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 ที่ปรึกษา
นายโสภณ ผลประสิทธิ์	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม

นายพิชัย ตั้งชนะชัยอนันต์ รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม

นายหทัย อู่ไทย  รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม

นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ ผู้เชี่ยวช�ญด้�นชี้นำ�และเตือนภัยอุตส�หกรรม

นางอัจฉรียา เทพัฒนพงศ์ ผูเ้ชีย่วช�ญด�้นเศรษฐกจิอตุส�หกรรมระหว�่งประเทศ

นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ ผูเ้ชีย่วช�ญด�้นก�รเพิม่ขดีคว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขนั

นางสาวนพมาศ ช่วยนุกูล ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รพัฒน�อุตส�หกรรม

 บรรณาธิการบริหาร
นางวารี จันทร์เนตร	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักบริห�รกล�ง

 คณะบรรณาธิการ
นายอานนท์ เศรษฐเกรียงไกร, นางสาวสมพิศ นาคสุข, นางวิภาวรรณ เยี่ยมศิริ,

นางสาววรางคณา พงศาปาน, นางบุตรี เทียมเทียบรัตน์, นายชัยพร มานะกิจจงกล,

นายกฤษฎา นุรักษ์, นายบุญอนันต์ เศวตสิทธิ์

ออกแบบ/พิมพ์   บริษัท	เอส.	เอ็ม.	ซี.	คอร์เนอร์	จำ�กัด	|	น�ยสมศักดิ์	จันทน�ยนต์
 somsak@smccorner.co.th	|	0	2721	4375-6,	085	824	1414

สำ�นักง�น
เศรษฐกิจอุตส�หกรรม

OFFICE
OF INDUSTRIAL ECONOMICS

w w w. o i e . g o. t h

 บรรณาธิการแถลง
 ข่าวสารข้อมูลในทุกวันนี้หาไม่ยากและดูจะท่วมท้น

ไปหมด แต่หากจะหาข้อมูลเชิงลึกท่ีมาจากผู้รู้จริงในเร่ืองนั้นๆ 

ยังนับว่าหาได้ยากอยู่ แต่ “I IU”  เป็นระบบเครือข่ายข้อมูล 

เพ่ือช้ีนำาเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมใหญ่ และจัดทำาขึ้นจาก 

ผู้รู้จริงที่สุด รายละเอียดมีให้อ่านในเล่มค่ะ

 บทความ “อนาคต aEc หลังปี 2015 : การรวมตัว

ในเชิงกว้างหรือเชิงลึก? และ “สิ่งทอ...เร่งหาทางรอด-อยู่ไทย 

หรอืไปนอก?” รวมถงึ “BRICS ขัว้อำานาจใหมข่องเศรษฐกจิโลก 

และความทา้ทายของอาเซยีน” นำาเสนอมมุมองและคำาถามทีใ่ห้

ขบคิดต่อ 

 ฉบับนีไ้ดร้บัเกยีรตสิมัภาษณพ์เิศษ โสภณ ผลประสทิธิ ์ 

กับบทบาทใหม่...ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 สศอ. พบผูป้ระกอบการ พาไปดอูตุสาหกรรมยา...เมอืง

ไฮเดอราบัด อีกหนึ่งอุตสาหกรรมของอินเดียที่น่าจับตามอง

 พบกันอีกครั้ง...ปลายปี ’55 ค่ะ

   ด้วยความปรารถนาดี
             บรรณาธิการ

เรื่องเด่นประจำาฉบับ : Industrial Intelligence 
unit (IIu) ระบบเครือข่ายข้อมูลของภาคอุตสาหกรรมไทย

บทความพิเศษ สศอ. : อนาคตหลังปี 2015 
การรวมตัวในเชิงกว้างหรือเชิงลึก

ภาวะแนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรม : 
ดัชนีอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสที่ 2 ปี 2555 

สัมภาษณ์พิเศษ : โสภณ ผลประสิทธิ์
กับบทบาทใหม่...ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เกร็ดความรู้คู่อุตสาหกรรม : โอกาสอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไทย ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (Fta) ไทย-ชิลี

บทความพิเศษ สศอ. : bRIcs ขั้วอำานาจใหม่
ของเศรษฐกิจโลก และความท้าทายของอาเซียน

นานาสาระ : 
10 วิธีถนอมสายตาหน้าจอคอมพิวเตอร์

บทความพิเศษ สศอ.: สิ่งทอ...
เร่งหาทางรอด อยู่ไทย หรือไปนอก

สศอ. พบผู้ประกอบการ : ไปดู aurobindo pharma 
บริษัทขายยาชั้นนำาของประเทศอินเดีย

oIE club : 
เวทีเปิดรับความคิดเห็นและร่วมสนุก

รอบรั้วเศรษฐกิจอุตสาหกรรม : 
กิจกรรมที่ผ่านมา

oIE busInEss IndIcatoR : 
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม
the Early Warning system of Industrial 
Economics: EWs-IE

ส า ร บั ญ

 สนใจรับเป็นสมาชิกวารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม |	หรือให้ข้อเสนอแนะได้ที่	:

กลุ่มประชาสัมพันธ์และบริการห้องสมุด 
สำานักบริหารกลาง สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

โทรศัพท์	: 0 2202 4274, 0 2202 4284
โทรส�ร	: 0 2644 7023	เว็บไซต์	: www.oie.go.th

v บทคว�มและขอ้เขยีนทีป่ร�กฏในว�รส�รฉบบันีเ้ปน็ทศันะสว่นบคุคลของผูเ้ขยีน



วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กรกฎาคม - กันยายน 2555 3

      ความเป็นมาของระบบ I Iu
 

 ปจัจบุนัเศรษฐกจิของประเทศไทยมขีน�ดท�ง

เศรษฐกิจที่ขย�ยตัวม�กขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับใน

อดีต	 โดยเฉพ�ะด้�นก�รค้�ระหว่�งประเทศที่มีก�ร

ทำ�ก�รค้�กับประเทศทั่วโลกอย่�งกว้�งขว�ง	โดยช่วง

เวล�ที่ผ่�นม�ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤติท�ง

เศรษฐกิจ	และปัจจัยเสี่ยงม�กม�ย	ทั้งในด้�นปัญห�

เศรษฐกิจ	 และภัยพิบัติต่�งๆ	 ซึ่งปัจจัยเหล่�นี้ได้ส่ง

ผลกระทบด้�นลบต่อก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ	รวมถึง

ภ�คอุตส�หกรรมของไทย	ประเทศไทยจึงจำ�เป็นที่จะ

ต้องมีก�รเตรียมคว�มพร้อมในก�รรับมือกับปัญห�ที่

เกิดขึ้น	 ดังนั้นกระทรวงอุตส�หกรรม	 โดยสำ�นักง�น

เศรษฐกิจอุตส�หกรรม	(สศอ.)	ในฐ�นะที่เป็นองค์กร

ชี้นำ�และเตือนภัยด้�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรมให้แก่ผู้

ประกอบก�รอุตส�หกรรมส�ข�ต่�งๆ	 จึงได้พัฒน�

ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจภ�คอุตส�หกรรมขึ้น	เพื่อใช้

เป็นเครื่องมือในก�รเตือนถึงคว�มผิดปกติต่�งๆ	 ที่

กำ�ลังจะเกิดกับภ�วะอุตส�หกรรมของไทย	 รวมถึง

รองรับก�รเตือนถึงสถ�นะของอุตส�หกรรมไทยหลัง

เข้�สู่ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน	(AEC)	ที่อ�จมีก�ร

ขย�ยคว�มร่วมมือระหว่�งกันในอน�คต	และเพื่อให้

ผู้ประกอบก�รมีเวล�ปรับตัวเตรียมคว�มพร้อมรับกับ

ปัญห�ที่กำ�ลังจะเกิดขึ้น

IndustrIal IntellIgence unIt (IIu)
ระบบเครือข่ายข้อมูลของภาคอุตสาหกรรมไทย

 ปัจจุบันสำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม 

ได้พัฒน�ระบบ	Industrial	Intelligence	Unit	หรือ

ที่เรียกสั้นๆ	ว่�	“ระบบ IIu”	เพื่อให้ผู้ประกอบก�ร	

ผู้บริห�รทั้งภ�ครัฐและเอกชน	 รวมถึงนักวิเคร�ะห์	 

ใช้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภ�พในก�รประกอบก�ร

ตัดสินใจเพื่อว�งแผนและนโยบ�ยเพื่อรับมือกับก�ร

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยวัตถุประสงค์หลักของ

ระบบ IIu ก็คือ การช้ีนำา เตือนภัย และเป็นฐานข้อมูล

ที่ครอบคลุมในข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้

อุตสาหกรรมที่สำาคัญในด้านต่างๆ โดยเป็นข้อมูล

ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน และ

ระดับโลก

นานาสาระ : 
10 วิธีถนอมสายตาหน้าจอคอมพิวเตอร์

ธัศภรณ์ฌณก  จันทระ 
สำ�นักวิจัยเศรษฐกิจอุตส�หกรรม
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รู้จักระบบ 
IndustRIal IntEllIGEncE unIt (IIu)

ระบบเครือข่ายข้อมูลอุตสาหกรรม (IndustRIal IntEllIGEncE unIt) หรือ	IIU	

คือ	ระบบเครือข่�ยข้อมูลที่รวบรวมขึ้นจ�กหน่วยง�นเฉพ�ะท�ง	ที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องเหล่�นั้น	

เพื่อให้ข้อมูลที่จัดทำ�ขึ้น	เพื่อก�รชี้นำ�และเตือนภัยของภ�คอุตส�หกรรมดีที่สุด	

ซึ่งปัจจุบันประกอบไปด้วย	9	ระบบข้อมูล	หรือ	9	IIU	

ข้อมูลในระบบ	Industrial	Intelligence	Unit	(IIU)	มีอะไรบ้าง   1.	 ขอ้มลูด�้นก�รชีน้ำ�และเตอืนภยัสำ�หรบัภ�คอตุส�หกรรมไทย
	 2.		ขอ้มลูท�งด�้นเศรษฐกจิและสถติอิตุส�หกรรม	เชน่	ก�รผลิต 
	 	 และก�รบริโภค	 ดัชนีอุตส�หกรรม	 ข้อมูลก�รเคล่ือนไหวของ	
	 	 อุตส�หกรรมทั้งในและต่�งประเทศ	 ข้อมูลร�ยง�นก�ร 
	 	 วิเคร�ะห์อุตส�หกรรมเชิงลึก	เป็นต้น
	 3.	 ข้อมูลภ�วะท�งด้�นตล�ด	 เช่น	ภ�วะก�รนำ�เข้�-ส่งออกและ 
	 	 ดุลก�รค้�	ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ของอุตส�หกรรม	คว�มส�ม�รถ 
	 	 ในก�รแข่งขัน	
	 4.		ขอ้มลูด�้นปจัจยัก�รค�้ก�รลงทนุ	เชน่	นโยบ�ย	กฎ	ระเบยีบ 
	 	 ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุส�หกรรม	ระบบสิทธิพเิศษท�งก�รค�้ต�่งๆ 
		 	 ข้อมูลร�ยง�นก�รติดต�มลู่ท�งก�รค้�และก�รลงทุนในและ 
	 	 ต่�งประเทศ
	 5.	 ข้อมูลท�งด้�นก�รวิจัยและเทคโนโลยี	 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ 
	 	 ก�รวิจัยและเทคโนโลยีใหม่ๆ	เช่น	ก�รพัฒน�เครื่องจักรที่ใช้ 
	 	 ในอตุส�หกรรม	ก�รนำ�นวตักรรมใหม่ๆ 	ม�ใชใ้นอตุส�หกรรม 
		 	 เป็นต้น
 นอกจ�กน้ียังมีบทคว�มพิเศษและบทวิเคร�ะห์เชิงลึกท่ีเก่ียวข้อง 
กบัภ�คอตุส�หกรรม	รวมถงึข�่วคว�มเคล่ือนไหวในภ�คอุตส�หกรรม

             IIu ประกอบไปด้วย 9 IIu ได้แก่

 อุตส�หกรรมไทยในภ�พรวม

	 อุตส�หกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

	 อุตส�หกรรมเหล็กและเหล็กกล้�

	 อุตส�หกรรมไฟฟ้�และอิเล็กทรอนิกส์

	 อุตส�หกรรมย�นยนต์

	 อุตส�หกรรมอ�ห�ร

	 อุตส�หกรรมพล�สติก

	 ฐ�นข้อมูลด้�นก�รรับรองม�ตรฐ�นไอเอสโอ

	 ฐ�นข้อมูลด้�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรมในภูมิภ�คอ�เซียน

INDUSTRIAL INTELLIGENCE UNIT
http://IIU.oie.go.th



ง�นเปิดตัวระบบ	 INDUSTRIAL	 INTELLIGENCE	

UNIT	(IIU)	จดัขึน้ต�มโครงก�ร	Intelligence	Unit	

ของ	สศอ.	ร่วมกับหน่วยง�นพันธมิตรต่�งๆ	ท่ีเก่ียวข้อง	

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลและองค์คว�มรู้ที่ทันสมัยต่อ

สถ�นก�รณ์ท้ังด้�นก�รตล�ดและเทคโนโลยี	 ก�ร

วิเคร�ะห์ข้อมูลเชิงลึก	 ก�รพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูล	

