขงขันในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ชวีภาพ โดยการสรางพนัธมติรกบัประเทศหุนสวน
ยุทธศาสตร และประเทศอื่น ๆ เพื่อใชเปนชองทางในการสราง
ความรวมมือในการวิจัยพัฒนาและเรียนรูพฤติกรรมผูบริโภค 
การพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 
ตลอดจนการสรางโอกาสในการเปดตลาดใหม
 3.3 การสรางฐานและบริการขอมูลดิจิทัลในการผลิต
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ โดยดําเนินการจัดเก็บขอมูลและ
พฒันาฐานขอมลูความรูทางชวีภาพ และมาตรฐานของผลติภณัฑ
เทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งเผยแพรบริการขอมูลแกสังคม 

 ทั้งนี้ ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา การกําหนดตําแหนงทาง
ยุทธศาสตรของประเทศและแนวทางการสรางความรวมมือกับ
ประเทศหุนสวนทางยุทธศาสตรที่ไดรับการคัดเลือกจะตองมี
ความชดัเจนและปฏบิตัไิดจรงิ ไมวาจะเปนในรปูแบบของรฐัตอรฐั
โดยการเจรจาความรวมมือทวิภาคีภาคอุตสาหกรรม หรือความ
รวมมอืระหวางภาคเอกชนตอเอกชน  โดยภาครฐัใหการสนบัสนนุ
ดานเงินทุนหรือมาตรการภาษี รวมถึงการจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อ
สงเสริมใหผูประกอบการคิดคนนวัตกรรมที่นําไปสูการผลิตใน
เชิงพาณิชยได ตลอดจนการพัฒนาตนทุนดานทรัพยากรมนุษย
เพื่อเตรียมความพรอมแกบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเปน
ประเด็นรวมที่เปนความทาทายในแทบทุกอุตสาหกรรมของไทย
ในปจจุบัน เพื่อใหสอดรับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในสาขา
ใหม ๆ ในอนาคต

ความเปนหุนสวนระหวางภาครัฐ
และเอกชนในการผลติหรอืการลงทนุ
ความเปนหุนสวนระหวางภาครัฐ

และเอกชนในการผลติหรอืการลงทนุ
ในเทคโนโลยีชั้นสูง

 3 . 2  ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร ผ ลิ ต
อตุสาหกรรมเทคโนโลยชีวีภาพ เชน พฒันา

พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่มีโครงสรางพื้น
ฐานที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมอันเนื่องมา
จากเทคโนโลยีชีวภาพ และการสนับสนุน
กลไกในการแขงขันในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ชวีภาพ โดยการสรางพนัธมติรกบัประเทศหุนสวน
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สัมภาษณพิเศษ

ผูอาํนวยการสาํนกันโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

นพมาศ ชวยนุกูล
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อตุสาหกรรมรายสาขาของไทย มบีทบาทสาํคญัตอการพฒันา
ประเทศใหเจรญิกาวหนามาโดยตลอดจนถงึปจจบุนั โจทยทีเ่ปน
ภารกจิของประเทศคอื การยกระดบัไปสู “อตุสาหกรรม 4.0”
โดยมีอุตสาหกรรมเปาหมายที่จะเปนกลไกขับเคลื่อน 
 นพมาศ ชวยนกุลู ผูอาํนวยการสาํนกันโยบายอตุสาหกรรม
รายสาขา 1 เป นผู หนึ่งที่มีภารกิจหนาที่รับผิดชอบ
ในเรือ่งดงักลาว วารสารฯ ไดรบัเกยีรตจิากทานมาเลามมุมอง
และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขาใหชัดเจน
มากยิ่งขึ้น



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 26 วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

วารสาร

Q :  ทานมีประสบการณทํางานด านการพัฒนา
อตุสาหกรรมทัง้ในระดบัมหภาคและรายสาขา อยากใหเลา
ถึงความแตกตางของการทํางานที่ผานมา

A :  ประสบการณ ทํางานเดิมเป นข าราชการอยู 
ตางจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
งานจะเปนลักษณะเชิงพื้นที่และเนนผูประกอบการในพื้นที่
เปนหลัก หลังจากนั้นก็โอนเขามาอยูสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ในกองศึกษาภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1
ทําเรื่องอุตสาหกรรมเหล็ก และชวงระยะนี้เองทางกระทรวง
ก็มีการทําแผนปรับโครงสรางอุตสาหกรรมระยะที่หนึ่ง 
หลังจากนั้นยายมาอยูสํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
ไดรับมอบหมายใหทําเรื่องนโยบาย ยุทธศาสตรการพัฒนา
อุตสาหกรรม ตลอดจนเรื่องงบประมาณ โครงการของ
สํานักงาน ซึ่งชวงระยะเวลานี้กระทรวงก็มีแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมระยะ 5 ป จากนั้นมาเปนผูเชี่ยวชาญดานการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและผู อํานวยการสํานักนโยบาย
อุตสาหกรรมรายสาขา 1 ตามลําดับ
 โดยรับผิดชอบอุตสาหกรรมในหลายสาขามากขึ้น และ
ในระยะนี้กระทรวงก็มีการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา
อุตสาหกรรมไทยระยะ 20 ป ในแตละระยะเวลาที่ทํางาน 
ทัง้งานระดบัมหภาคและระดบัรายสาขาจะมทีัง้ความเหมอืน
และความตาง ความเหมือนคือเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
แผนที่มุ งสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจ แตอีกเรื่องตอง
คดิเอาไวในใจเสมอคอื ประโยชนสขุของประชาชน ซึง่ถอืเปน
เปาหมายหลักของการทํางาน ไมวาคุณจะทําอะไรก็แลวแต 
ตองบรรลุเปาหมายนี้ใหไดดวย 
 การทํางานมหภาคกับรายสาขา สําหรับสิ่งที่แตกตาง คือ 
1) กระบวนงาน 2) ขัน้ตอนการปฏบิตั ิ3) คนทีเ่ขามาเกีย่วของ
กับงานของเรา 

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 26 วารสาร
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ประโยชนสุขของประชาชน 
ซึ่งถือเปนเปาหมายหลักของการทํางาน 

ไมวาคุณจะทําอะไรก็แลวแต ตองบรรลุเปาหมายนี้ใหไดดวย

“

”
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Q :  ภารกิจ สร.1 ที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินงาน
ในนโยบายสาํคญัอะไรบาง และความคบืหนาการดาํเนนิงาน
เปนอยางไร

A :  นโยบายสําคัญที่ ได รับมอบหมายจะเป นเรื่อง
อุตสาหกรรมรายสาขา ซึ่งจะมีทั้ง Sector เดิมและใหม เชน 
ในกลุมงานแรกดูแลในเรื่องยานยนตและชิ้นสวนเปนหลัก 
ถาในรัฐบาลชุดนี้ยานยนตและชิ้นสวนก็จะรวมถึงยานยนต
สมยัใหม และยงัมอีตุสาหกรรมเปาหมายในสาขาตาง ๆ  ไดแก 
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
อัจฉริยะ อุตสาหกรรมหุนยนต และอุตสาหกรรมอากาศยาน
นอกจากนั้นก็ยังดูแลเรื่องอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ 
เครื่องจักรกลการเกษตร ปโตรเคมี เคมีภัณฑ พลาสติก 
พลาสตกิชวีภาพทีเ่ราตองเนนมากขึน้ โดยทีก่ารดาํเนนิงานใน
แตละสาขากจ็ะมเีรว็ชาแตกตางกนั ซึง่ทกุภาคสวนทีเ่กีย่วของ
ก็มีการทํางานที่บูรณาการกันมากขึ้น

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 28 วารสาร

หนาที่ในคณะทํางานพัฒนา
อุตสาหกรรมเหล็กอยางยั่งยืน 

เปนอีกงานที่เรียกวาแกไข
ปญหาความเดือดรอนใหกับ

ผูประกอบการ เปนการ
ทํางานรวมกันระหวาง

ภาครัฐและเอกชน 

“

”
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Q :  นอกจากงานสําคัญที่ไดรับมอบหมายแลว ขณะนี้ 
สร.1 มีบทบาทในเรื่องอื่นใดอีกบาง