ก�รเตอืนภยัอตุส�หกรรมร�ยส�ข�	รวมทัง้แนวท�ง

ในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดรับกับคว�ม

ต้องก�รของตล�ดอ�เซยีน	ท้ังนีเ้พือ่ให้ผูเ้ข�้รว่มง�น

ส�ม�รถนำ�ขอ้มลูและคว�มรูค้ว�มเข�้ใจไปประยกุต์

ใช้ในก�รว�งแผนก�รดำ�เนินธุรกิจต่อไป	 โดยในง�น

มีก�รนำ�เสนอข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับสถ�นก�รณ์เศรษฐกิจ

อุตส�หกรรมไทยในปัจจุบัน	รวมท้ังมีก�รป�ฐกถ�พิเศษ 

หัวข้อ	“ติดอ�วุธอุตส�หกรรมไทยไประดับโลก”	โดย 

ดร.	โอฬ�ร	ไชยประวัติ	ประธ�นผู้แทนก�รค้�ไทยและ

ท่ีปรึกษ�น�ยกรัฐมนตรี	 พร้อมกับก�รเสวน�หัวข้อ	

“ช้ีนำ�และเตือนภัยอุตส�หกรรมไทยภ�ยใต้	AEC” 

เป็นก�รอภิปร�ยในประเด็นอุตส�หกรรมไทยจะก้�วไกล 

ได้อย่�งไรภ�ยใต้ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน	 โดย 

ผศ.ดร.	อัทธ์	พิศ�ลว�ณิช	คณบดีคณะเศรษฐศ�สตร์	

มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย	 คุณเจน	 นำ�ชัยศิริ	 

รองประธ�นสภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย 

ดร.	รัชด�	เจียสกุล		ผู้จัดก�รอ�วุโส	บริษัท	ไบรอัน	เคฟ	

(ประเทศไทย)	 จำ�กัด	 และดำ�เนินก�รเสวน�โดย	

ผศ.ดร.	สมพงษ์	มหิงสพันธ์ุ	 รองคณบดีฝ่�ยวิช�ก�ร

คณะเศรษฐศ�สตร์	 มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย	

ภ�ยในง�นได้เปิดโอก�สให้ผู้เข้�ร่วมง�นได้มีโอก�ส

เข้�เยี่ยมชมและอัพเดทคว�มก้�วหน้�ในแต่ละ 

ภ�คอุตส�หกรรม	ซึ่งได้รับคว�มสนใจอย่�งม�ก

 ง�น	“ชี้นำาอุตสาหกรรมไทย ด้วย I Iu”  

จัดข้ึนเมื่อวันที่	 26	 กรกฎ�คม	 2555	 ณ	 ศูนย์

นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทค	 บ�งน�	 โดยมี	 

น�ยสุภ�พ	คล่ีขจ�ย	 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวง	

อุตส�หกรรม	ให้เกียรติม�เป็นประธ�นในพิธีเปิดและ 

ป�ฐกถ�พิเศษหัวข้อ	“ข้อมูลธุรกิจพิชิตชัยชนะ” 

 โดยคว�มร่วมมือกับสถ�บันพัฒน�อุตส�ห- 

กรรมส่ิงทอ	สถ�บันไฟฟ้�และอิเล็กทรอนิกส์	สถ�บัน 

ย�นยนต์	สถ�บันเหล็กและเหล็กกล้�แห่งประเทศไทย	

สถ�บันพล�สติก	 สถ�บันรับรองม�ตรฐ�นไอเอสโอ	

สถ�บันอ�ห�ร	และมห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย 

“ชี้นำาอุตสาหกรรมไทยด้วย IIu”
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ประโยชน์และการใช้งานระบบ

IndustRIal IntEllIGEncE 

unIt (IIu)

I IU	เป็นก�รจัดทำ�ระบบฐ�นข้อมูลเชิงลึกที่บอกถึงสถ�นก�รณ์

เศรษฐกิจอุตส�หกรรมและส�ม�รถชี้นำ�เตือนภัยภ�วก�รณ์ที่

ไม่ปกติของเศรษฐกิจในอุตส�หกรรมต่�งๆ	 รวมทั้งเศรษฐกิจ

ของกลุ่มประเทศอ�เซียน	ก�รค้�	ก�รผลิตและก�รลงทุน	ก�ร

มีระบบเตือนภัยภ�คอุตส�หกรรม	จึงเป็นประโยชน์เชิงรุกอย่�ง

ม�กต่อก�รกำ�หนดนโยบ�ยของภ�ครัฐ	 ก�รว�งแผนของผู้

ประกอบก�รในก�รผลิต	ก�รลงทุน	และผู้ประกอบก�ร	SMEs

	 อย่�งไรก็ต�มปัจจุบัน	สศอ.	ยังคงมีก�รพัฒน�

ระบบ	 I IU	 เพื่อก�รชี้นำ�	 และเตือนภัยเศรษฐกิจภ�ค

อุตส�หกรรมอย�่งตอ่เน่ือง	โดยมคีว�มตอ้งก�รก�รพฒัน�

ระบบเตือนภัยให้มีประสิทธิภ�พ	และส�ม�รถเตือนภัยได้

ละเอียดม�กขึน้	รวมถงึพฒัน�ให้ระบบเตือนภัยไดล้ว่งหน�้

ย�วน�นขึน้	เพือ่เปน็ประโยชน์ในก�รว�งแผน	และเตรยีม

คว�มพรอ้มรบัมอืกบัปญัห�ทีอ่�จเกดิขึน้ในอน�คตไดอ้ย�่ง

เข้มแข็ง	 รวมถึงมีก�รขย�ยคว�มครอบคลุมด้�นข้อมูลทั้ง

ในมิติของประเภทอุตส�หกรรมและในมิติของจำ�นวน

ประเทศ	 เพื่อให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภ�พสำ�หรับ 

ผูป้ระกอบก�รและผูบ้รหิ�รทัง้ภ�ครฐัและเอกชน	นำ�ไปใช	้

ประกอบก�รตัดสินใจว�งแผนและนโยบ�ยที่จะนำ�พ�

องคก์ร	ของตนและประเทศไปสูค่ว�มสำ�เรจ็ต�มเป�้หม�ย

ที่ตั้งไว้

Industrial Intelligence unit เป็นระบบที่ออกแบบม�ให้ง่�ยต่อก�รใช้ง�น เพียงเข้�ไปที่	

http://iiu.oie.go.th 

จ�กนั้นเพียงแค่ปล�ยนิ้วคลิก	ข้อมูลต่�งๆ	ที่เป็นประโยชน์ใน	Industrial	Intelligence	Unit	

จะทำ�ให้ผู้ใช้ง�นได้รับรู้อย่�งรวดเร็ว	ทันเหตุก�รณ์	ท่�มกล�งสภ�วะก�รแข่งขันที่มิอ�จช้�ได้แม้แต่ก้�วเดียว

http : / / i iu .o ie .go . th
ง่	�	ย	ๆ		แ	ค่	ป	ล	�	ย	นิ้	ว	สั	ม	ผั	ส
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ล�ยท�่นทร�บกนัแลว้ว�่อ�เซยีนมแีผนทีจ่ะรวมตวั

กันเป็นประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน	 (ASEAN	

Economic	 Community)	 หรือที่เร�จะคุ้นกันใน

น�ม	AEC	 ในปี	2015	หรือในอีกเพียง	2-3	ปีข้�งหน้�นี้	 และ

หล�ยท่�นคงทร�บแล้วว่�	AEC	คืออะไร	จ�กก�รอ่�นบทคว�ม	

ติดต�มข่�วส�รจ�กสื่อต่�งๆ	 หรือจ�กก�รสัมมน�ของภ�ครัฐ

และเอกชนที่จัดขึ้นอย่�งบ่อยครั้ง	จ�กเดิมคำ�ถ�มที่ว่�	AEC	คือ

อะไร	ตอนนี้จึงควรเปลี่ยนเป็น	“เมื่ออาเซียนรวมตัวเป็น aEc 

ในปี 2015 แล้วหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไร?” ก�รจะตอบ

คำ�ถ�มน้ีคงต้องพิจ�รณ�และวิเคร�ะห์ในสองระน�บคือทั้งใน

เชิงลึกโดยดูว่�อ�เซียนจะมีก�รรวมตัวกันเหนียวแน่นม�กข้ึน

เพียงใด	 และในเชิงกว้�งว่�อ�เซียนจะมีก�รขย�ยตัวไปมีคว�ม

สัมพันธ์กับประเทศนอกกลุ่มม�กน้อยเพียงใด		

	 ก�รรวมตัวในเชิงลึกในที่นี้จะหม�ยถึงระดับของก�ร

รวมตัวท�งเศรษฐกิจ	 (Economic	 Integration)	 	ซึ่งโดยปกติ

แล้วจะแบ่งออกเป็น	5	ระดับได้แก่

(1) เขตการค้าเสรี (Free trade area) คือก�รที่

ประเทศที่ เข้�ม�รวมตัวกันได้ขจัดอุปสรรค

ท�งก�รค้�ระหว่�งกัน	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งจะไม่

เก็บภ�ษีอ�กรซึ่งกันและกัน

(2) สหภาพศุลกากร (customs union)	นอกจ�ก

ก�รไมเ่กบ็ภ�ษรีะหว�่งกนัแลว้	ในชัน้นีส้ม�ชกิจะ

การรวมตวัในเชงิกวา้ง
หรือเชิงลึก?

อนุวัตร จุลินทร
สำ�นักเศรษฐกิจอุตส�หกรรมระหว่�งประเทศ

ห มีก�รเก็บภ�ษีในอัตร�เดียวกันกับประเทศนอก

กลุ่ม	 ซึ่งจะทำ�ให้สะดวกม�กขึ้นเนื่องจ�กเมื่อมี

ก�รนำ�เข้�สนิค�้จ�กนอกกลุม่จะเสยีภ�ษคีรัง้เดยีว

เมื่อแรกเข้�	และเมื่อมีก�รนำ�ไปข�ยต่อที่ประเทศ

สม�ชิกอื่นก็ไม่ต้องเสียภ�ษีอีก	เช่น	เมื่อไทยส่งกุ้ง

ไปข�ยท่ียุโรปโดยนำ�เข้�ท่ีเยอรมันก็เสียภ�ษีที่

เยอรมัน	 และห�กจะขนส่งท�งบกไปข�ยต่อที่

ฝรั่งเศสก็ไม่ต้องเสียภ�ษีที่ช�ยแดนเยอรมัน-

ฝรั่งเศสอีกครั้ง	เป็นต้น

(3) ตลาดรว่ม (common market)	ในก�รรวมกลุม่

ในระดับนี้นอกจ�กสินค้�และบริก�รแล้ว	 ปัจจัย

ก�รผลติทัง้หมดจะส�ม�รถเคลือ่นย�้ยไดอ้ย�่งเสร	ี

ซึ่งปัจจัยก�รผลิตนอกจ�กเงินทุนแล้วยังได้แก่

แรงง�น	ซึ่งในตล�ดร่วมนี้จะยินยอมให้คนในกลุ่ม

ม�ทำ�ง�นในประเทศสม�ชิกประเทศอื่นได้อย่�ง

เสรี

(4) สหภาพเศรษฐกจิ (Economic union)	ก�รรวม

ตัวแบบนี้ประเทศสม�ชิกจะต้องมีนโยบ�ยท�ง

เศรษฐกจิรว่มกนั	ทัง้นโยบ�ยก�รเงนิและก�รคลงั	

ซึง่ในบ�งครัง้จะมกี�รเงนิตร�สกลุเดยีวกนั	ดงัเชน่

เงินตร�สกุลยูโร	 (Euro)	 ที่สหภ�พยุโรปใช้อยู่ 

ทุกวันนี้

AECAECasean 2015
ห ลั ง ปีอนาคตอนาคต

บทความพิเศษ สศอ.บทความพิเศษ สศอ.
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อ�เซียนจะเพิ่มให้มีก�รเปิดเสรีแรงง�นโดยก�รอำ�นวยคว�ม

สะดวกในกลุม่แรงง�นมีฝมืีอใน	7	ส�ข�ไดแ้ก	่แพทย	์ทันตแพทย	์

พย�บ�ล	วิศวกรรม	สถ�ปัตยกรรม	นักสำ�รวจ	และนักบญัช	ีทัง้นี้

ไม่รวมแรงง�นในส�ข�อื่นและไม่รวมแรงง�นที่ไร้ฝีมือ	 ในด้�น

ตล�ดทุนอ�เซยีนไดพ้ย�ย�มใหเ้งินทุนส�ม�รถเคลือ่นย�้ยไดเ้สรี

ม�กขึ้น	 และในด้�นก�รลงทุน	 อ�เซียนพย�ย�มให้มีก�รเปิด

ตล�ดก�รลงทุนม�กขึ้นในส�ข�ที่สม�ชิกได้มีก�รผูกพันไว้

	 เม่ือม�พิจ�รณ�มิติในด้�นลึก	 ห�กเร�นำ�ต้นแบบก�ร

รวมตวัทีส่ำ�คญัทีส่ดุคอืสหภ�พยโุรป	(EU)	ม�เปน็ตวัเปรยีบเทยีบ	

จะเห็นว่�	EU	มีทั้งก�รทำ�เขตก�รค้�เสรีและมีก�รเก็บอ�กรใน

อตัร�เดยีวกนั	EU	จงึเปน็ทัง้เขตก�รค�้เสรแีละสหภ�พศลุก�กร	

นอกจ�กน้ี	 	 EU	 ยังยินยอมให้มีก�รเคลื่อนย้�ยปัจจัยก�รผลิต

รวมทั้งแรงง�นอย่�งเสรี	และมีนโยบ�ยท�งเศรษฐกิจ	รวมถึงมี

ก�รใช้เงินตร�ในสกุลยูโร	 (Euro)	 ร่วมกัน	 EU	จึงเป็นทั้งตล�ด

รว่มและสหภ�พเศรษฐกจิ	ก�รรวมกลุม่ของ	EU	จงึเปน็ก�รรวม

ตัวในเชิงลึกที่สูงม�ก	เมื่อนำ�ม�เปรียบเทียบกับ	AEC	จะพบว่�

อ�เซียนมีก�รทำ�เขตก�รค้�เสรีระหว่�งกัน	มีก�รค้�สินค้�ที่เสรี

ค่อนข้�งม�ก	 ในด้�นก�รลงทุนและบริก�รก็มีก�รเปิดเสรีใน

ระดบัทีพ่อสมควร	แต	่AEC	ไมม่นีโยบ�ยทีเ่กบ็ภ�ษอี�กรเดยีวกนั

จงึไมใ่ชส่หภ�พศลุก�กร	โดยในแตล่ะประเทศยงัมกี�รเกบ็อ�กร

ในอัตร�ที่แตกต่�งกัน	ซึ่งเป็นผลทำ�ให้สินค้�ที่เข้�ม�ในอ�เซียน

ยังไม่ส�ม�รถมีก�รเคลื่อนย้�ยได้อย่�งเสรี	 ในด้�นก�รเคล่ือน

ย�้ยแรงง�นยงัจำ�กดัเฉพ�ะแรงง�นมฝีมีอืในไมก่ีส่�ข�เท�่นัน้จงึ

ยงัไมส่�ม�รถกล�่วไดว้�่อ�เซยีนจะส�ม�รถเปน็ตล�ดรว่มอย�่ง

เต็มท่ี	 นอกจ�กน้ีอ�เซียนยังไม่มีนโยบ�ยท�งเศรษฐกิจร่วมกัน

(5) สหภาพทางการเมือง (political union)  

ในกรณีนี้	 ประเทศสม�ชิกนอกจ�กจะมีนโยบ�ย

ท�งเศรษฐกิจร่วมกันยังจะต้องมีนโยบ�ยท�งก�ร

เมอืงรว่มกนัดว้ย	ห�กนกึภ�พสหภ�พในรปูแบบน้ี

ไม่ออกอย�กจะให้ลองคิดถึงประเทศสหรัฐอเมริก�	

ที่มีรัฐย่อยๆ	 ที่มีรัฐบ�ลท้องถิ่นของแต่ละรัฐที่

เปรยีบเหมอืนประเทศๆ	หนึง่	และกมี็รัฐบ�ลกล�ง

ท่ีคอยควบคุมดูแลนโยบ�ยรวมท้ังนโยบ�ย	เศรษฐกิจ

และก�รเมืองโดยรวมอีกทีหนึ่ง

ก่อนอื่นเร�คงต้องม�พิจ�รณ�ว่�ในปี	 2015	AEC	จะ

เป็นอย่�งไรเมื่อเทียบกับระดับของก�รรวมตัวท�งเศรษฐกิจที่

กล่�วข�้งตน้	จ�กแผนก�รดำ�เนนิง�นของอ�เซยีนทีเ่รยีกว่�	AEC	

Blue	 Print	 พบว่�อ�เซียนได้มีก�รกำ�หนดเป้�หม�ยไว้ว่�	

“อ�เซียนจะรวมตัวเป็นประช�คมเศรษฐกิจภ�ยในปี	2015	โดย

มีตล�ดและฐ�นก�รผลิตเดียวกัน	 และมีก�รเคลื่อนย้�ยสินค้�	

บริก�ร	ก�รลงทุน	และแรงง�นฝีมืออย่�งเสรี	และก�รเคล่ือนย้�ย

เงนิทนุทีเ่สรมี�กขึน้”	และเพ่ือเป็นก�รบรรลุถึงเป้�หม�ยดงักล่�ว

อ�เซียนได้ดำ�เนินก�รหล�ยเร่ือง	ได้แก่	ประเทศสม�ชิกจะลด/ยกเลิก

ภ�ษีใหแ้กก่นัในป	ี2010	สำ�หรับประเทศไทย	ม�เลเซีย	อินโดนเีซยี	

สิงคโปร์	บรูไน	และฟิลิปปินส์	และในปี	2015	สำ�หรับประเทศ	

กัมพูช�	ล�ว	พม่�	และเวียดน�ม	โดยสินค้�เกือบทั้งหมดจะลด

ภ�ษีเป็น	0%	มีเพียงสินค้�อ่อนไหวม�กจำ�นวนเล็กน้อยซึ่งส่วน

ใหญ่เป็นสินค้�เกษตรจะลดเหลือ	 5%	 ต่อม�คือก�รเปิดเสรี

บริก�ร	โดยอ�เซียนจะยินยอมให้นักลงทุนของอ�เซียนส�ม�รถ

ถอืหุน้ในกิจก�รบรกิ�รเพิม่ขึน้ไดถ้งึ	70%	สำ�หรบัในด�้นแรงง�น

s
political union

Economic union

common market

custom union

Free trade area

นโยบายทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน

(หรือเงินสกุลเดียวกัน)

นโยบายทางด้านภาษี
ร่วมกัน

นโยบายทางการเมือง
ร่วมกัน

การเคลื่อนย้าย
ปัจจัยการผลิตอย่างเสรี

เปิดเสรีสินค้า/บริการ

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Integration)
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และไม่มีเงินตร�สกุลเดียวกัน	ดังนั้น	AEC	จึงไม่ใช่สหภ�พท�ง

เศรษฐกิจ

	 คำ�ถ�มต่อที่สำ�คัญของเร�คือ	หลังปี	2015	แล้ว	AEC	

จะเปน็อย�่งไรและจะมกี�รรวมตวักนัในเชงิลกึทีม่�กขึน้หรอืไม	่

คำ�ตอบคือเรื่องนี้คงไม่ใช่เรื่องง่�ย	 อย่�งแรก	 ก�รเป็นสหภ�พ

ศลุก�กรทีป่ระเทศต�่งๆ	มกี�รเก็บอัตร�อ�กรรว่มกันนัน้คงเปน็

ไปได้ย�ก	สม�ชิกอ�เซียนเองยังต้องก�รใช้นโยบ�ยด้�นภ�ษีใน

ก�รพัฒน�ประเทศเพื่อใช้ปกป้องภ�คอุตส�หกรรมหรือภ�ค

เกษตรบ�งส�ข�ของตน	(โดยเฉพ�ะข�้วและนำ�้ต�ลทีอิ่นโดนเีซยี

และฟิลิปปินส์ไม่ยอมลดภ�ษีไว้ต�มที่สัญญ�ไว้กับอ�เซียน	 จน

ต้องมีก�รออกพิธีส�รข้�วและนำ้�ต�ลออกม�รองรับเป็นพิเศษ)	

หรืออกีประก�รหนึง่สม�ชกิอ�เซยีนมรีะดบัก�รพฒัน�ทีแ่ตกต�่ง

กันม�ก	 ตัวอย่�งที่เห็นได้ชัดคือสิงคโปร์มีระดับก�รพัฒน�ที่สูง

และเปิดประเทศม�ก	 ก�รจะบังคับให้สิงคโปร์มีระดับภ�ษี

เท�่กบัประเทศสม�ชกิอ�เซยีนอืน่ๆ	(ซึง่ประเทศสม�ชกิอ�เซยีน

อื่นไม่ยอมลดภ�ษีและเปิดประเทศแบบสิงคโปร์ง่�ยๆ)	โดยก�ร

เพิ่มภ�ษีนำ�เข้�คงเป็นไปไม่ได้	ต่อม�คือประเด็นด้�นตล�ดร่วม

โดยเฉพ�ะในด�้นแรงง�น	ในก�รเปน็	AEC	กย็งัมกี�รดำ�เนนิก�ร

ให้มีก�รเคล่ือนย้�ยแรงง�นอย่�งจำ�กัด	 (ม�ก)	 เพร�ะหล�ย

ประเทศยงัมคีว�มกงัวลว�่แรงง�นต�่งช�ตริ�ค�ถกูจ�กประเทศ

ท่ีพัฒน�น้อยกว่�จะไหลเข้�ม�ทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อแรงง�น

ในประเทศซ่ึงจะส่งผลกระทบท�งด้�นก�รเมืองอย่�งม�ก	 จึง

ทำ�ให้เป็นไปได้ย�กเช่นกัน	

	 อีกคำ�ถ�มหนึ่งที่สำ�คัญคือ	 AEC	 จะส�ม�รถเป็น

ประช�คมท�งเศรษฐกิจที่แท้จริงอย่�ง	 EU	 โดยมีนโยบ�ยท�ง

เศรษฐกจิรว่มกนัหรอืมเีงนิตร�สกลุเดยีวกนัไดห้รอืไม?่	กอ่นอืน่

ขออธิบ�ยเพิ่มเติมก่อนว่�ก�รมีเงินตร�สกุลเดียวกันจะช่วย

อำ�นวยคว�มสะดวกท�งก�รค้�เป็นอย่�งม�กเนื่องจ�กก�รซ้ือ

ข�ยกันง่�ยข้ึน	แต่จะทำ�ให้ประเทศข�ดเคร่ืองมือท�งด้�นนโยบ�ย

ด�้นก�รเงนิบ�งสว่นเนือ่งจ�กถกูควบคมุจ�กสว่นกล�ง	นอกจ�ก

น้ีก�รมีเงินตร�สกุลเดียวกันยังทำ�ให้ข�ดกลไกท่ีสำ�คัญในก�ร

ปรับตัวของเศรษฐกิจคือ	“อัตร�แลกเปลี่ยน”	ที่จะคอยปรับตัว

เช่นเมื่อประเทศมีก�รข�ดดุลม�กเกินไป	อัตร�แลกเปลี่ยนก็จะ

ปรับตัวโดยทำ�ให้ค่�เงินต่ำ�ลง	 ซึ่งจะเป็นผลให้ร�ค�สินค้�ของ

ประเทศน้ันถูกลงและส่งออกได้ม�กข้ึน	เป็นต้น	ประเทศในกลุ่ม

สหภ�พยุโรป	 เช่น	 กรีซ	 เองก็กำ�ลังประสบกับปัญห�หรือ

วิกฤติก�รณ์น้ีอยู่	 สำ�หรับอ�เซียนเองมีก�รกล่�วถึงเงินตร�สกุล

เดียวกันคือ	อ�เซียนดอลล่�ร์	ในช่วงหล�ยปีท่ีมีผ่�นม�	แต่ปัจจุบัน

ก็เงียบห�ยไป	 ดังนั้นเมื่อพิจ�รณ�จ�กสภ�พปัจจุบันที่ประเทศ

ในสหภ�พยุโรปเกิดปัญห�จ�กก�รใช้เงินตร�สุกลเดียวกัน	ก�ร

ท่ีอ�เซียนจะรวมตัวกันในลักษณะน้ีคงเป็นไปได้ย�กม�กยิ่งขึ้น	

จึงเห็นได้ว่�โอก�สท่ีอ�เซียนมีก�รรวมตัวในเชิงลึกที่จะเป็น

ประช�คมแบบเหนยีวแนน่ในลกัษณะเดยีวกนักบั	EU	นอ้ยม�ก	

แต่จะเป็นไปได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้นำ�อ�เซียนท้ัง	

10	ประเทศซ่ึงเร�คงต้องติดต�มกันต่อไป

อย่�งไรก็ต�มเมื่อเร�ม�พิจ�รณ�	AEC	ในเชิงกว้�งเร�

จะเหน็ภ�พทีด่กีว�่ของคว�มก�้วหน�้	ภ�พกว�้งในทีน่ีจ้ะหม�ย

ถึงก�รที่อ�เซียนมีก�รขย�ยตัวไปรวมกับประเทศหรือภูมิภ�ค

อื่นในลักษณะที่เป็นก�รสร้�งกลุ่มก�รค้�หรือ	Trade	Bloc	โดย

ก�รสร้�งเขตก�รค้�เสรี	 เมื่อทำ�ก�รศึกษ�จะพบว่�อ�เซียนได้มี
วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรมวารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ที่ออกม�คือจะได้แบบแผนหรือ	Modality	ในก�รลดภ�ษี	(ซึ่ง