A :  งานอื่น ๆ อยางเชน สวนยานยนตจะมีการอนุมัติ
การนาํเขาชิน้สวนรถยนตทีม่ถีิน่กาํเนดิจากประเทศญีปุ่น โดย
ไดรับชําระภาษีตามความตกลงระหวางราชอาณาจักรไทย
และญี่ปุนสําหรับความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจ (JTEPA) 
นอกจากนี้ สร.1 ยังมีหนาที่ในการพิจารณาอนุมัติ Eco 
Sticker ซึ่งเปนปายขอมูลรถยนตตามมาตรฐานสากลที่จะ
ชวยใหผูบริโภคสามารถเขาถึงขอมูลสําคัญ เชน อัตราการ
สิ้นเปลืองนํ้ามัน อัตราการปลอยกาซ Co2 เปนตน โดยปาย 
Eco Sticker จะใชติดที่กระจกรถยนตสําหรับใหผูซื้อรถได
ดูรายละเอียดขอมูลรถ และจะมีเว็บไซต www.car.go.th 
ใหผูซื้อสามารถเปรียบเทียบขอมูล โดยเปนการอํานวยความ
สะดวกใหกบัประชาชนมากขึน้ และอกีบทบาทหนึง่ คอืหนาที่
ในคณะทํางานพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กอยางยั่งยืน เปนอีก
งานทีเ่รยีกวาแกไขปญหาความเดอืดรอนใหกบัผูประกอบการ 
เปนการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน 

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
วารสาร 29เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
วารสาร 29

Q :  อยากทราบมมุมองความทาทายทีม่ตีอตุสาหกรรม
ไทยปนีว้าจะเปนอยางไร และผูประกอบการตองเตรยีมพรอม
รับอยางไร

A : เวลาเราตั้งคําถามวาอุตสาหกรรมนั้นจะดีหรือไมดี
สวนใหญจะพิจารณาในประเด็นเรื่องความสามารถในการ
แขงขัน ในมุมมองของตัวเองแลวคิดวา แบงออกเปน 2 สวน 
คือหนึ่งความสามารถในการแขงขันที่เชื่อมโยงโดยตรงกับ
เทคโนโลยี นวัตกรรม ผลิตภาพ มาตรฐาน  และสองคือความ
สามารถในการพึ่งพาตัวเอง สวนนี้จะเชื่อมโยงกับเอกลักษณ 
ตัวตน ของผูประกอบการของคนไทย ของอุตสาหกรรมนั้นๆ 
ที่ตองรักษา หากทําไดทั้งหนึ่งและสองควบคู กันก็นาจะ
เปนการเตรียมพรอมเพื่อเผชิญความทาทายแลว

 ...หากวาเราอยูในแวดวงอุตสาหกรรมจะทราบและ
รับรูไดวา การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนไปสู 
“ประเทศไทย 4.0” เปนประเทศทีม่คีวามมัน่คง มัง่คัง่ และ
ยั่งยืนตอไปในอนาคตนั้น นับเปนภารกิจที่สําคัญอยางยิ่ง 
และเปนความทาทายตอผูทีเ่กีย่วของในทกุระดบั รวมทัง้ตอ
นพมาศ ชวยนกุลู ผูอาํนวยการสาํนกันโยบายอตุสาหกรรม
รายสาขา 1 ที่จะตองติดตามกันตอไป.
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ภาวะแนวโนม  เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สวนดัชนีอุตสาหกรรมและการวิเคราะห
ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (56 กลุมอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม ไตรมาส
2/2558

(ก.ค.-ก.ย.)

ไตรมาส
1/2559

(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส
2/2559

(ก.ค.-ก.ย.)

อัตรา
การเปลี่ยนแปลง

เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสกอน 

(%)

อัตรา
การเปลี่ยนแปลง

เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกัน

ของปกอน 
(%)

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม) 106.05 106.26 107.59 1.25 1.46

ดัชนีการสงสินคา 107.42 107.11 108.35 1.16 0.87

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 116.62 111.35 116.56 4.68 -0.06

ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 118.52 112.39 116.72 3.85 -1.52

อัตราการใชกําลังการผลิต 64.57 64.09 65.11

ที่มา: ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

หมายเหตุ: ฐานเฉลี่ยป 2554 เปนดัชนีที่ยังไมไดปรับผลกระทบของฤดูกาล (*) ขอมูลเบื้องตน

สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม (สศอ.) โดยศนูยสารสนเทศเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ไดจดัทาํดชันอีตุสาหกรรม ซึง่เปนเครือ่งชีว้ดั
ทางเศรษฐกิจที่สําคัญ รวมทั้งสามารถสงสัญญาณเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) ออกเผยแพรเปนครั้งแรกตั้งแตป 2543 
เพื่อสะทอนภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไดอยางถูกตอง แมนยํา และทันสมัย และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ
ภาคอุตสาหกรรมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ทั้งนี้ สศอ. ไดจัดทําดัชนีอุตสาหกรรมออกเผยแพรเปนรายไตรมาส และรายป ดังนี้
 ดัชนีอุตสาหกรรมไตรมาส 4/2559 สะทอนถึงภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน โดยดชันผีลผลติอตุสาหกรรม (MPI) และดชันกีารสงสนิคา ปรบัตวัเพิม่ขึน้รอยละ 1.46 และ 0.87 ตามลาํดบั เมือ่เปรยีบเทยีบ
กับไตรมาสเดียวกันของปกอน ขณะที่ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง และดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง ปรับตัวลดลงรอยละ 0.06 
และ 1.52 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1)

ดัชนีอุตสาหกรรม

ไตรมาส 4/2559 และป 2559

ตารางที่ 1 ดัชนีอุตสาหกรรมรายไตรมาส

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 30 วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 30 วารสาร
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ดัชนีอุตสาหกรรมรายไตรมาส 4/2559 (ตุลาคม–ธันวาคม*) 
เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนพบวาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
(มูลคาเพิ่ม) ดัชนีการสงสินคา ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง  และ
ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลังเพิ่มขึ้น 
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนพบวา ดัชนีผลผลิต
อตุสาหกรรม (มลูคาเพิม่) ดชันกีารสงสนิคาเพิม่ขึน้ สวนดชันสีนิคา
สําเร็จรูปคงคลัง และดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลังลดลง
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม  มี 32 อุตสาหกรรมที่มีการผลิต
เพิ่มขึ้น เชน การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบ
อิเล็กทรอนิกส การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กกลาขั้นมูลฐาน 
การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม การผลิต
ผลิตภัณฑพลาสติก การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไปอื่น ๆ 
การแปรรูปและการถนอมสัตวนํ้า และผลิตภัณฑจากสัตวนํ้า 
การผลติรถจกัรยานยนต การผลติเครือ่งอปุกรณไฟฟาอืน่ ๆ  ซึง่มไิด
จัดประเภทไวในที่อื่น การผลิตผลิตภัณฑจากคอนกรีต ซีเมนต 
และปูนปลาสเตอร การผลิตผลิตภัณฑประเภทอบ เปนตน
ดัชนีการสงสินคา  มี 29 อุตสาหกรรมที่มีการสงสินคาเพิ่มขึ้น 
เชน การผลติหลอดอเิลก็ทรอนกิสและสวนประกอบอเิลก็ทรอนกิส 
การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กกลาขั้นมูลฐาน การผลิตเครื่อง
แตงกาย ยกเวนเครื่องแตงกายที่ทําจากขนสัตว การแปรรูปและ
การถนอมสัตวนํ้า และผลิตภัณฑจากสัตวนํ้า การผลิตผลิตภัณฑ
ยางอื่น ๆ การผลิตเครื่องอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภท
ไวในที่อื่น การผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และของ
ที่เกี่ยวของ การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม 
การผลิตรถจักรยานยนต การผลิตแปงมันสําปะหลัง และ
ผลิตภัณฑจากแปงมันสําปะหลัง เปนตน

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง  มี 22 อุตสาหกรรมที่มีสินคา
สําเร็จรูปคงคลังเพิ่มขึ้น เชน การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไป
อื่น ๆ การผลิตสบูและผงซักฟอก เคมีภัณฑที่ใชในการทําความ
สะอาดและขัดเงา เครื่องหอมและสิ่งปรุงแตงสําหรับประทิน
รางกายหรือประเทืองโฉม การผลิตเครื่องแตงกาย ยกเวน
เครื่องแตงกายที่ทําจากขนสัตว การผลิตยานยนต การผลิตหมอ
สะสมไฟฟา เซลลปฐมภมูแิละแบตเตอรีป่ฐมภมู ิการผลติเครือ่งใช
ในบานเรือน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น การผลิตเม็ดพลาสติก 
การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวใน
ทีอ่ืน่ การผลติผลติภณัฑจากคอนกรตี ซเีมนต และปนูปลาสเตอร 
การผลิตมอลตลิกเคอและมอลต (เบียร) เปนตน
   มี 26 อุตสาหกรรมที่มีอัตราการใชกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น 
เชน การผลติหลอดอเิลก็ทรอนกิสและสวนประกอบอเิลก็ทรอนกิส 
การผลติเหลก็และผลติภณัฑเหลก็กลาขัน้มลูฐาน การผลติสบูและ
ผงซกัฟอก เคมภีณัฑทีใ่ชในการทาํความสะอาดและขดัเงา เครือ่ง
หอมและสิง่ปรงุแตงสาํหรบัประทนิรางกายหรอืประเทอืงโฉม การ
ผลิตรถจักรยานยนต การผลิตเครื่องใชในบานเรือน ซึ่งมิไดจัด
ประเภทไวในที่อื่น การผลิตเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว 
การผลิตเครื่องอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 
การผลติผลติภณัฑพลาสตกิ การเลือ่ยไมและการไสไม การแปรรปู
ผลไมและผัก เปนตน
 ดัชนีอุตสาหกรรมป 2559 สะทอนถึงภาวะเศรษฐกิจ
อตุสาหกรรมทีป่รบัตวัดขีึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปกอน โดยดชันี
ผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ดัชนีการสงสินคา และดัชนีสินคา
สําเร็จรูปคงคลัง ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 0.45 1.29 และ 0.21 
ตามลาํดบั เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปกอน ขณะทีด่ชันอีตัราสวนสนิคา
สําเร็จรูปคงคลัง ปรับตัวลดลงรอยละ 0.17 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปกอน (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ดัชนีอุตสาหกรรมรายปตั้งแต พ.ศ. 2554-2559

ดัชนีอุตสาหกรรม รายป (56 กลุมอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม
ป อัตราการเปลี่ยนแปลงป 2559 

เมื่อเปรียบเทียบกับ
ป 2558 (%)

2554 2555 2556 2557 2558 2559*

ดชันผีลผลติอตุสาหกรรม 
(ถวงนํ้าหนักมูลคาเพิ่ม)

100.00 110.58 113.25 107.35 107.70 108.19 0.45

ดัชนีการสงสินคา 100.00 110.01 112.74 107.72 108.04 109.43 1.29

ดัชนีสินคาสําเร็จรูป
คงคลัง

99.23 108.83 115.49 122.26 114.38 114.62 0.21

ดัชนีอัตราสวนสินคา
สําเร็จรูปคงคลัง

104.64 104.56 110.31 124.99 114.16 113.96 -0.17

อัตราการใชกําลังการ
ผลิต

61.49 69.77 70.16 65.97 65.81 65.64 -0.26

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
วารสาร 31เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
วารสาร 31

ที่มา: ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

หมายเหตุ: ฐานเฉลี่ยป 2554 เปนดัชนีที่ยังไมไดปรับผลกระทบของฤดูกาล (*) ขอมูลเบื้องตน
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ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม) มี 28 อุตสาหกรรมที่
มีการผลิตเพิ่มขึ้น เชน การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไปอื่น ๆ 
การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส 
การผลติเครือ่งเพชรพลอยและรปูพรรณ และของทีเ่กีย่วของ การ
ผลติผลติภณัฑทีไ่ดจากการกลัน่นํา้มนัปโตรเลยีม การผลติสตารช
และผลิตภัณฑจากสตารช การผลิตสบูและผงซักฟอก เคมีภัณฑ
ที่ใชในการทําความสะอาดและขัดเงา เครื่องหอมและสิ่งปรุงแตง
สําหรับประทินรางกายหรือประเทืองโฉม การผลิตเหล็กและ
ผลิตภัณฑเหล็กกลาขั้นมูลฐาน การผลิตผลิตภัณฑประเภทอบ 
การผลิตเครื่องอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 
การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง เปนตน
ดชันกีารสงสนิคา ม ี32 อตุสาหกรรมทีม่กีารสงสนิคาเพิม่ขึน้ เชน 
การผลติเครือ่งจกัรทีใ่ชงานทัว่ไปอืน่  ๆ  การผลติผลติภณัฑยางอืน่ ๆ  
การผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และของที่เกี่ยวของ 
การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กกลาขั้นมูลฐาน การผลิต
เครื่องอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น การผลิต
รถจักรยานยนต การผลิตผลิตภัณฑประเภทอบ การผลิตเครื่อง
แตงกาย ยกเวนเครื่องแตงกายที่ทําจากขนสัตว การผลิตสบู
และผงซักฟอก เคมีภัณฑที่ใชในการทําความสะอาดและขัดเงา 
เครือ่งหอมและสิง่ปรงุแตงสาํหรบัประทนิรางกายหรอืประเทอืงโฉม
การผลิตสตารชและผลิตภัณฑจากสตารช เปนตน

ดชันสีนิคาสาํเรจ็รปูคงคลงั ม ี30 อตุสาหกรรมทีม่สีนิคาสาํเรจ็รปู
คงคลังเพิ่มขึ้น เชน การผลิตสบูและผงซักฟอก เคมีภัณฑที่ใช
ในการทําความสะอาดและขัดเงา เครื่องหอมและสิ่งปรุงแตง
สําหรับประทินรางกายหรือประเทืองโฉม การผลิตยานยนต 
การผลิตเครื่องจักรสํานักงาน  เครื่องทําบัญชีและเครื่องคํานวณ 
การผลิตเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล รวมทั้งนํ้าดื่มบรรจุขวด 
การผลิตมอลตลิกเคอและมอลต การแปรรูปผลไมและผัก 
การผลิตเครื่องรับโทรทัศนและวิทยุ และสินคาที่เกี่ยวของ การ
ผลิตเม็ดพลาสติก การผลิตผลิตภัณฑจากคอนกรีต ซีเมนต และ
ปูนปลาสเตอร การผลิตเคมีภัณฑขั้นมูลฐาน ยกเวนปุยและ
สารประกอบไนโตรเจน เปนตน
อัตราการใชกําลังการผลิต มี 28 อุตสาหกรรมที่มีอัตราการ
ใชกาํลงัการผลติเพิม่ขึน้ เชน การผลติเครือ่งจกัรทีใ่ชงานทัว่ไปอืน่ๆ 
การผลติเหลก็และผลติภณัฑเหลก็กลาขัน้มลูฐาน การผลติสบูและ
ผงซกัฟอก เคมภีณัฑทีใ่ชในการทาํความสะอาดและขดัเงา เครือ่ง
หอมและสิ่งปรุงแตงสําหรับประทินรางกายหรือประเทืองโฉม
การผลติสตารชและผลติภณัฑจากสตารช การแปรรปูผลไมและผกั
การผลติเครือ่งใชในบานเรอืน ซึง่มไิดจดัประเภทไวในทีอ่ืน่ การผลติ
รถจกัรยานยนต การผลติเครือ่งเพชรพลอยและรปูพรรณ และของ
ทีเ่กีย่วของ การผลติเครือ่งอปุกรณไฟฟาอืน่ ๆ  ซึง่มไิดจดัประเภท
ไวในที่อื่น การผลิตเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว เปนตน
 
ทั้งนี้ สามารถสืบคนขอมูลรายละเอียดดัชนีอุตสาหกรรม
ดังกลาว ไดที่เว็บไซตของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
www.oie.go.th