จะระบุว่�มีสินค้�จำ�นวนเท่�ใดจะลดภ�ษีเป็นร้อยละ	 0	 จะมี

สินค้�เป็นสินค้�อ่อนไหว	ที่ลดน้อย	หรือไม่ลดเลยหรือไม่	ระยะ

เวล�ที่ลดภ�ษีจะเป็นอย่�งไร)	 และประเทศต่�งๆ	 ก็กลับไปจัด

ทำ�ต�ร�งลดภ�ษีสินค้�ของตนเอง	แล้วนำ�กลับม�เจรจ�ต่อรอง

กันว่�สินค้�ก�รลดภ�ษีสินค้�เหล่�นั้นเหม�ะสมหรือเพียงพอ

หรือไม่	เมื่อตกลงกันได้จะได้ต�ร�งก�รลดภ�ษี	11	ต�ร�ง	คือ	

ของประเทศคู่เจรจ�	 1	 ต�ร�งซึ่งจะลดให้สม�ชิกอ�เซียนทุก

ประเทศเหมือนๆ	 กัน	 และอีก	 10	 ต�ร�งของประเทศสม�ชิก

อ�เซียน	10	ประเทศที่แตกต่�งกัน	จึงดูคล้�ยๆ	กับเขตก�รเสรี

แต่ละอันที่แยกกัน	สิ่งที่แตกต่�งคือ	ต�ร�งลดภ�ษี	10	ต�ร�ง

ของกลุม่อ�เซยีนนีก้จ็ะใหส้ทิธพิเิศษกบัสม�ชกิอ�เซยีนดว้ยเชน่

กนั	และยงัส�ม�รถมีก�รสะสมมูลค�่ก�รผลติหรอืมูลค�่เพิม่ของ

ภูมิภ�คได้ด้วย	 (ปกติแล้วสินค้�ท่ีจะได้สิทธิในก�รลดภ�ษีต้อง

เปน็สนิค�้ทีเ่ปน็ของประเทศสม�ชิกต�มทีร่ะบไุวใ้นกฎถิน่กำ�เนดิ

สนิค�้	หรอื	Rules	of	Origin	ทีบ่�งครัง้กำ�หนดไวว้�่ตอ้งมมีลูค�่

ก�รผลติของภมิูภ�คอย�่งน้อย	40%	ดงัน้ันห�กประเทศสม�ชกิ

นำ�สนิค�้ของประเทศสม�ชกิอืน่ๆ	หรอืประเทศคูค่�้ม�ใชใ้นก�ร

ก�รผลิตก็จะนำ�ม�รวมได้)

ต่อม�เมื่อศึกษ�ถึงแนวโน้มในอน�คต	 ก็จะเห็นได้ว่�

อ�เซียนก็มีคว�มพย�ย�มขย�ยก�รเติบโตในเชิงกว้�งรวมกับ

ประเทศอ่ืนๆ	 เพิ่มเติมอย่�งสม่ำ�เสมอ	 ตัวอย่�งท่ีสำ�คัญเห็นได้

จ�กอ�เซียนได้เริ่มมีก�รเจรจ�เพื่อทำ�เขตก�รค้�เสรีกับสหภ�พ

ยุโรปม�ตั้งแต่ปี	2550	แล้ว	(แม้ว่�ตอนนี้จะมีก�รหยุดชะงักไป

และยุโรปหันม�เน้นก�รเจรจ�แบบทวิภ�คีกับประเทศสม�ชิก

ก�รขย�ยเขตก�รค้�เสรีเพิ่มขึ้นม�เป็นลำ�ดับอย่�งต่อเนื่อง	 เริ่ม

จ�กในปี	2547	อ�เซียนไดม้กี�รลงน�มในคว�มตกลงเขตก�รค�้

เสรอี�เซยีน	-	จนี	(ASEAN	-	China	Free	Trade	Agreement)	

โดยในชว่งแรกๆ	จะเปน็ก�รลดภ�ษสีนิค�้เพยีงบ�งร�ยก�รกอ่น

ซึ่งเรียกว่�	Early	Harvest	และเริ่มทำ�ก�รลดภ�ษีแบบเต็มรูป

แบบในปี	2548		ต่อม�ในปี	2549	อ�เซียนก็ได้ลงน�มในคว�ม

ตกลงก�รค�้เสรอี�เซยีน-ส�ธ�รณรฐัเก�หล	ี(ASEAN	-	Korea	

Free	Trade	Agreement)	และเริม่มผีลบงัคบัใชห้รอืเริม่ลดภ�ษี

ในป	ี2550	(สำ�หรบัไทยมผีลบังคับใชใ้นปี	2552	เนือ่งจ�กเจรจ�

ต่อรองกบัเก�หลไีมเ่สรจ็จงึใหป้ระเทศสม�ชกิอ�เซยีนอ่ืนๆ	มีผล

บังคับใช้ไปก่อน)	ในปี	2551	อ�เซียนก็ได้มีก�รลงน�มในคว�ม

ตกลงก�รค้�เสรีอ�เซียน-ญ่ีปุ่น	(ASEAN-Japan	Comprehensive	

Economic	Partnership	หรือ	AJCEP)	ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี	

2552	และในปี	2552	นีเ้องกม็คีว�มตกลงก�รค้�เสรเีพิม่อกีสอง

คว�มตกลงได้แก่	เขตก�รค้�เสรีอ�เซียน-อินเดีย	(ASEAN	–	

India	Free	Trade	Agreement	หรือ	AIFTA)	และเขตก�รค้�

เสรีอ�เซียน-ออสเตรเลยี-นวิซแีลนด	์(Agreement	Establishing	

the	ASEAN-Australia-	New	Zealand	Free	Trade	Area	

หรือ	AANZFTA)	ซึ่งทั้งสองคว�มตกลงหลังนี้มีผลเริ่มบังคับใช้

ในปี	2553	ที่ผ่�นม�นี้

ก�รทำ�คว�มตกลงเขตก�รค้�เสรีของอ�เซียนกับ

ประเทศคูค่�้ทีก่ล�่วถงึข�้งตน้นีค้ว�มจรงิแลว้กม็ลีกัษณะคล�้ยๆ	

กับก�รทำ�คว�มตกลงก�รค้�เสรีแบบทวิภ�คี	 เนื่องจ�กในก�ร

เจรจ�จะเป็นก�รเจรจ�ระหว่�งอ�เซียน	10	ประเทศ	(ที่ไม่ค่อย

จะรวมเป็นหนึ่ง)	กับประเทศหลักอีกหนึ่งหรือสองประเทศ	ผล

Horizontal Integration
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อ�เซียนบ�งประเทศก่อน)	 นอกจ�กนี้	 อ�เซียนยังได้มีก�ร

พิจ�รณ�ขย�ยขอบเขตก�รทำ�เขตก�รค้�เสรีให้มีลักษณะเป็น

ภูมิภ�คม�กขึ้น	 โดยกำ�ลังพิจ�รณ�จะจัดตั้งเป็นเขตก�รค้�เสรี

แบบ	ASEAN+3	ซึ่งจะรวมอ�เซียนเข้�กับอีกส�มประเทศคือ	

ญี่ปุ่น	 เก�หลีใต้	 และจีน	 หรืออ�จรวมตัวเป็น	 ASEAN+6	 ที่

นอกจ�กส�มประเทศดังกล่�วแล้วจะรวม	ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	

และอินเดีย	 เพิ่มขึ้นอีกด้วย	รวมทั้งอ�เซียนยังเริ่มกระบวนก�ร

ห�รือเพื่อพิจ�รณ�คว�มเป็นไปได้ในก�รทำ�เขตก�รค้�เสรีกับ

ประเทศต่�งๆ	 เช่น	 รัสเซีย	 และสหรัฐอเมริก�	 (ที่อ�จจะทำ�ให้

เป็น	 ASEAN+8	 ได้ในอน�คต)	 หรือกับกลุ่มต่�งๆ	 เช่น	 กลุ่ม	

Gulf	Cooperation	Councils	(CGC)	ของตะวันออกกล�งที่มี

สม�ชกิอย�่งเชน่	บ�หเ์รน	คูเวต	โอม�น	ก�รต�ร	์ซ�อุดิอ�ร�เบยี	

สหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์	 และ	 กลุ่ม	 MERCOSUR	 (Mercado	

Comun	del	sur)	ของอเมริก�ใต้	ที่มีสม�ชิกอย่�ง	อ�ร์เจนติน�	

ป�ร�กวัย	บร�ซิล	อุรุกวัย	เวเนซูเอล�	อีกด้วย

ก�รรวมลักษณะก�รขย�ยเขตก�รค้�เสรีในเชิงกว้�ง

เช่นนี้	 จะทำ�ได้ง่�ยกว่�เพร�ะขณะนี้แนวโน้มของโลกเองก็เอ้ือ

ต่อก�รทำ�เขตก�รค้�เสรีที่เพิ่มขึ้น	 ส่วนหนึ่งอ�จเป็นเพร�ะก�ร

เจรจ�ในระบบก�รค�้พหภุ�คี	(Multilateral	Trading	System)	

ขององค์ก�รก�รค้�โลก	 (WTO)	 มีคว�มล่�ช้�	 โดยก�รเจรจ�

รอบโดฮ�ในปัจจุบัน	ใช้เวล�ม�กว่�	10	ปีแล้ว	และไม่รู้จะจบลง

ได้เม่ือใด	หล�ยประเทศจึงหันม�ให้คว�มสนใจกับก�รเขตก�รค้�	

เสรีแบบทวิภ�คี	 หรือแบบภูมิภ�ค	 ซึ่งเจรจ�ได้ง่�ยกว่�ม�กขึ้น	

ซึ่งจ�กเหตุผลนี้อ�เซียนเองก็คงมีก�รขย�ยตัวในลักษณะก�ร

ขย�ยตัวเชิงกว้�งกับประเทศต่�งๆ	อย่�งต่อเนื่องต่อไป

	 	กล่�วโดยสรุปแล้ว	อน�คตของอ�เซียนหลังปี	2015	

ท่ีจะกล�ยเป็นประช�คมอ�เซียนน้ัน	 คงจะมีพัฒน�ก�รเติบโต

อย่�งต่อเนื่อง	 ก�รเติบโตในเชิงลึกในลักษณะเดียวกับสหภ�พ

ยุโรปนั้นคงจะมีบ้�งแต่ไม่ม�กนัก	เนื่องจ�กปัญห�ในเรื่องคว�ม

แตกต่�งของระดับก�รพัฒน�ของอ�เซียนเองที่ทำ�ให้รวมตัวกัน

ได้ย�ก	ตลอดจนประเทศในสหภ�พยุโรปบ�งประเทศเองก็ประสบ

ปัญห�ท�งเศษฐกิจอย่�งรุนแรง	 ซึ่งก็คงทำ�ให้อ�เซียนคิดหนัก

ม�กข้ึนว่�จะรวมตัวกันลึกในลักษณะน้ันหรือไม่	 อย่�งไรก็ต�ม

ในเรื่องนี้คงขึ้นอยู่กับนโยบ�ยและวิสัยทัศน์ของผู้นำ�ในอ�เซียน

ทั้ง	10	ประเทศ	ส่วนในก�รขย�ยตัวในเชิงกว้�งโดยทำ�เขตก�ร

ค�้เสรกีบัประเทศต�่งๆ	ทัว่โลกดจูะมโีอก�สเปน็ไปไดอ้ย�่งม�ก	

จ�กก�รท่ีเศรษฐกิจโลกเองมีแนวโน้มท่ีจะมีก�รรวมตัวในลักษณะ

น้ีม�กข้ึน	และจ�กปฏกิริยิ�ท่�ทีของอ�เซยีนเองท่ีก�รรเิริม่ห�รอื

กับประเทศคู่ค้�ใหม่ๆ	ตลอดเวล�	

  เอกส�รอ้�งอิง :

   -  Association of Southeast Asian Nations 
    จ�กเว็บไซต์ของอ�เซียน : 
    http://www.asean.org 

   -  กรมเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศ, 
    เว็บไซต์ : FTA Free Trade Area 
    www.thatfta.com 

วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กรกฎาคม - กันยายน 2555 11วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กรกฎาคม - กันยายน 2555 11วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กรกฎาคม - กันยายน 2555 11
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ปี  2555  

ภาวะแนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาวะแนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดชันอีตุสาหกรรม
ไตรมาสที่ 2 (เม.ย.- มิ.ย.)

ส่วนดัชนีอุตส�หกรรมและก�รวิเคร�ะห์
ศูนย์ส�รสนเทศเศรษฐกิจอุตส�หกรรม

ดั

ดัชนีอุตสาหกรรม
ไตรมาส
2/2554

(เม.ย. – มิ.ย.)

ไตรมาส

1/2555
(ม.ค. – มี.ค.)

ไตรมาส*

2/2555
(เม.ย. – มิ.ย.)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อน

(%)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับ

ไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน

(%)

ดัชนีผลผลิตอุตส�หกรรม(มูลค่�เพิ่ม) 181.84 174.85 178.91 2.32 -1.61

ดัชนีก�รส่งสินค้� 180.68 182.52 197.72 8.33 9.43

ดัชนีสินค้�สำ�เร็จรูปคงคลัง 186.12 183.71 188.28 2.49 1.16

ดัชนีอัตร�ส่วนสินค้�สำ�เร็จรูปคงคลัง 149.12 162.78 160.61 -1.33 7.70

ดัชนีแรงง�นในภ�คอุตส�หกรรม 116.19 114.85 114.18 -0.58 -1.73

ดัชนีผลิตภ�พแรงง�นอุตส�หกรรม 140.30 163.31 159.44 -2.37 13.64

อัตร�ก�รใช้กำ�ลังก�รผลิต 59.71 62.63 69.24

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุ่มอุตสาหกรรม)

 (ฐ�นเฉลี่ยร�ยเดือน ปี 2543 และเป็นดัชนีที่ยังไม่ปรับผลกระทบของฤดูก�ล)  

ชนีอุตส�หกรรม	 ในไตรม�สที่	 2/2555	 (เมษ�ยน	 -	

มิถุน�ยน	 2555)	 เม่ือเทียบกับไตรม�สก่อน	พบว่�	 ดัชนี

ผลผลิตอุตส�หกรรม	(มูลค่�เพิ่ม)	ดัชนีก�รส่งสินค้�	ดัชนี

สินค้�สำ�เร็จรูปคงคลัง	 เพิ่มขึ้น	 แต่ดัชนีอัตร�ส่วนสินค้�สำ�เร็จรูป 

คงคลัง	 ดัชนีแรงง�นในภ�คอุตส�หกรรม	 และดัชนีผลิตภ�พแรงง�น

อุตส�หกรรมลดลง

	 เมือ่เทียบกบัไตรม�สเดียวกนัของปีกอ่น	พบว่�	ดชันีผลผลิต

อุตส�หกรรม	(มูลค่�เพิ่ม)	และดัชนีแรงง�นในภ�คอุตส�หกรรมลดลง	

แต่ดัชนีก�รส่งสินค้�	 ดัชนีสินค้�สำ�เร็จรูปคงคลัง	 ดัชนีอัตร�ส่วน 

สินค้�สำ�เร็จรูปคงคลัง	และดัชนีผลิตภ�พแรงง�นอุตส�หกรรมเพิ่มขึ้น	
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วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กรกฎาคม - กันยายน 2555 13

ดัชนีอุตสาหกรรม
ปี	2553 ปี	2554 ปี	2555

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2*

ดัชนีผลผลิตอุตส�หกรรม	(มูลค่�เพิ่ม) 191.92 186.53 191.92 190.21 187.83 181.84 195.47 125.08 174.85 178.91

ดัชนีก�รส่งสินค้� 191.01 188.30 193.36 194.13 191.61 180.68 203.47 130.58 182.52 197.72

ดัชนีสินค้�สำ�เร็จรูปคงคลัง 182.05 183.65 188.09 185.73 184.99 186.12 197.50 174.97 183.71 188.28

ดัชนีอัตร�ส่วนสินค้�สำ�เร็จรูปคงคลัง 185.41 179.46 154.40 147.55 144.74 149.12 162.93 215.54 162.78 160.61

ดัชนีแรงง�นในภ�คอุตส�หกรรม 118.64 116.64 120.99 120.37 118.87 116.19 119.42 106.31 114.85 114.18

ดัชนีผลิตภ�พแรงง�นอุตส�หกรรม 144.87 138.75 135.42 141.38 155.23 140.30 149.29 124.67 163.31 159.44

อัตร�ก�รใช้กำ�ลังก�รผลิต 63.33 63.29 64.72 63.83 63.01 59.71 65.00 47.13 62.63 69.24

 ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุ่มอุตสาหกรรม)

(ฐ�นเฉลี่ยร�ยเดือน ปี 2543 และเป็นดัชนีที่ยังไม่ปรับผลกระทบของฤดูก�ล)

โดยสินค้�สำ�เร็จรูปคงคลัง	 และดัชนีผลิตภ�พแรงง�นอุตส�หกรรม 

เพิ่มขึ้น	โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม	มี	31	อุตส�หกรรม	ที่มีก�รผลิต

เพ่ิมข้ึน	เช่น	ก�รผลิตย�นยนต์	ก�รผลิตมอลต์ลิกเคอและมอลต์	ก�รผลิต

ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จ�กก�รกล่ันนำ�้มันปิโตรเลียม	ก�รผลิตเคร่ืองจักรทีใ่ชง้�น

ทั่วไปอื่นๆ	 ก�รผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จ�กเนื้อสัตว์	 ก�รผลิต 

เครื่องใช้ในบ้�นเรือน	ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น	ก�รผลิตเครื่องดื่ม 

ทีไ่มม่แีอลกอฮอล	์รวมทัง้นำ�้ดืม่บรรจขุวด	ก�รผลติแกว้และผลติภณัฑ ์

แก้ว	ก�รผลิตผลิตภัณฑ์ท�งเภสัชกรรม	 เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษ�โรค	และ 

ผลติภณัฑท์ีท่ำ�จ�กสมนุไพร	ก�รผลติลวดและเคเบิล้ทีหุ่ม้ฉนวน	เปน็ตน้

วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กรกฎาคม - กันยายน 2555 13วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กรกฎาคม - กันยายน 2555 13
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ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุ่มอุตสาหกรรม)

ค่า
ดัช

นี 
(ร

้อย
ละ

)

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลค่าเพิ่ม) ดัชนีการส่งสินค้า ดัชนีสินค้าสำาเร็จรูปคงคลัง

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม อัตราการใช้กำาลังการผลิต

u n
t

ปี 2553                            ปี 2554                                      ปี 2555

หมายเหตุ :	*	ข้อมูลเบื้องต้น	รายละเอียดเพิ่มเติม ส�ม�รถเข้�ไปดูได้ที่เว็บไซต์	สศอ.	ที่	www.oie.go.th 

ดัชนีการส่งสินค้า	มี	36	อุตส�หกรรม	ที่มีก�รส่งสินค้�เพิ่ม

ขึ้น	 เช่น	 ก�รผลิตย�นยนต์	 ก�รผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีได้จ�กก�รกล่ันนำ�้มัน

ปิโตรเลียม	ก�รผลติเครือ่งดืม่ทีไ่มม่แีอลกอฮอล	์รวมทัง้นำ�้ดืม่บรรจขุวด	

ก�รผลิตผลิตภัณฑ์จ�กคอนกรีตซีเมนต์และปูนปล�สเตอร์	 ก�รผลิต 

นำ้�ต�ล	 ก�รผลิตเคร่ืองจักรท่ีใช้ง�นท่ัวไปอ่ืนๆ	 ก�รผลิตอ�ห�รสัตว์

สำ�เร็จรูป	ก�รผลิต	เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จ�กเนื้อสัตว์	ก�รผลิตมอลต์

ลิกเคอและมอลต์	ก�รผลิตเม็ดพล�สติก	เป็นต้น

ดัชนีสินค้าสำาเร็จรูปคงคลัง	 มี	 39	 อุตส�หกรรมที่มีสินค้�

สำ�เรจ็รูปเพ่ิมขึน้	เชน่	ก�รผลติเครือ่งจกัรสำ�นกัง�น	เครือ่งทำ�บญัชแีละ

เครื่องคำ�นวณ	 ก�รผลิตมอลต์ลิกเคอและมอลต์	 ก�รผลิตผลิตภัณฑ์

โลหะประดษิฐอ์ืน่ๆ	ซึง่มไิดจ้ดัประเภทไวใ้นทีอ่ืน่	ก�รแปรรปูผลไมแ้ละ

ผัก	 ก�รผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์แก้ว	 ก�รผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์

จ�กเน้ือสัตว์	ก�รผลิตผลิตภัณฑ์ย�งอ่ืนๆ	ก�รผลิตผลิตภัณฑ์จ�กคอนกรีต	

ซีเมนต์	และปูนปล�สเตอร์	ก�รผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์	รวม

ทั้งนำ้�ดื่มบรรจุขวด	ก�รผลิตสต�ร์ชและผลิตภัณฑ์จ�กสต�ร์ช	เป็นต้น

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม	 มี	 25	 อุตส�หกรรมที่มี

แรงง�นเพิ่มขึ้น	 เช่น	 ก�รผลิตรถจักรย�นยนต์	 ก�รผลิตเครื่องรับ

โทรทศันแ์ละวทิยแุละสนิค�้ทีเ่กีย่วขอ้ง	ก�รผลติสต�รช์และผลิตภัณฑ์

จ�กสต�ร์ช	ก�รผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอบ	ก�รผลิตมอลต์ลิกเคอและ

มอลต์	 ก�รผลิตเครื่องใช้ในบ้�นเรือน	 ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น	 

ก�รผลิตผลิตภัณฑ์ท�งเภสัชกรรม	 เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษ�โรค	 และ

ผลิตภัณฑ์ที่ทำ�จ�กสมุนไพร	 ก�รผลิตหม้อสะสมไฟฟ้�	 เซลล์ปฐมภูมิ

และแบตเตอรี่ปฐมภูมิ	ก�รผลิตผลิตภัณฑ์ย�งอื่นๆ	ก�รผลิตย�นยนต์	

เป็นต้น

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม	มี	33	อุตส�หกรรมที่มี

ผลติภ�พแรงง�นอตุส�หกรรมเพิม่ขึน้	เชน่	ก�รผลติย�นยนต์	ก�รผลติ

ผลิตภัณฑ์อ�ห�รประเภทอื่นๆ	ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น	ก�รผลิต

เครือ่งดืม่ทีไ่มม่แีอลกอฮอล	์รวมทัง้นำ�้ดืม่บรรจขุวด	ก�รผลติผลติภณัฑ์

จ�กคอนกรีต	 ซีเมนต์	 และปูนปล�สเตอร์	 ก�รผลิตมอลต์ลิกเคอและ

มอลต	์ก�รผลติเครือ่งจกัรสำ�นกัง�น		เครือ่งทำ�บญัชแีละเครือ่งคำ�นวณ	

ก�รผลติผลติภณัฑย์�สบู		ก�รแปรรปูผลไมแ้ละผกั		ก�รผลติผลติภณัฑ์

ทีไ่ดจ้�กก�รกลัน่นำ�้มนัปโิตรเลยีม	ก�รผลติผลติภณัฑพ์ล�สตกิ	เปน็ตน้

อตัราการใชก้ำาลงัการผลติ	ม	ี33	อตุส�หกรรมทีม่อีตัร�ก�ร

ใชก้ำ�ลงัก�รผลติเพิม่ขึน้	เชน่		ก�รผลติเครือ่งรบัโทรทศันแ์ละวทิยุ	และ

สินค้�ที่เกี่ยวข้อง	 ก�รผลิตย�นยนต์	 ก�รผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จ�กก�ร 

กลั่นนำ้�มัน	 ก�รผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์	 รวมทั้งนำ้�ดื่มบรรจุ

ขวด	 ก�รผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในท�งทัศนศ�สตร์และเครื่องอุปกรณ์เกี่ยว

กับก�รถ่�ยภ�พ	ก�รผลิตอ�ห�รสัตวส์ำ�เร็จรปู	ก�รผลิตผลิตภณัฑ์จ�ก

คอนกรีต	ซีเมนต์	และปูนปล�สเตอร์	ก�รผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์

จ�กเน้ือสัตว์	 ก�รผลิตเครื่องจักรที่ใช้ง�นทั่วไปอื่นๆ	 ก�รผลิตมอลต์

ลิกเคอและมอลต์	เป็นต้น	
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	 ผมจบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีส�ข�	วศบ.	โยธ�

สุข�ภิบ�ลและสิ่งแวดล้อม	 จ�กสถ�บัน	Mapua	 Institute	 

of	Technology	ประเทศฟิลิปปินส์	ในปี	2519	ปริญญ�โท

โสภณ ผลประสิทธิ์ โสภณ ผลประสิทธิ์ 
กับบทบาทใหม่...ผู้อำ นวยการสำ นักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 5 กันยายนของทุกปี เป็นวันสถาปนาสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) โดยปีนี้ในวัย 21 ปี 

สศอ. ได้รับเกียรติจากอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม โสภณ ผลประสิทธิ์ มารับตำาแหน่ง 

ผูอ้ำานวยการสำานกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม หรือ ผศอ.  วารสารฯ ได้โอกาสพเิศษสมัภาษณท์ำาความรูจ้กั

กับผู้กุมบังเหียนเสนาธิการของกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ท่านนี้

 : อยากทราบประวัติ
 ก่อนที่ท่านเข้ามารับตำาแหน่งที่นี่ 

ส�ข�บริห�รธุรกิจ	(ก�รจัดก�รท่ัวไป)	ท่ีมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง	

และหลักสูตรประก�ศนียบัตรชั้นสูงจ�กสถ�บันพระปกเกล้�	

ส�ข�บริห�รง�นภ�ครัฐและกฎหม�ยมห�ชน	รุ่นท่ี	6	ในปี	2550	

	 หลังจ�กจบปริญญ�ตรีในปี	 2521	 ก็เข้�รับร�ชก�ร

กองสิ่งแวดล้อมโรงง�น	กรมโรงง�นอุตส�หกรรม	ในตำ�แหน่ง

Q1

กองบรรณ�ธิก�ร
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   : มองบทบาทภารกิจ
     ของ สศอ. อย่างไร

	 	 	 	 	 	ผมคิดว่�ห�กเปรียบ	สศอ.	เป็นเหมือน

ครอบครัว	 ก็จะเป็นครอบครัวที่ไม่ใหญ่	 แต่มี

ภ�ระหน�้ทีท่ีใ่หญม่�กๆ	คอืทำ�หน�้ทีช่ีน้ำ�ก�ร

พัฒน�อุตส�หกรรม	 เพื่อเพิ่มมูลค่�และสร้�ง

ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันให้กับภ�คอุตส�หกรรมของ

ประเทศให้ส�ม�รถเติบโตได้อย่�งยั่งยืน	 สศอ.	 จึงเปรียบ

เสมอืนเปน็	“เสน�ธกิ�ร”	ของกระทรวงอตุส�หกรรม	ทีม่หีน�้

ที่ในก�รจัดทำ�รวมทั้งผลักดันนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ก�ร