ไวในที่อื่น การผลิตเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว เปนตน

www.oie.go.th
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สุภาภรณ วิไลเรืองสุวรรณ
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ส
ารปรอทเปนประเดน็ทีน่าหวงใยสาํหรบัสงัคมโลกเนือ่งจากเปนสารทีแ่พรกระจายได กวางไกล ตกคางยาวนานในสิง่แวดลอม 
สามารถสะสมในหวงโซอาหาร และเปนพิษ ดังจะพบไดจากบทเรียนการขยายตัวอยางรวดเร็วของโรงงานอุตสาหกรรม

กอใหเกิดมลพิษจากสารเคมีที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตรประเทศญี่ปุน เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตปุยเคมี และสาร
เคมีปลอยนํ้าเสียที่มีสาร Methyl Mercury อันเปนสารประกอบอินทรียของปรอทลงในอาวมินามาตะ เหตุเกิดตั้งแตป 1950 
เมือ่มผีูปวยมาพบแพทยดวยอาการเดนิเซ ไมสามารถยนืไดดวยตวัเอง ชาตามแขนขา หตูงึ มองเหน็ภาพแคบลง พดูไมชดั มอืสัน่
กลืนอาหารลําบาก บางครั้งจะแสดงอาการคลุมคลั่ง และมักจะสงเสียงดังตะโกนคลายคนบาตลอดเวลา มีอาการนอนไมหลับ
ชกับอย ๆ  แขนขาบดิเบีย้วคลายคนพกิาร เพราะกลามเนือ้สวนตาง ๆ  ของรางกายทาํงานไมประสานกนัอาการทกุอยางจะรนุแรง
ขึ้นและเสียชีวิตในเวลาตอมา สงผลใหประชาคมโลกใหความสนใจและตระหนักถึงปญหาจากความเสี่ยงอันตรายจากปรอท
ที่มีตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม จึงเกิดโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme 
:UNEP) รวมกบัรฐับาลประเทศตาง ๆ  องคกรระหวางประเทศ และองคกรเอกชน ไดรวมกนัยกรางอนสุญัญามนิามาตะวาดวยปรอท
(Minamata Convention on Mercury) ขึ้น โดยมุงเนนการควบคุม ลด เลิกการใช และการปลดปลอยจากแหลงกําเนิด
ที่เปนประเด็นปญหาสําคัญระดับโลก อนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอทไดรับการรับรอง และเปดใหมีการลงนามในการประชุม
ผูมีอํานาจเต็ม (Conference of Plenipotentiaries on the Minamata Convention on Mercury) เมื่อเดือนตุลาคม 
2556 ณ ประเทศญี่ปุน 
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วัตถุประสงคของอนุสัญญามินามาตะฯ 
 “เพื่อปกปองสุขภาพอนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอม
จากการปลอยสูบรรยากาศ และการปลอยสูนํา้ หรอืดนิของปรอท
และสารประกอบปรอทจากกิจกรรมของมนุษย”

สาระสําคัญของอนุสัญญามินามาตะฯ

 1. กําหนดกรอบเวลาใหประเทศภาคีเลิกใชผลิตภัณฑที่มี
สารปรอทภายในป ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) และใหรัฐบาลของ
ประเทศที่ใหสัตยาบันสั่งปดเหมืองปรอทภายใน 15 ป ณ วันที่
อนุสัญญามีผลบังคับใชสําหรับประเทศตน และไมอนุญาตใหมี
การคาปรอท เชน Mercury Mercury (I) chloride Mercury (II) 
sulphate Mercury (II) oxide Mercury (II) nitrate Cinnabar หรอื 
Mercury sulphide 

 2.  กาํหนดการยกเลกิใชผลติภณัฑทีเ่ตมิปรอท เชน แบตเตอรี่ 
สวิตซไฟฟาและรีเลย หลอดฟลูออเรสเซนตชนิดคอมแพกต 
หลอดฟลูออเรสเซนตชนิดตรง หลอดปรอทความดันไอสูง หลอด 
Cold-Cathode Fluorescent Lamps (CCFL) หลอด External 
Electrode Fluorescent Lamps (EEFL) เครื่องสําอาง รวมทั้ง
สบูและครีมผิวขาว สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว เครื่องมือวัด
ที่ไมใชระบบอิเล็กทรอนิกส (barometers hygrometers 
thermometers manometers และ sphyhmomanometers) 
โดยใหมีการยกเลิกใชภายในป ค.ศ. 2020 
 3. กําหนดใหลดการใชปรอท หรือเลิกการใชปรอท
ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมที่มีการใชปรอทหรือ
สารประกอบปรอท เชน การผลิตคลออัลคาไลน กําหนดใหมีการ
ยกเลิกภายในป ค.ศ. 2025 การผลิตอะซีตัลดีไฮด ซึ่งใชปรอท
และสารประกอบปรอทเปนตัวเรงปฏิกิริยาภายในป ค.ศ. 2018 
รวมทั้งใหลดการใชปรอทหรือเลิกการใชปรอทภายในระยะเวลา 
10 ป นับจากวันที่อนุสัญญามีผลบังคับใชสําหรับการผลิตสาร
ไวนลิคลอไรดโมโนเมอร โซเดยีม หรอื โพแทสเซยีม เมทลิเลต หรอื
เอทลิเลต และการผลติโพลยีรูเีทนโดยใชปรอทเปนตวัเรงปฏกิริยิา
 4. การขอยกเวนเมื่อภาคีรองขอจากวันที่กําหนดใหมีการ
ยกเลิกใชปรอท โดยตองแจงเปนลายลักษณอักษรตอสํานักงาน
เลขาธิการฯ อนุสัญญามินามาตะ และแนบรายงานที่อธิบายถึง
ความตองการในการขอยกเวนหนึ่งรายการหรือมากกวา รวมถึง
การขยายวันหมดอายุการขอยกเวนออกไปไดเปนระยะเวลา 5 ป 
โดยขยายระยะเวลาไดเพียง 1 ครั้ง/ผลิตภัณฑ/วันที่กําหนดใหมี
การยกเลิก
 5. กําหนดใหลด หรือยกเลิกการใชปรอทในการทําเหมือง
ทองคําขนาดเล็ก หากภาคีฯ พิจารณาวาการทําเหมืองแรทองคํา
ขนาดเล็กที่มีการใชปรอทภายในประเทศของตน จะตองจัดทํา
และปฏิบัติตามแผนการจัดการระดับชาติในการลดการใชปรอท
อยางชาไมเกิน 3 ป หลังจากที่อนุสัญญาฯ มีผลใชบังคับกับตน 
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 6.  กาํหนดใหมกีารจดัทาํแผนระดบัชาต ิและมาตรการทีจ่ะ
นํามาใชในการควบคุม ในแหลงกําเนิดที่มีการปลดปลอยปรอท
สูบรรยากาศ ดังนี้ 
  6.1 โรงไฟฟาที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิง
  6.2 โรงงานอุตสาหกรรมที่ใชถานหิน 
  6.3 กระบวนการถลุงแร และอบแร ที่ใชในกระบวนการ
ผลิตโลหะที่ไมใชเหล็ก (ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง และอุตสาหกรรม
ทําทองคํา)
  6.4 เตาเผาขยะ 
  6.5 โรงงานผลิตปูนซิเมนต
 7.  กาํหนดใหมกีารจดัทาํแผนระดบัชาตใินแหลงกาํเนดิทีม่ี
การปลอยปรอทสูแหลงนํ้าและดิน 
 8.  ให การดําเนินการเก็บกักชั่วคราวของปรอทและ
สารประกอบปรอทในลักษณะที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ภาคีฯ 
จะตองดําเนินการตามแนวทางมาตรการที่ผานการรับรองจาก
ที่ประชุมรัฐภาคี เพื่อประกันวาการกักเก็บชั่วคราวของปรอท
และสารประกอบปรอท ที่เหมาะสมและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
รวมทัง้ แนวทางทีเ่กีย่วของ เชน การเคลือ่นยายขามแดนของของ
เสียอันตรายและการกําจัด 
 9.  กาํหนดนยิาม “ของเสยีปรอท” หมายถงึ สารหรอืวตัถทุี ่:
ประกอบดวยปรอทและสารประกอบปรอทมีการเติมปรอท
หรือสารประกอบปรอท หรือ ปนเปอนปรอทหรือสารประกอบ