พัฒน�อุตส�หกรรมในภ�พรวม	 ร�ยส�ข�	 และนโยบ�ย

เศรษฐกิจอุตส�หกรรมระหว่�งประเทศให้มีคว�มสอดคล้อง	

และเหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ที่มีก�รเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

เวล�

	 ก�รเข้�ม�ทำ�ง�นที่นี่	ถือเป็นก�รเปลี่ยนบทบ�ทจ�ก

ที่เคยทำ�ม�	 แต่พอเข้�ม�สัมผัสกับข้�ร�ชก�ร	 จ�กที่รู้สึก

หนักใจก็ทำ�ให้ผมเบ�ใจไปเยอะ	 เพร�ะบุคล�กรที่นี่มีคว�มรู้

คว�มส�ม�รถม�ก	สิ่งสำ�คัญในก�รทำ�ง�นของ	สศอ.	คือต้อง

มีก�รเตรียมคว�มพร้อมที่ดีในทุกๆ	ด้�น	โดยเฉพ�ะก�รสร้�ง	

Team	Work	และคว�มเป็นเอกภ�พ	(Unity)	ในก�รทำ�ง�น	

นกัวชิ�ก�รสิง่แวดลอ้ม	ซึง่มหีน�้ทีใ่นก�รตรวจสอบกำ�กบัดูแล

โรงง�นทั่วประเทศให้เป็นไปต�มข้อบังคับของกฎหม�ย	 ว่�

ดำ�เนนิกิจก�รทีก่ระทบตอ่สิง่แวดลอ้มหรอืไม่	ทำ�ง�นอยูต่รงนี้

รูส้กึสนกุม�ก	เพร�ะไดเ้ดนิท�งไปทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ	ตัง้แต	่

จ.แม่ฮ่องสอนที่ขณะนั้นเดินท�งย�กลำ�บ�กไปจนถึงอำ�เภอ

เบตง	 จ.ยะล�	 ได้เข้�ไปแก้ปัญห�โรงง�นใหญ่ๆ	 หล�ยคร้ัง 

หล�ยหน	 ในยุคนั้นโรงง�นยังไม่ค่อยใส่ใจเรื่องปัญห�สิ่ง

แวดล้อมม�กนัก	 โดยเฉพ�ะน้ำ�ทิ้ง	 แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเรื่อง

ก�กของเสีย	

	 รับร�ชก�รท่ีกรมโรงง�นฯ	 จนถึงตำ�แหน่งรอง 

อธิบดีกรมโรงง�นอุตส�หกรรมในปี	 2551	 ต่อม�ในปี	 2553	 

เข้�รับตำ�แหน่งผู้ตรวจร�ชก�รกระทรวงอุตส�หกรรม	 3	 ปี	 

ก่อนที่จะเข้�ม�รับตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจ

อุตส�หกรรม	

Q2

สศอ. เป็นเหมือนครอบครัว 
ก็จะเป็นครอบครัวที่ไม่ใหญ่ 
แต่มีภาระหน้าท่ีที่ใหญ่มากๆ 
คือทำ หน้าท่ีชี้นำ การพัฒนา
อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
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และด้วยคว�มที่เป็นครอบครัวขน�ดเล็ก	 ทำ�ให้มีคว�มคล่อง

ตัวในก�รทำ�ง�นและง�นที่ออกม�ก็มีประสิทธิภ�พ	ดังนั้นเร�

ต้องพัฒน�คว�มเข้มแข็งในทุกๆ	 ส่วนง�นให้มีคว�มพร้อมไป

ด้วยกัน	 เพื่อประสิทธิผลสูงสุดขององค์กรและประโยชน์ภ�ค

อุตส�หกรรมของไทย

    : แผนงานที่ท่านให้ความสำาคัญ
     ในขณะนี้... มีอะไรบ้าง

	 แผนง�นที่	สศอ.	ให้คว�มสำ�คัญในขณะนี้ที่เป็นเรื่อง

เร่งด่วน	ต้องเร่งดำ�เนินก�ร	3	 เรื่องหลักๆ	 เรื่องแรก	 คือก�ร 

เตรยีมคว�มพรอ้มเพือ่เข�้สูป่ระช�คมเศรษฐกจิอ�เซยีน	(AEC)	

ปัจจุบันประเทศไทยกำ�ลังเผชิญคว�มท้�ท�ยในก�รเข้�สู่

ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียนที่จะเกิดขึ้นในปี	2558	นี้	ซึ่งเมื่อ

รวมกับประช�กรของ	10	ประเทศสม�ชิก	จะมีม�กถึง	600	ล้�น

คน	 ก่อให้เกิดท้ังโอก�สและผลกระทบต่อภ�คอุตส�หกรรม 

ไทย	ต้องเผชิญกับก�รแข่งขันที่จะทวีคว�มรุนแรงม�กขึ้น	แต่

อย่�งไรก็ต�มผมมีคว�มมั่นใจว่�ประเทศไทยส�ม�รถรับ

สถ�นก�รณ์ก�รแข่งขันที่รุนแรงนี้ได้	 เพร�ะทุกหน่วยง�นให้

คว�มสำ�คญัและเตรยีมคว�มพรอ้มในทุกๆ	ด�้น	โดยเฉพ�ะใน

สว่นของกระทรวงอตุส�หกรรม	ซึง่	สศอ.	กเ็ป็นหน่วยง�นหลกั	

เร�จงึตอ้งทำ�กลยทุธข์องก�รพฒัน�อตุส�หกรรมร�ยส�ข�ทัง้

ในเชงิบวกและเชงิลบ	เพ่ือชีน้ำ�และเตือนภยัใหผู้้ประกอบก�ร

ในส�ข�อุตส�หกรรมต่�งๆ	มีก�รปรับตัวและแสวงห�โอก�ส

ที่มีม�กขึ้น	ในขณะเดียวกันก็เตรียมคว�มพร้อมรองรับกับผล 

กระทบทีจ่ะเกดิขึน้	สร�้งภมูคิุม้กนัใหเ้หม�ะสมกบัสถ�นก�รณ์

ที่มีก�รเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวล�

 เรื่องที่สอง	คือก�รพัฒน�คว�มร่วมมือกับประเทศ

เพื่อนบ้�น	โดยเฉพ�ะประเทศพม่�	เนื่องจ�กประเทศพม่�อยู่

ใกล้บ้�นเร�ม�กท่ีสุด	 เป็นประเทศใหญ่มีประช�กรม�ก	 มี

สัมพันธภ�พที่ดีต่อกัน	 และมีทรัพย�กรที่ส�ม�รถนำ�ม�ใช้

ประโยชน์และพัฒน�เพ่ือสร้�งร�ยได้อย่�งมห�ศ�ล	 ซึ่ง

ประเทศต่�งๆ	ทั่วโลกพ�กันให้คว�มสำ�คัญ	 เนื่องจ�กจะเป็น

ตัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจแห่งใหม่ของเอเชียท่ีมีศักยภ�พท�ง

ด้�นแหล่งวัตถุดิบและเป็นประตูก�รค้�	 โดยพม่�จะเป็น

สะพ�นสำ�หรับก�รไหลเข้�ม�ของนักลงทุน	 ทรัพย�กร	 และ

เทคโนโลยีจ�กประเทศต่�งๆ	สศอ.	จึงได้เตรียมก�รในเชิงรุก

โดยเชือ่มโยงก�รพฒัน�อตุส�หกรรมของไทยกบัประเทศพม�่	

เพือ่ว�งกลยทุธแ์ละจดัทำ�แผนพฒัน�อตุส�หกรรมอย�่งจรงิจงั

ในระยะสัน้	กล�ง	และระยะย�ว	ไมว่�่จะเปน็ก�รคดัเลอืกพืน้ที่

ต้ังของอตุส�หกรรม	ก�รพัฒน�ระบบ	Logistics	และก�รเชือ่ม

Q3

เร่ืองแรกคือ การเตรียมความพร้อม

เพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC) ป ัจจุบันประเทศไทยกำ ลังเผชิญ

ความท้าทายในการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 นี้ 
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โยงพืน้ที	่ก�รกำ�หนดอตุส�หกรรมเป้�หม�ยท่ีจะไปลงทนุ	หรอื

ย้�ยฐ�นก�รผลิตไปยังประเทศพม่�	เป็นต้น	

 เรื่องสุดท้าย จะเป็นก�รติดต�มสถ�นก�รณ์และ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจ�กวิกฤตของสหภ�พยุโรป	 (EU)	 ซึ่ง 

เรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อก�รส่งออกสินค้�ของประเทศไทย	

รัฐบ�ลและรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงอุตส�หกรรมได้ให้คว�ม

สำ�คัญเป็นพิเศษในก�รแก้ไขปัญห�ที่จะมีผลกระทบกับ 

ผู้ประกอบก�รไทย	จึงได้แตง่ตั้งคณะทำ�ง�นฯ	ขึ้น	โดยมี	สศอ.	

เป็นหน่วยง�นหลักในก�รทำ�หน้�ที่ศึกษ�ผลกระทบ	 ติดต�ม

สถ�นก�รณ์	 วิเคร�ะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่�งใกล้ชิด	 และ 

เตรียมม�ตรก�รในก�รช่วยเหลือผู้ประกอบก�รในแต่ละส�ข� 

ที่ได้รับผลกระทบ	โดย	สศอ.	ได้จัดทำ�ร�ยง�นสรุปประเด็นใน

เรือ่งเหล�่นีเ้สนอตอ่สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รพฒัน�เศรษฐกจิ

และสังคมแห่งช�ติ	 (สศช.)	 เพื่อนำ�เสนอไปยังรัฐบ�ลม� 

โดยตลอด

   
   : วางแนวทางในการพัฒนางานของ สศอ. 
     ในด้านต่างๆ ไว้อย่างไรบ้าง

	 เนื่องจ�กว่�	สศอ.	มีบทบ�ทท�งด้�นชี้นำ�ก�รพัฒน�

อตุส�หกรรม	ตอ้งมกี�รศกึษ�และดำ�เนนิง�นในเชงิลกึและเชงิ

รุกม�กขึ้น	 เพื่อให้นโยบ�ยที่จัดทำ�ขึ้นมีคว�มสอดคล้องกับ

สถ�นก�รณ์ที่เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวล�	 ซ่ึงเบื้องต้นได้เร่ง

ดำ�เนินก�รใน	 3	 แนวท�ง	 คือ	 1.	 เร่งพัฒน�ฐ�นข้อมูล	 โดย	

สศอ.	ได้เร่งพัฒน�ระบบ	Intelligence	Unit	และระบบเตือน

ภยัใหม้คีว�มทันสมยั	รวดเร็ว	และทันเหตุก�รณอ์ยูต่ลอดเวล�	

โดยไดข้อคว�มรว่มมอืจ�กภ�คเอกชน	หนว่ยง�นภ�ครฐั	และ

หนว่ยง�นเฉพ�ะด�้นในสงักดักระทรวงอตุส�หกรรมเพือ่สร�้ง

เครือข�่ยคว�มร่วมมอืด้�นขอ้มลูในเร่ืองทีแ่ต่ละหนว่ยง�นรูด้ี

ที่สุด	 2.	 เร่งพัฒน�บุคล�กร	 ให้ส�ม�รถวิเคร�ะห์สถ�นภ�พ

ควบคูก่บัสถ�นก�รณข์องอตุส�หกรรมไดอ้ย�่งมปีระสทิธภิ�พ	

พร้อมทั้งเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถและคว�มเชี่ยวช�ญท�งด้�น

อุตส�หกรรมอย่�งเจ�ะลึก	สร้�งเครือข่�ยกับหน่วยง�นต่�งๆ	

ที่ดูแลด้�นเศรษฐกิจ	 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

ระหว�่งหนว่ยง�น	และ	3.	เร่งดำ�เนนิง�นจัดทำ�ยทุธศ�สตรใ์น

เชิงลึก	 ที่สอดคล้องกับนโยบ�ยของรัฐบ�ลและกระทรวง

อุตส�หกรรม	 โดยจะต้องทำ�ก�รวิจัยวิเคร�ะห์อุตส�หกรรม

เจ�ะจงลงลึกในแต่ละส�ข�	 และมองยุทธศ�สตร์ของก�ร

พัฒน�ในแต่ละสินค้�ให้เห็นภ�พที่ชัดเจน	 เพื่อนำ�ไปสู่ก�ร

กำ�หนดนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ที่เหม�ะสม

   : ท่านจะฝากอะไรถึงผู้ประกอบการ
     ในเรื่องใดเป็นพิเศษ

	 ก�รรวมกลุ่มประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียนที่กำ�ลังจะ