ปรอทในปริมาณที่สูงกวาระดับตามขอกําหนดที่ที่ประชุมรัฐภาคี 
ไดรับรองไว และสอดคลองกับอนุสัญญาบาเซลฯ 
 10. การจัดการพื้นที่ที่ปนเปอนปรอทที่เหมาะสม ประเทศ
ภาคีฯ ตองพัฒนากลยุทธที่เหมาะสม ระบุและประเมินพื้นที่ที่
ปนเปอนปรอทและสารประกอบปรอท เพื่อจะลดความเสี่ยงใน
พื้นที่ที่ปนเปอนปรอท และประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพอนามัย
ของมนุษยและสิ่งแวดลอมจากปรอทและสารประกอบปรอท
ในพื้นที่ดังกลาว จะตองดําเนินการในลักษณะที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมโดยผสมผสานตามความเหมาะสม 
 ประเทศไทยดาํเนนิการอยางไรกบัเรือ่งดงักลาว ประเทศไทย
ในฐานะที่เขารวมเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญามินามาตะวาดวย
ปรอท จึงมีความจําเปนตองเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตาม
อนุสัญญามินามาตะ โดย กรมควบคุมมลพิษ เปนหนวยงานที่ได
รับมอบหมายใหดําเนินการ สําหรับความกาวหนาในการดําเนิน
การไดมกีารแตงตัง้คณะอนกุรรมการอนสุญัญามนิามาตะฯ ภายใต
คณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาต ิเพือ่เปนกลไกในการขบัเคลือ่น
การเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาฯ และไดดําเนินการที่เกี่ยวของกับ
การพจิารณาเขารวมเปนภาคอีนสุญัญาฯ อยางตอเนือ่ง โดยเฉพาะ
การจัดทําโครงการศึกษาความพรอมของประเทศไทยในการ
เขารวมเปนภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ และการจัดประชุมเวที
สาธารณะทั่วประเทศระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
นักวิชาการ สมาคมและภาคประชาชนที่เกี่ยวของกับการนําเขา 
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แหลงที่มาของขอมูล
1. เอกสารอนุสัญญามินามาตะวาดวยสารปรอท (MINAMATA CONVENTION ON MERCURY) กรมควบคุมมลพิษ

2. รายงาน: 60 ป มินามาตะ บาดแผลของอดีต บทเรียนของอนาคต, ประชาไท
3. http://www.chemtrack.org/News-Detail.asp?TID=9&ID=5

4. http://www2.eppo.go.th/admin/cab/cab-2556-10-08.html

ภาพประกอบ
http://www.mercuryconvention.org

http://blogs.ft.com/photo-diary/2013/04/pakistan-iron-factory/
http://news.stanford.edu/2015/01/12/emissions-social-costs-011215/

สงออก ผลิต ใช จําหนาย บําบัด กําจัด และปลดปลอยปรอท 
ใหรับทราบสาระสําคัญ ขอเสนอแนะ และขอคิดเห็น เพื่อนํามา
กําหนดนโยบายเรื่องการจัดการปรอท รวมทั้ง แนวทางในการ
ดําเนินการ ทั้งกอนและหลังเขารวมเปนภาคีฯ เพื่อรองรับการ
มีผลใชบังคับของอนุสัญญามินามาตะฯ ของประเทศไทยตอไป
 อยางไรก็ตาม เพื่อใหประเทศไทยสามารถปฏิบัติตาม
พนัธกรณขีองอนสุญัญาฯ ไดทนัทเีมือ่เขารวมเปนภาคฯี ในป 2016
กรมควบคุมมลพิษ ไดจัดเตรียมเอกสารประกอบการภาคยานุวัติ
ในอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท ซึ่งประกอบดวยเหตุผลการ
ภาคยานุวัติในอนุสัญญามินามาตะฯ และขอมูลอื่น ๆ ที่จะตอง
แจงตอสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ไปพรอมกับการภาคยานุวัติ 
อาทิ รูปแบบการนําเขาและสงออกปรอทระหวางภาคี และ
นอกภาคีที่ประเทศไทยจะปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ 
ขอมูลผลิตภัณฑที่เติมปรอทที่ตองการขอยกเวนใหมีการใชใน
ประเทศไทย ขอมูลการจัดการปรอทในประเทศ การแจงแตงตั้ง
ศูนยประสานงานระดับชาติ เปนตน 
 กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมความพร อมอย  างไร 
ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมมีการใชสารปรอทเปนองค
ประกอบในการผลิต ดังเชน อุตสาหกรรมเคมีที่ใชปรอทเปนสาร
เรงปฏิกิริยา เชน โรงงานผลิตไวนิล คลอไรด โมโนเมอร (VCM) 
และโรงงานคลออลัคาไลน รวมทัง้ การใชสารปรอทในแหลงกาํเนดิ
ที่เปนประเด็นปญหาสําคัญ เชน เหมืองแรทองคําที่ใชสารปรอท
เปนสารสกดัแร การใชถานหนิเปนเชือ้เพลงิในโรงไฟฟา โรงหลอม
โลหะ (ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง ทอง) เตาเผาขยะ และเตาเผา
ปูนซีเมนต  
 กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะที่กํากับดูแลโรงงาน
อตุสาหกรรมประเภทตาง ๆ  ซึง่มกีารใชปรอทในกระบวนการผลติ
เชน การผลติคลออลัคาไลน  หลอดฟลอูอเรสเซนตชนดิคอมแพกต
หลอดฟลูออเรสเซนตชนิดตรง หลอดปรอทความดันไอสูง 
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว เครื่องสําอาง รวมทั้งสบู และ
ครมีผวิขาว เปนตน จาํเปนตองรณรงคใหความรูกบัผูประกอบการ 
พรอมทั้งหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต รวมถึง
สงเสริมใหภาคอุตสาหกรรมพยายามคนควาวิจัยสารทดแทน
ทีม่คีวามปลอดภยัมากกวาปรอท เพือ่สรางศกัยภาพในการแขงขนั

ทางการคาและการลงทุน ซึ่งภายใตสาระสําคัญของอนุสัญญา
มนิามาตะฯ ไดกาํหนดใหประเทศภาคสีมาชกิฯ ตองดาํเนนิการลด 
และเลิกใชผลิตภัณฑที่มีสารปรอทใหไดตามกรอบเวลาที่กําหนด
ภายในป ค.ศ. 2020 
 นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายในการกํากับ
ดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมใหมีการพัฒนาอยางสมดุล
และยั่งยืน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีความรับผิดชอบตอ
ผูบริโภค ชุมชนและสังคมดังนั้น การสรางความตระหนักและ
คํานึงถึงความปลอดภัยจากการใชสารเคมีอันตราย และการ
บรหิารจดัการสารเคมอียางมปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหเกดิความสมดลุ
ระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจและการรักษาดุลยภาพสิ่งแวดลอม 
โดยความรวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ที่จะเขามามีสวนรวมรับผิดชอบ ตรวจสอบ สรางมาตรฐานการ
ควบคุมการใชสารเคมี ตามแนวทางในการพัฒนาของโลกที่เนน
การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Sustainable Consumption 
and Production) ตอไป 
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ป
จจุบันประเด็นดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเปน Mega Trend ที่มีความ
สําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานของภาคธุรกิจ เพื่อใหสินคาและกระบวนการผลิตสินคาของบริษัทไมกอใหเกิด

มลพิษตอสิ่งแวดลอม ซึ่งแนวโนมดังกลาวสงผลใหภาคอุตสาหกรรมตองมีการปรับตัว รวมถึงปรับเปลี่ยนแนวทาง
การดําเนินงาน/กิจกรรมการผลิตสินคาในดานตาง ๆ ใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด เพื่อมุงไปสูการพัฒนา
อยางยัง่ยนืทีค่รอบคลมุในทกุมติ ิไดแก เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอม ตามเปาหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable 
Development Goals-SDGs) และวาระการพัฒนาภายหลังป ค.ศ. 2015 (Post-2015 Development Agenda) 
ขององคการสหประชาชาติ ดังนั้น ในเวทีการคาระหวางประเทศจึงไดมีการสงเสริมและผลักดันการเปดเสรีเรื่องสินคา
และบรกิารสิง่แวดลอมขึน้ (Environmental Goods and Service ) โดยทีเ่รือ่งดงักลาวเริม่มกีารดาํเนนิการและเจรจา
มาหลายปแลวในเวทีการคาระหวางประเทศภายใตกรอบพหุภาคี ทั้ง WTO และ APEC ซึ่งที่ผานมา การเจรจาเปดเสรี
สนิคาและบรกิารสิง่แวดลอมภายใต WTO ยงัไมคอยมคีวามคบืหนามากนกัเนือ่งจากการเจรจารอบโดฮาลมเหลวทาํให
การเจรจา Environmental Goods Agreement (EGA) หยุดชะงักลง ซึ่งตอมาในป 2014 ประเทศสมาชิก WTO 
จํานวน 14 ประเทศ นําโดยสหรัฐฯ ไดประกาศเดินหนาการเจรจา EGA ภายใต WTO  ในรูปแบบการเจรจาหลายฝาย 
(Plurilateral Negotiation) ทําใหการเจรจามีความคืบหนาเปนอยางมาก โดยปจจุบันมีประเทศสมาชิก WTO จํานวน 
17 ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย แคนาดา จีน คอสตาริกา สหภาพยุโรป ฮองกง ญี่ปุน เกาหลีใต นิวซีแลนด นอรเวย 
สิงคโปร สวิตเซอรแลนด ไตหวัน สหรัฐฯ อิสราเอล ตุรกี และไอซแลนด เขารวมเจรจาความตกลงวาดวยการคาสินคา
สิ่งแวดลอมภายใตองคการการคาโลก (Environmental Goods Agreement : EGA) ซึ่งในบทความนี้ ผูเขียนจะเนน
การเปดเสรีสินคาสิ่งแวดลอม (Environmental Goods) ภายใตกรอบ WTO 
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สินคาสิ่งแวดลอม (Environmental Goods) คืออะไร ? 

 ที่ผ านมาประเด็นที่เปนปญหาหลักในการเจรจาสินคา
สิ่งแวดลอม คือ เรื่องของการกําหนดคํานิยาม หรือความหมาย
ของสินคาสิ่งแวดลอม โดยรายการสินคาสิ่งแวดลอมสวนใหญ
ทีถ่กูนาํมาใชในการเจรจา เพือ่ลดภาษไีมมคีาํจาํกดัความทีช่ดัเจน
ตามวตัถปุระสงคหลกัในการพฒันาคณุภาพสิง่แวดลอม (Environ-
mental End-Uses) ซึง่สนิคาสวนใหญมคีณุสมบตัเิปน Multiple 
Use กลาวคือ มีคุณสมบัติหรือการใชงานที่หลากหลายไมจํากัด
เฉพาะดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม ประเด็น
ตอมาคอื เรือ่งของการกาํหนดพกิดัศลุกากรของสนิคาสิง่แวดลอม 
กลาวคือ ภายใตปฏิญญาโดฮาของ WTO สินคาสิ่งแวดลอมที่จะ
นํามาพิจารณาลดภาษีจําเปนตองกําหนดพิกัดศุลกากรได ดังนั้น 
สินคาที่เปนสินคาสิ่งแวดลอมบางประเภทที่ยังไมมีพิกัดศุลกากร
จงึยงัไมควรรวมไวในสนิคาสิง่แวดลอมทีจ่ะนาํมาลดภาษ ีซึง่จะสง
ผลใหการลดภาษีสินคาสิ่งแวดลอมไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ 
และยงัเกดิความลาชาเพราะตองรอการกาํหนดพกิดัศลุกากรจาก
องคกรศุลกากรโลก (WCO) 
 นอกจากนี้ UNCTAD ไดนิยาม “สินคาที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม” (Environmental Preferably Products: EPPs) 
วาเปนสินคาที่มีวัตถุประสงคในการใช มีขั้นตอนในการทําลาย/
ยอยสลาย และกระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
โดยจะใชสินคาเหลานี้ทดแทนสินคาอื่น ๆ ที่มีความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมนอยกวา

แนวทางการเจรจาสินคาสิ่งแวดลอม (Environmental 

Goods) ภายใต WTO  

 ปจจบุนั การเจรจาความตกลงวาดวยการคาสนิคาสิง่แวดลอม 
(Environmental Goods Agreement: EGA) ภายใต WTO 
มีการเจรจาไปแลว 13 รอบ โดยมีจํานวนสินคาที่ถูกจัดอยูใน
รายการสนิคาสิง่แวดลอม จาํนวน 341 รายการ ตามพกิดัศลุกากร
ระบบฮารโมไนซป 2012 (HS 2012) ที่ระดับ 6 หลัก ซึ่งบาง
รายการมีการแตกพิกัด โดยประเทศสมาชิกที่เขารวมการเจรจา
ความตกลง EGA ไดกาํหนดแนวทางในการเจรจา ดงันี ้แบงสนิคา
สิ่งแวดลอมออกเปน 10 กลุม ตามประโยชนดานสิ่งแวดลอม 
ไดแก (1) Air Pollution Control and Solid เชน เครื่องสูบ
ลมหรือเครื่องสุญญากาศ เครื่องอัดลมหรืออัดกาซอื่น ๆ และ
พัดลม (2) Hazardous Waste Management เชน เรเซอรวัวร 
แท็งก แวต และภาชนะสําหรับบรรจุที่คลายกัน เครื่องจักรอื่น ๆ 
(3) Waste Management and Water Management เชน 
หลอดหรือทอ และโฟรกลวงทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา ดึงเย็น
หรอืรดีรอน วาลวลดความดนั (4) Environmental Remediation
and Clean-Up เชน เสื่อ สิ่งปูลาดและฉากทําดวยไมไผแพชนิด
พองลม (5) Noise and Vibration Abatement เชน ใยขีแ้ร ใยหนิ
(6) Cleaner and Renewable Energy เชน หอคอยและเสา
ที่มีโครงประสานกัน เครื่องปรับอากาศ (7) Energy Efficiency 
เชน ตูเย็น ตูแชแข็งและเครื่องอุปกรณอื่น ๆ สําหรับทําความเย็น 
(8) Environmental Monitoring, Analysis and Assessment เชน 
อปุกรณและเครือ่งใชในการสาํรวจ ออสซลิโลสโกป เครือ่งวเิคราะห
สเปกตรัม อุปกรณสําหรับวัดหรือตรวจสอบปริมาณทางไฟฟา 
(9) Environmentally Preferable Products เชน หลอดหรือ
ทอและทอออนทําดวยยางวัลแคไนซ นอกจากยางแข็ง และ 
(10) Resource Efficiency เชน แผง แผน กระเบื้อง กอนเหลี่ยม
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ที่ทําดวยเสนใยพืช ฟางหรือทําดวยชิ้นไม สะเก็ดไม ขี้เลื่อยหรือ
เศษไมอื่น ๆ        
 ทั้งนี้  ประเทศสมาชิกสามารถเสนอสินค าในรายการ
สิ่งแวดลอมเพิ่มเติม โดยสินคาที่เขาขายเปนสินคาที่มีการใชงาน
หลากหลายประเภท (Multiple use) สามารถที่จะนํามากําหนด
รายการเฉพาะ (Ex-Out) ไดในภายหลัง นอกจากนี้ สหรัฐฯ 
และสหภาพยุโรป ไดเสนอระยะเวลาในการลดภาษีเปน 4 กลุม 
ไดแก 1) ลดภาษีเหลือรอยละ 0 ทันทีที่ความตกลงมีผลบังคับ
ใช (มากกวารอยละ 75 ของรายการสินคาสิ่งแวดลอมทั้งหมด) 
2) ลดภาษเีหลอืรอยละ 0 ภายใน 3 ป หลงัความตกลงมผีลบงัคบัใช
3) ลดภาษเีหลอืรอยละ 0 ภายใน 5 ป หลงัความตกลง มผีลบงัคบัใช
และ 4) ลดภาษีเหลือรอยละ 0 ภายใน 7 ป หลังความตกลง
มีผลบังคับใช