เกิดขึ้นนี้	 จะก่อให้เกิดทั้งโอก�สและผลกระทบต่อภ�ค

 Q4 

Q5

เรื่องสุดท้ายจะเป็นการติดตามสถานการณ์

และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากวิกฤต

ของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งเร่ืองนี้ส่งผลกระทบ

ต่อการส่งออกสินค้าของประเทศไทย

‘‘‘‘

‘‘‘‘
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อตุส�หกรรมไทย	ผูป้ระกอบก�รจะตอ้งพฒัน�ม�ตรฐ�นสนิค�้

ใหด้	ีตรงต�มคว�มตอ้งก�รของตล�ด	ห�ตล�ดสง่ออกเพิม่ม�ก

ขึ้น	 แสวงห�วัตถุดิบร�ค�ถูกที่มีคุณภ�พจ�กอ�เซียนท่ีมีม�ก

ขึน้ดว้ย	เพือ่ใชป้ระโยชน์จ�กก�รเปิดเสรกี�รค�้	และลดตน้ทนุ

ก�รผลิตลง	 ที่สำ�คัญผู้ประกอบก�รจะต้องติดต�มคว�ม

เคลื่อนไหว	 ข่�วส�ร	 ก�รค้�โลก	 กฎระเบียบ	 และข้อตกลง

ท�งก�รค้�อย่�งใกล้ชิด		

	 ทั้งนี้ในก�รร�ยง�นสถ�นก�รณ์หรือข้อมูลต่�งๆ	นั้น	

สศอ.	 จะต้องอ�ศัยข้อมูลและข้อเท็จจริงจ�กผู้ประกอบก�ร

เป็นอย่�งม�ก	 เพื่อนำ�ม�วิเคร�ะห์ก�รชี้นำ�และแจ้งเตือนภัย	

การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีกำ ลังจะเกิดขึ้นนี้ 

จะก่อให้เกิดทั้งโอกาสและผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมไทย 

ผู้ประกอบการจะต้องพัฒนามาตรฐานสินค้าให้ดี ตรงตาม

ความต้องการของตลาด หาตลาดส่งออกเพ่ิมมากขึ้น

จึงอย�กขอคว�มร่วมมือกับผู้ประกอบก�รในก�รให้คว�ม

สำ�คัญกับเร่ืองดังกล่�ว	 ซ่ึงท่ีผ่�นม�ต้องขอขอบคุณที่ได้รับ

คว�มร่วมมือเป็นอย่�งดีท้ังด้�นข้อมูลและข้อเสนอแนะที่มี

ประโยชน์	 ซ่ึงทั้งหมดนี้ก็เพื่อประโยชน์ในก�รพัฒน�ภ�ค

อุตส�หกรรมให้เติบโตอย่�งแข็งแกร่งร่วมกัน

 ...ทัง้หมดของบทสมัภาษณใ์นชว่งระยะเวลาจำากดั 

คำาถามไมก่ีค่ำาถาม ไดส้ะทอ้นทรรศนะ มมุมอง แนวคดิ และ

ภาระหนา้ทีข่อง โสภณ ผลประสทิธิ ์ผูอ้ำานวยการสำานกังาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่านนี้ ว่าท้าทายและน่าติดตาม 

เป็นอย่างยิ่ง

‘‘‘‘

‘‘‘‘
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สาธารณรัฐชิลี (Republic of chile)	ต้ังอยู่ท�งฝ่ังตะวันตก

ของทวปีอเมริก�ใต	้ระหว�่งแนวเทอืกเข�แอนดสีกบัมห�สมทุรแปซฟิกิ	

มลีกัษณะภมูปิระเทศเปน็แนวย�วเลยีบฝัง่มห�สมทุรแปซฟิกิในแนวตัง้	

มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ประม�ณ	750,000	ต�ร�งกิโลเมตร	ประช�กรร�ว	

17	ล้�นคน	โดยอ�ศัยอยู่ในเขตเมืองหลวงกรุงซ�นติเอโก	ประม�ณ	6	

ล้�นคน	 และต�มหัวเมืองต่�งๆ	 คิดเป็นร้อยละ	 89	 ของประช�กรที่

อ�ศัยอยู่พื้นที่เขตเมือง	 ในด้�นคว�มสัมพันธ์ท�งก�รค้�ระหว่�งไทย

และชิลี	ในปี	พ.ศ.	2554	(2011)	ชิลีเป็นประเทศคู่ค้�ที่สำ�คัญอันดับ	5	

ของไทยในภูมิภ�คล�ตินอเมริก�	 ยอดก�รค้�รวมระหว่�งไทยและชิลี	

มมีลูค�่รวมทัง้สิน้	870.39	ล�้นเหรยีญสหรฐัฯ	โดยไทยสง่ออกไปยงัชลีิ

คิดเป็นมูลค่�	 511.92	 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ	 และนำ�เข้�จ�กชิลีคิดเป็น

มูลค่�	 358.47	 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ	 ส่งผลให้ไทยเกินดุลก�รค้�กับชิลี	

คิดเป็นมูลค่�	 153.44	 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ	 สินค้�ส่งออกท่ีสำ�คัญของ

ไทย	ไดแ้ก	่รถยนตป์คิอพั	หรอืรถกระบะ	ซึง่ชลินีำ�เข�้จ�กไทยม�กทีสุ่ด	

คดิเปน็ประม�ณรอ้ยละ	60	ของสนิค�้ทีช่ลินีำ�เข�้ทัง้หมดจ�กไทย	โดย

นำ�ไปใช้ในก�รขนส่งสำ�หรับอุตส�หกรรมเหมืองแร่	 ก�รเกษตร	 และ

ก�รประมง	 ซึ่งมีอยู่เป็นจำ�นวนม�กทั่วประเทศ	 และโดยที่ไทยได้เริ่ม

เจรจ�จดัทำ�คว�มตกลงก�รค�้เสร	ี(FTA)	กบัชลิแีลว้ตัง้แตเ่ดอืนเมษ�ยน	

2554	 จะส่งผลให้สินค้�ไทยได้รับสิทธิประโยชน์จ�กคว�มตกลง	 FTA	

โดยตรง	 ดังนั้นอุตส�หกรรมย�นยนต์ของไทยจะมีโอก�สในก�รขย�ย

ตล�ดสินค้�ไปยังภูมิภ�คล�ตินอเมริก�เพิ่มขึ้นได้อีกม�ก

ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ชิลี

	 ชิลีเป็นประเทศที่ไม่มีอุตส�หกรรมก�รผลิตย�นยนต์	แต่จะ

เปน็ก�รนำ�เข�้รถยนตส์ำ�เรจ็รปูประเภทต�่งๆ	จ�กต�่งประเทศโดยตรง	

เนือ่งจ�กชลีิดำ�เนนินโยบ�ยเศรษฐกจิแบบเปดิเสร	ี(Liberal	Economy	

Policy)	 โดยใช้คว�มตกลงก�รค้�เสรี	 (FTA)	 เป็นหัวใจในก�รดำ�เนิน

นโยบ�ยเศรษฐกิจระหว่�งประเทศ	 จ�กข้อมูลก�รนำ�เข้�รถยนต์ในปี	

พ.ศ.	2554	(2011)	พบว�่	ชลิมีกี�รนำ�เข�้รถยนตจ์ำ�นวนทัง้สิน้	340,801	

คัน	โดยส่วนแบ่งตล�ดรถยนต์แบ่งออกเป็น	4	ประเภท	ได้แก่	รถยนต์

นั่งส่วนบุคคล	 ครองส่วนแบ่งม�กที่สุด	 (55%)	 รองลงม�คือ	 รถยนต์

ขน�ดใหญ่	 (20%)	รถยนต์ปิคอัพ	 (19%)	และรถตู้	 (6%)	ต�มลำ�ดับ	

โดยรถยนต์นำ�เข้�แบรนด์ต่�งๆ	 10	 อันดับแรก	 ได้แก่	 Chevrolet	

(16.8%)	Nissan	(12.2%)	Hyundai	(10.0%)	Kia	(8.1%)	Toyota	

(6.8%)	Suzuki	 (6.3%)	Ford	(3.0%)	Mazda	(2.9%)	Mitsubishi	

(2.7%)	และ	Renault	Samsung	(2.6%)	ต�มลำ�ดับ	

โอกาสอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 
ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี

ไทย-ชิลีไทย-ชิลี
ช�ลี ขันศิริ  
สำ�นักเศรษฐกิจอุตส�หกรรมระหว่�งประเทศ
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สถานะอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในตลาดชิลี

ในปี	พ.ศ.	2554	(2011)	ชิลีนำ�เข้�รถยนต์จ�กเก�หลีใต้ม�ก

ที่สุดเป็นอันดับที่	1	จำ�นวน	110,986	คัน	(33%)	รองลงม�คือ	ญี่ปุ่น	

จำ�นวน	49,570	คัน	(14%)	จีนจำ�นวน	44,208	คัน	(13%)	เม็กซิโก	

จำ�นวน	32,916	คัน	(10%)	และไทยเป็นอันดับที่	5	จำ�นวน	22,972	

คนั	(7%)	ต�มดว้ยอนิเดยีจำ�นวน	19,280	คนั	(6%)	และสหรฐัอเมรกิ�	

จำ�นวน	14,268	คัน	(4%)	โดยรถยนต์แบรนด์ต่�งๆ	ที่ไทยส่งออกไป

ยังชิลีได้แก่	 Mitsubishi	 (27.9%)	 Toyota	 (21.3%)	 Chevrolet	

(15.6%)	Nissan	(15.4%)	Mazda	(11.5%)	และ	Ford	(8.1%)	คิดเป็น

ยอดก�รส่งออกของไทยมูลค่�รวม	346.23	ล้�นเหรียญสหรัฐฯ

เมือ่แบง่เปน็รถยนตป์ระเภทต�่งๆ	ทีไ่ทยส�ม�รถครองตล�ด

อยูใ่นชลิ	ีพบว�่	รถยนตน์ัง่สว่นบคุคล	ไดแ้ก	่Mazda	2	และ	Mitsubishi	

Mirage	 และรถยนต์ขน�ดใหญ่ได้แก่	 Mitsubishi	 Monero	 Sport	

ส�ม�รถครองส่วนแบ่งตล�ดในชิลีได้เพียงประเภทละ	 1.0%	 เท่�นั้น	

โดยเก�หลีใต้และญี่ปุ่นยังคงครองส่วนแบ่งตล�ดหลักของรถยนต์ทั้ง

สองประเภทนีไ้วไ้ดอ้ย�่งเหนยีวแนน่	ในขณะทีร่ถยนตป์ระเภทรถตูไ้ทย

ยังไม่ส�ม�รถครองส่วนแบ่งตล�ดในชิลีได้เลย	 อย่�งไรก็ดีโอก�สของ

อุตส�หกรรมย�นยนต์ไทยในชิลีขณะนี้ได้แก่	 รถยนต์ปิคอัพ	 ที่ไทย

ส�ม�รถครองสว่นแบง่ตล�ดในชลีิไดส้งูสดุ	32%	ครองแชมปเ์ปน็อนัดบั

หนึ่ง	 รองลงม�คือ	 เม็กซิโก	 เก�หลีใต้	 จีน	 สหรัฐฯ	 และญี่ปุ่น	 (18%		

15%		11%		6%	และ	5%)	ต�มลำ�ดับ	โดยรถยนต์ปิคอัพแบรนด์ต่�งๆ

ของไทยที่ส่งออกไปข�ยยังชิลี	 ได้แก่	Mitsubishi,	 Nissan,	Mazda,	

Ford	และ	Chevrolet	ซึง่มยีอดข�ยรวมกนัเตบิโตขึน้อย�่งตอ่เนือ่งม�

โดยตลอดจ�กร้อยละ	 2	 ในปี	 พ.ศ.	 2549	 (2006)	 จนถึงร้อยละ	 7											

ในปัจจุบัน

จ�กก�รดำ�เนินนโยบ�ยเศรษฐกิจแบบเปิดเสรี	 (Liberal	

Economy	Policy)	โดยใช้คว�มตกลงก�รค้�เสรี	 (FTA)	เป็นหัวใจใน

ก�รดำ�เนนินโยบ�ยเศรษฐกจิระหว�่งประเทศ	สง่ผลใหช้ลิเีปน็ประเทศ

ที่มีก�รจัดทำ�	 FTA	 ม�กที่สุดประเทศหนึ่งในล�ตินอเมริก�	 โดยได้ 

ลงน�ม	FTA	แล้วจำ�นวน	19	ฉบับ	กับ	57	ประเทศ	อ�ทิ	สหรัฐอเมริก�	

แคน�ด�	เม็กซิโก	โคลัมเบีย	สหภ�พยุโรป	เก�หลีใต้	 (เอเชียประเทศ

แรกทีช่ลิทีำ�	FTA)		จนี	(ชลีิเปน็ล�ตนิอเมรกิ�ประเทศแรกทีจ่นีทำ�	FTA)		

อนิเดยี	และ	ม�เลเซยี	ซึง่เปน็	FTA	ฉบบัแรกทีช่ลีิทำ�กบัประเทศสม�ชกิ

อ�เซียน	สำ�หรับไทยที่ได้เริ่มเจรจ�จัดทำ�คว�มตกลงก�รค้�เสรี	 (FTA)	

กับชิลีแล้วตั้งแต่เดือนเมษ�ยน	2554	ห�กเมื่อคว�มตกลง	FTA	มีผล 
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บังคับใช้	 จะเป็นโอก�สของไทยในก�รขย�ยก�รค้�ไปยังภูมิภ�ค 