การเปดตลาดสินคาสิ่งแวดลอม vs การพัฒนา

เทคโนโลยี (Technological Development)

 ประเด็นหนึ่งที่เรารับรู หรือนึกถึง เมื่อไดยินคําวาสินคา
สิง่แวดลอม นัน้ เราสามารถจนิตนาการไดวาสนิคาสิง่แวดลอมจะ
ตองเปนสนิคาทีม่กีารพฒันาดานเทคโนโลยหีรอืนวตักรรม รวมถงึ
มีมาตรฐานที่สอดคลองกับหลักการหรือวัตถุประสงคในการ
ที่จะนําสินคาดังกลาวมาพัฒนาคุณภาพหรือลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศกําลังพัฒนาหรือประเทศ
ดอยพัฒนามีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการถายทอด
เทคโนโลยี รวมถึงการนําเขา (ซื้อ) เทคโนโลยีในการผลิตสินคา
สิ่งแวดลอมจากประเทศพัฒนาแลว ซึ่งสวนใหญเปนเจาของ
เทคโนโลยี 
 อยางไรก็ดี ในอีกดานหนึ่งการพึ่งพาการนําเขาหรือซื้อ
เทคโนโลยีในการผลิตสินคาสิ่งแวดลอมจากประเทศพัฒนาแลว 
อาจสงผลกระทบทางออมตอประเทศกําลังพัฒนาบางประเทศ
ที่มีขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินคา
สิ่งแวดลอม รวมถึงการใชภูมิปญญาทองถิ่น (local wisdom) 
และการใชวัตถุดิบธรรมชาติภายในประเทศมาประยุกตใชในการ
ผลิตสินคาสิ่งแวดลอมไดเอง ซึ่งประเด็นการนําเขาหรือการพึ่งพา

การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินคาสิ่งแวดลอมถือเปนการ
ปดกั้นการพัฒนาเทคโนโลยีทางออมของประเทศกําลังพัฒนา 
รวมทั้งอาจสงผลใหผูประกอบการภายในประเทศไมสนใจหรือ
ไมใหความสาํคญัในการ ทีจ่ะใชหรอืพฒันาสนิคา/ผลติภณัฑทีเ่ปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมที่ผลิตขึ้นเองในประเทศ หากสินคาดังกลาว
ไมไดเปนสินคาสิ่งแวดลอมที่ไดรับการลดภาษีภายใต WTO 
กลาวคือ ถึงแมวาสินคาดังกลาวเปนสินคาที่มีคุณสมบัติหรือการ
ใชงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพหรือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
เหมือนกันหรือใกลเคียงกับสินคาสิ่งแวดลอมภายใต WTO แต
ทวาเปนสนิคาทีไ่มใชพกิดัเดยีวกบัสนิคาสนิคาสิง่แวดลอมทีไ่ดรบั
การลดภาษี กรณีดังกลาว อาจทําใหผูประกอบการหันมานําเขา
หรือใชสินคาสิ่งแวดลอมภายใต WTO ซึ่งไดรับการลดภาษีแทน 
ดงันัน้ หนวยงานภาครฐัทีเ่กีย่วของควรจะตองพจิารณาถงึผลดแีละ
ผลเสียเกี่ยวกับประเด็นดังกลาวอยางรอบคอบ เพื่อรักษาสมดุล
ในเรื่องของการใชและการไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศใหควบคูไปกับการยกระดับและพัฒนาเทคโนโลยี
ภายในประเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด 

สินคา Remanufacturing กับความตกลงการคาเสรี 

(FTAs)  

 ที่ผ านมานอกจากประเด็นการค าสินค าสิ่ งแวดล อม
จะถูกนํามาเจรจาภายใตเวทีการคาพหุภาคีอยาง WTO และ 
APEC แลว พบวามีสินคาสิ่งแวดลอมอีกกลุมหนึ่งที่ถูกนํามา
บรรจุอยูในขอบท (Chapter) ตาง ๆ ของความตกลงการคาเสรี
ยุคใหม เชน ความตกลง TPP ไดแกสินคา Remanufacturing
ซึ่งถือเปนสินคาสิ่งแวดลอมประเภทหนึ่ง เนื่องจากเปนกระบวน
การชุบชีวิตของสินคาที่ผานการใชงานแลวใหกลับมาทํางาน
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ไดเหมือนหรือใกลเคียงกับสินคาใหมมากที่สุด โดยสินคา 
Remanufacturing ถือเปนสินคาสิ่งแวดลอมที่ประเทศพัฒนา
แลวหลายประเทศ อาทิ สหรัฐฯ ญี่ปุน สหภาพยุโรป รวมถึง
จีนใหความสําคัญเปนอยางมาก และมีนัยสําคัญตอเวทีการ
เจรจาการคาระหวางประเทศ โดยเฉพาะความตกลง TPP ซึ่งนํา
เรื่องการเปดตลาดสินคา Remanufacturing เขาไปบรรจุอยู
ในความตกลง รวมถึงการลดอุปสรรคในการเขาสู ตลาดของ
สินคา Remanufacturing โดยใหประเทศสมาชิก TPP ปฏิบัติ
ตอสินคา Remanufacturing เสมือนวาเปนสินคาที่ผลิตขึ้นใหม 
(ไมใชสินคาใชแลว) ตลอดจนหามกีดกันการนําเขาสินคา Rema
nufacturingตลอดจนสงเสริมใหมีการใชวัตถุดิบที่มาจากประเ
ทศสมาชิก  มาผลิตสินคา Remanufacturing ทั้งนี้ ถึงแมวาใน
ปจจุบัน สหรัฐฯ ภายใตการนําของประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป 
จะถอนตวัจากการเปนสมาชกิ TPP แลว แตประเดน็เรือ่งการเปด
ตลาดสินคา Remanufacturing จะยังคงบรรจุอยูในความตกลง 
TPP เนื่องจากการเจรจาขอบทตาง ๆ ภายใตความตกลงไดผาน
การเห็นชอบจากประเทศสมาชิก TPP แลว   
 ดังนั้น ประเด็นสินคา Remanufacturing จึงเปนเรื่องที่
ประเทศไทยจะตองมีการดําเนินงานในเชิงบูรณาการรวมกัน
ระหวางหนวยงานภาครัฐหลายฝายที่เกี่ยวของ เพื่อรองรับ
ผลกระทบและใชประโยชน  หากจะตองมกีารเปดเสรตีลาดสนิคา 
Remanufacturing ในอนาคต เนือ่งจากประเทศไทยยงัมขีอจาํกดั
หลายดานเกีย่วกบัการกาํกบัดแูลสนิคา Remanufacturing ไดแก 
การกาํหนดพกิดัภาษศีลุกากร การกาํหนดมาตรฐานการคุมครอง
สิทธิและความปลอดภัยของผู บริโภค ระบบการจัดการขยะ
อุตสาหกรรม และกฎหมาย/กฎระเบียบ ในการควบคุมสินคา 
Remanufacturing เปนการเฉพาะเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรม
สินคา Remanufacturing อยางชัดเจน ซึ่งปจจุบันมีเพียง
พระราชบญัญตัเิครือ่งมอืแพทย พ.ศ. 2551 ทีม่กีารควบคมุการนาํ
เขาเครื่องมือแพทยที่เปนสินคา Remanufacturing

การคาสินค าสิ่งแวดล อมและความตกลง EGA: 

ประโยชนตอประเทศไทย การเตรียมความพรอมภาค

อุตสาหกรรม และผูประกอบการไทย ?  

 เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศไทย โดยเฉพาะผูผลิต
และผูประกอบการในประเทศ รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ควรพิจารณาถึงประโยชนในภาพรวมที่จะ
ไดรับหากมีความสนใจที่จะเขารวมการเจรจาความตกลง EGA 
ในประเด็นตาง ๆ อยางรอบดาน ไดแก 1) การกําหนดขอบเขต
และนิยามของสินคาสิ่งแวดลอมใหมีความชัดเจน วาเปนสินคา
ที่มีการใชงานเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม (Environmental 
End-Uses) อยางชดัเจน ทั้งนี ้พบวารายการสินคาที่ถูกเสนอเปน
สินคาสิ่งแวดลอมที่ไดรับการลดภาษีภายใต WTO สวนใหญยังมี
คุณสมบัติเปน Multiple Use ดังนั้น การเปดเสรีดังกลาวอาจ
ไมเกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางแทจริง 
รวมทั้งอาจมีการนําสินคาขั้นตนและขั้นกลางที่ เป นสินคา
สิ่งแวดลอมภายใต WTO ไปผลิตสินคาสําเร็จรูปประเภทอื่นๆ 
ทีไ่มใชสนิคาสิง่แวดลอม  2) ดานการสงออก ประเทศกาํลงัพฒันา
อาจไมไดรบัประโยชนจากการลดภาษศีลุกากรเทาไรนกั เนือ่งจาก
สนิคาสิง่แวดลอมในประเทศ คูคาหลกัของไทยสวนใหญมภีาษนีาํ
เขาเปนศูนยอยูแลว นอกจากนี้ ประเทศคูคาหลักของไทย เชน 
สหรัฐฯ ญี่ปุน และ EU มีกฎระเบียบ ขอบังคับ หรือมาตรการ
การกีดกันทางการคาที่ไมใชภาษี (Non Tariff Measures:
NTMs) ของสินค าสิ่งแวดลอมที่ เข มงวดและเป นจํานวน
มาก ดังนั้น หากสินคาสิ่งแวดลอมมีการลดภาษีเหลือรอยละ
0 แลว แตสินคาไทยก็ยังไมสามารถที่จะเขาสูตลาดในประเทศ
ดงักลาวไดหากไมมกีารเจรจาเพือ่ลดหรอืขจดั กฎระเบยีบ ขอบงัคบั
หรือ NTMs ตาง ๆ ดังกลาว 3) การยกระดับและพัฒนาสินคา
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1. คูมือความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสินคา Remanufacturing สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมกับศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

2. บทความ เรื่องปฏิวัติโลกอุตสาหกรรม พลิกโฉมหนาการผลิต นิตยสาร Blue Update Edition 16
3. โครงการการศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทําขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา 
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4. สํานักยุทธศาสตรการเจรจาการคา กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

5. หนังสือกฎกติกา WTO เลมที่หนึ่ง: กฎกติกาทั่วไป

1เมื่อภาคีสมาชิกไดลดอัตราภาษีศุลกากรใหแกสินคานําเขาจากประเทศหนึ่ง ประเทศภาคีสมาชิกนั้นก็ตองลดอัตราภาษีศุลกากรใหแกสินคานําเขา
ที่เหมือนกันของทุกภาคีสมาชิกดวย ดวยลักษณะเชนนี้จึงทําใหภาคีสมาชิกที่มิไดเขารวมการเจรจาการลดอัตราภาษีอากรพลอยไดรับประโยชนดวย

สิ่งแวดลอม ในระยะยาวความตกลง EGA อาจทําใหผูประกอบ
การในประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาไมใหความ
สําคัญในการยกระดับและพัฒนาสินคา/ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมชนิดใหม ๆ ที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นและตนทุนตํ่ากวา
สนิคา/ผลติภณัฑชนดิเดมิขึน้มา ซึง่ถอืเปนการปดกัน้โอกาสในการ
พัฒนาสินคาสิ่งแวดลอมชนิดใหมที่ดีกวาเดิมทางออมในอนาคต 
4) เรื่องหลักการตีตั๋วฟรี (Free Rider)1 ในอนาคตถึงแมวา

ความตกลง EGA มีผลบังคับใชแลวแตประเทศไทยหรือประเทศ
สมาชิก WTO อื่น ๆ ทุกประเทศที่ไมไดเขารวมการเจรจา
ความตกลง EGA ก็ยังสามารถไดรับประโยชนจากการลดภาษี
นําเขาสินคาสิ่งแวดลอมไดอยู แลวตามหลักปฏิบัติเยี่ยงชาติ
ทีไ่ดรบัความอนเุคราะหยิง่ (Most Favored Nation Treatment: 
MFN) ภายใต WTO 
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รอบรั้วเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายศริริจุ จลุกะรตัน ผูอาํนวยการสาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม นาํทมีผูบรหิาร และบคุลากรใน สศอ. รวมกบัสถาบนัเครอืขาย สงักดั อก. 
"ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานมุงนําสูการเปนองคการที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สุจริตตามรอยพอ" เพื่อนอมรําลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสงเสริมสนับสนุนความซื่อสัตยสุจริตใหเกิดขึ้นในองคกร 
และสังคมเพื่อนําไปสู "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานสุจริต" เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ หองประชุม 601 สศอ.

นายกฤศ จนัทรสวุรรณ ผูอาํนวยการสาํนกัขบัเคลือ่นอตุสาหกรรม
ทีม่ศีกัยภาพของประเทศ (สขอ.) สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 
เปดงานการประชุมสัมมนาเปดตัวโครงการบริหารการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 
2560  ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร กรุงเทพมหานคร

นายอทิธชิยั ปทมสริวิฒัน ผูอาํนวยการสาํนกันโยบายอตุสาหกรรม
มหภาค พรอมดวยเจาหนาทีจ่ากสาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 
และกรมโรงงานอุตสาหกรรม เขาดูงานบริษัท โกลบอลกรีน
เคมิคอล จํากัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมโอลีโอเคมิคอล 
ซึง่เปนอตุสาหกรรมทีส่รางมลูคาเพิม่จากอตุสาหกรรมปาลมนํา้มนั 
เมื่อวันศุกรที่ 20 มกราคม 2560 ณ จังหวัดระยอง

นายวรีศกัดิ ์ศภุประเสรฐิ รองผูอาํนวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลง
ขาวดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) 
ประจาํเดอืนธนัวาคม 2559 และไตรมาส 
4/2559 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 
ณ หองประชมุ 202 สาํนกังานเศรษฐกจิ
อุตสาหกรรม
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ไตรมาสที ่4/2559 MPI ขยายตวัรอยละ 1.5 เมือ่เทยีบกบัชวงเดยีวกนัของปกอน อตุสาหกรรมทีส่งผลใหดชันปีรบัตวัเพิม่ขึน้จากไตรมาส
เดียวกันของป 2558 อาทิ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เหล็กและผลิตภัณฑเหล็ก การกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม ผลิตภัณฑพลาสติก และเครื่อง
ปรับอากาศ

OIE Business Indicators ตัวชี้วัดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

หลักการพิจารณา EWS-IE สัญญาณไฟ

EWS-IE สญัญาณไฟเปนเครือ่งมอืทีม่คีวามสามารถในการชีน้าํภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรมเปนระยะเวลา 1-3 เดอืน
แบงออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะปกติ เตือนระยะเบื้องตน และเตือนระยะรุนแรง โดยระยะปกติจะแสดง
สญัญาณไฟสเีขยีว เตอืนระยะเบือ้งตนจะแสดงสญัญาณไฟสเีหลอืง และเตอืนระยะรนุแรงจะแสดงสญัญาณไฟสแีดง

EWS-IE เดอืนกมุภาพนัธ – เมษายน 2560 สงสญัญาณปกต ิโดยตวัแปรองคประกอบสวนใหญสงสญัญาณปกติ 
ไดแก ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนของไทย ดัชนีคําสั่งซื้อใหมของไทย
ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมของ
ญี่ปุน ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของยูโรโซน และดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคของจีน อยางไรก็ตาม ยังมีตัวแปร
องคประกอบทีส่งสญัญาณเตอืนภยัระยะเบือ้งตน ซึง่ไดแก ดชันกีารลงทนุภาคเอกชนของไทย เนือ่งจากยงัคงหดตวั
และกระจุกตัวอยูในบางธุรกิจ ไดแก ธุรกิจภาคพลังงานทดแทน ธุรกิจบริการและขนสง

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)
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The Early Warning System of Industrial Economics : EWS-IE
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