ล�ตินอเมริก�ได้อีกช่องท�งหนึ่ง	 นอกเหนือจ�กคว�มตกลง	 FTA	

ไทย-เปรู	ที่ได้นำ�ร่องเปิดท�งไว้ล่วงหน้�แล้ว	โดยชิลีจัดเป็นตล�ด

ใหมท่ีม่ศีกัยภ�พ	ทีจ่ะชว่ยใหส้นิค�้ไทยไดร้บัประโยชนเ์พิม่ม�กขึน้	

โดยเฉพ�ะสินค้�รถยนต์ปิคอัพ	 ที่ครองแชมป์อยู่แล้วในตล�ดชิลี	

และเปน็โอก�สสำ�หรบัรถยนตน์ัง่ส่วนบคุคลและรถยนตข์น�ดใหญ่

ที่ไทยได้ส่งออกไปยังชิลีบ้�งแล้ว	อีกทั้งชิ้นส่วนย�นยนต์ต่�งๆ	ซึ่ง

ไทยมศีกัยภ�พก�รผลติสนิค�้เหล�่นี	้รวมถงึธรุกจิก�รบริก�รต�่งๆ	

เช่น	 ศูนย์จัดจำ�หน่�ยรถยนต์	 และศูนย์ก�รให้บริก�รซ่อมบำ�รุง	

เป็นต้น	 เนื่องจ�กชิลีเป็นประเทศที่มีกำ�ลังซื้อสูงและมีก�รใช้

รถยนตป์คิอพัในอตุส�หกรรมเหมอืงแร	่ก�รเกษตรและก�รประมง

เป็นจำ�นวนม�ก	ดังจะเห็นได้จ�กคว�มตกลง	 FTA	ชิลี-เก�หลีใต้	

ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2546	 (2003)	 ส่งผลให้รถยนต์ของ

เก�หลใีต	้ส�ม�รถสง่ออกไปยงัชลิมี�กขึน้จ�ก	18.8%	เพิม่ขึน้เปน็	

35.1%		อย�่งไรกต็�ม	ชลีิยงัคงมมี�ตรก�รทีม่ใิชภ่�ษทีีอ่�จเปน็อปุ

สรรรคอยู่บ้�ง	เช่น	ระบบภ�ษีสรรพ�กร	และพิธีก�รท�งศุลก�กร	

รวมถึงระยะท�งในก�รขนส่ง	ซึ่งห�กได้รับก�รปรับปรุงให้มีคว�ม

สะดวกและรวดเร็ว	จะช่วยทำ�ให้สินค้�ไทยประเภทอื่นๆ	ส�ม�รถ

ขย�ยไปยังตล�ดชิลีได้เพิ่มม�กขึ้นอีกด้วย

 อ้�งอิง : 

  วิเคร�ะห์และเรียบเรียงจ�กข้อมูล
  ก�รเข้�พบและบรรย�ยสรุป

Mr. Juan Pablo Mir E , President
Mitsubishi Motors, Santiago, Chile
มีน�คม 2555
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B R I C S

ว่ า  bR Ic เป็นอักษรย่อใช้  

เรียกกลุ่มประเทศกำ�ลังพัฒน�ที่

มีก�รพัฒน�และก�รเติบโตท�ง

เศรษฐกิจอย่�งรวดเร็ว	 (Emerging	Market)	

ประกอบด้วยประเทศ	บร�ซิล	 (Brazil)	 รัสเซีย 

(Russia)	อินเดีย	(India)	และ	จีน	(China)	โดย

คำ�ศัพท์นี้ถูกบัญญัติขึ้นโดยน�ย	 จิม	 โอนีลล์ 

(Mr.	 Jim	O’Neil)	 หัวหน้�ทีมวิจัยเศรษฐกิจ

โลกจ�กโกลดแ์มน	แซคส	์(Goldman	Sachs)	

ซ่ึงคำ�ว่�	BRIC	ใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงก�รย้�ย

อำ�น�จเศรษฐกิจโลกจ�กกลุ่มประเทศพัฒน�แล้ว

อย�่ง	G7	ม�สูก่ลุม่ประเทศกำ�ลงัพฒัน�	โดยที่

ประเทศทั้งสี่ข้�งต้นมีพ้ืนท่ีรวมกันม�กกว่�

หน่ึงในส่ีของโลก	และมีจำ�นวนประช�กรรวมกัน

ม�กกว่�ร้อยละ	40	ของประช�กรโลก แม้ว่�

กลุ่ม	BRICS	ไม่ได้มีแนวท�งที่ชัดเจนที่จะรวม

กลุ่มกันจัดตั้งกลุ่มเศรษฐกิจหรือสม�คมก�ร

ค�้อย�่งเปน็ท�งก�รเหมอืนสหภ�พยโุรป (EU)  

แต่มีข้อบ่งชี้บ�งอย่�งว่�กลุ่ม	 BRIC	พย�ย�ม

ที่จะสร้�งสม�คมหรือพันธมิตรท�งก�รเมือง	

รวมถึงเปลี่ยนอำ�น�จท�งเศรษฐกิจท่ีกำ�ลัง

เตบิโตใหเ้ปน็อำ�น�จก�รเมอืงระดบัภมูภิ�ค	ซึง่

ปัจจุบันประเทศแอฟริก�ใต้ก็ได้เข้�ร่วมเป็น

สม�ชิกของกลุ่ม	BRIC	อย่�งเป็นท�งก�ร	เมื่อ

วันที่	24	ธันว�คม	2553	โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่ม

ใหม่เป็น	 BRICS	 ซึ่งอักษรย่อ	 “S”	 ที่เพิ่มต่อ

ท้�ยเข้�ม�หม�ยถึง	South	Africa	หรือประเทศ

แอฟริก�ใต้	 ซึ่งที่ผ่�นม�ประเทศกลุ่ม	 BRICS	

ได้มีก�รประชุมไปแล้ว	4	ครั้ง	ดังนี้	

 • การประชุมครั้งท่ี 1	 จัดขึ้นเม่ือ 

วนัที	่16	มิถุน�ยน	2552	ณ	เมือง	Yekaterinburg	

ประเทศรัสเซีย	 ซ่ึงท่ีประชุมได้มีก�รห�รือถึง

แนวท�งก�รแก้ไขปัญห�เศรษฐกิจของโลก	ก�ร

ปฏิรูปสถ�บันก�รเงิน	ก�รห�รือถึงแนวท�งก�ร

ดำ�เนินคว�มร่วมมือระหว่�งกัน	 ไปจนถึงก�รมี

ส่วนร่วมในเหตุก�รณ์ต่�งๆ	ของโลก	ท้ังน้ี	จ�กผล

ก�รประชุมข้�งต้น	กลุ่ม	BRIC	 ได้เรียกร้องให้มี

ก�รใช้สกุลเงินสำ�รองระหว่�งประเทศสกุลใหม่

แทนสกุลเงินดอลล�ร์สหรัฐฯ			

 •	การประชุมครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อ 

วันท่ี	 16	 เมษ�ยน	 2553	ณ	 เมือง	 Brasília	

ประเทศบร�ซิล	ซึ่งที่ประชุมได้มีก�รห�รือเร่ือง

คว�มร่วมมือด้�นก�รเงินและเศรษฐกิจระหว่�ง

ประเทศ	ก�รปฏิรูป	IMF		World	Bank		WTO	

และ	UN	รวมถึงเร่ืองก�รเปลีย่นแปลงสภ�พภมูิ

อ�ก�ศ	ก�รก่อก�รร้�ย	เป็นต้น	

 •	การประชุมคร้ังท่ี 3	 จัดข้ึนเม่ือ 

วันท่ี	14	เมษ�ยน	2554	ณ	เมือง	Sanya	ประเทศ

จีน	ซ่ึงก�รประชุมครัง้นีป้ระธ�น�ธิบดีแอฟริก�ใต้

น�ย	Jacob	Zuma	ได้เข้�ร่วมก�รประชุมกับผู้นำ�

จ�กประเทศในกลุ่ม	BRIC	เป็นครั้งแรก	ซึ่งที่

ประชุมเห็นชอบให้ประเทศในกลุ่ม	 BRIC	 มี

คว�มร่วมมือด้�นสังคม	ก�รเมือง	และก�รค้�

ระหว่�งกันให้ม�กยิ่งขึ้น	

 •	การประชุมครั้งท่ี 4	 จัดข้ึนเม่ือ 

วันท่ี	 29	 มีน�คม	2555	ณ	 เมือง	New	Delhi	

ประเทศอินเดีย	ซ่ึงผลก�รประชุมในคร้ังน้ี	ประเทศ

กลุ่ม	 BRICS	 ได้กำ�หนดท่�ทีร่วมกันท่ีจะปฏิรูป	

IMF	และ	World	Bank		ในก�รใหส้ทิธแิละเสยีง

แก่ประเทศเกิดใหม่อื่นๆเพื่อลดก�รครอบงำ�

จ�กสหรัฐฯ	และ	EU	

ขัว้อำ นาจใหมข่องเศรษฐกจิโลกและความทา้ทายของ ขัว้อำ นาจใหมข่องเศรษฐกจิโลกและความทา้ทายของ 

คำ 

บทความพิเศษ สศอ.บทความพิเศษ สศอ.

a s e a na s e a n
ช�ญชัย  โฉลกคงถ�วร

สำ�นักเศรษฐกิจอุตส�หกรรมระหว่�งประเทศ

วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กรกฎาคม - กันยายน 2555 23
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 จ�กทีไ่ดก้ล�่วม�ข�้งตน้จะเหน็ไดว้�่กลุม่	BRICS	มบีทบ�ท

ในเวทรีะหว่�งประเทศเพิม่ม�กขึน้	โดยเฉพ�ะด้�นเศรษฐกิจและก�ร

เงนิระหว�่งประเทศ	สง่ผลใหก้ลุม่	BRICS	ส�ม�รถทีจ่ะกล�ยเปน็ขัว้

อำ�น�จใหมข่องเศรษฐกจิโลก	(A	New	Polar	of	World	Economy)	

ขึน้ม�ท�้ท�ยและถว่งดลุอำ�น�จของสหรฐัฯ	และ	EU	ซึง่ก�รประชมุ

ทีผ่�่นๆ	ม�	กลุม่	BRICS	ไดใ้หค้ว�มสำ�คญัในเรือ่งของก�รปฏริปู	IMF	

ก�รเปลี่ยนสกุลเงินสำ�รองระหว่�งประเทศสกุลใหม่แทนสกุลเงิน

ดอลล�ร์สหรัฐฯ	 เพื่อลดบทบ�ทของสหรัฐฯ	 และ	 EU	 เป็นต้น	

นอกจ�กนี้ประเทศต่�งๆ	 ในกลุ่ม	 BRICS	 ยังมีก�รเติบโตและมี

ศักยภ�พท�งเศรษฐกิจในด้�นต่�งๆ	ดังนี้		

 1. จนี		ในชว่ง	10	ปทีีผ่�่นม�จนีเปน็ประเทศทีม่กี�รเตบิโต

ท�งเศรษฐกิจ	 และก�รขย�ยตัวของ	 GDP	 สูงท่ีสุดในโลกอย่�งต่อ

เนื่อง	 ส่งผลให้ปัจจุบันจีนเป็นประเทศท่ีมีขน�ดเศรษฐกิจใหญ่เป็น

อันดับสองของโลกรองจ�กสหรัฐฯ	 รวมถึงเป็นประเทศที่มีเงินทุน	

สำ�รองระหว�่งประเทศม�กทีส่ดุในโลก	ตลอดจนเปน็ประเทศเจ�้หนี	้

ร�ยใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ	ทำ�ให้อิทธิพลในเวทีระหว่�งประเทศของ

จีนเพิ่มม�กขึ้นทั้งในด้�นเศรษฐกิจและก�รเมืองจนขึ้นม�ท้�ท�ย

อำ�น�จสหรัฐฯ	

 2. อนิเดยี	เปน็ประเทศทีม่ขีน�ดเศรษฐกจิใหญเ่ปน็อนัดบั

ที่	 9	ของโลก	และเป็นอันดับที่	 3	ของเอเชียรองจ�กจีนและญี่ปุ่น	

โดยมอีตัร�ก�รขย�ยตวัท�งเศรษฐกจิเฉลีย่รอ้ยละ	8	ตอ่ป	ีนอกจ�ก

นี้อินเดียยังเป็นประเทศท่ีมีพื้นท่ีขน�ดใหญ่และมีทรัพย�กร	

ธรรมช�ติที่อุดมสมบูรณ์	 รวมถึงเป็นประเทศท่ีมีทรัพย�กรบุคคล 

ด้�นวิทย�ศ�สตร์เทคโนโลยี	 และวิศวกรรมที่มีประสิทธิภ�พสูง 

เป็นจำ�นวนม�ก	

BRICS ขั้วอำานาจใหม่ของเศรษฐกิจโลก 
(A  New  Polar  of  World  Economy) 

 3. รัสเซีย	 เป็นประเทศที่มีเงินทุนสำ�รองระหว่�งประเทศม�ก

เปน็อนัดบัที	่3	ของโลกรองจ�กจนีและญีปุ่น่	รวมถงึเปน็ประเทศผูส้ง่ออก

น้ำ�มันและก๊�ซธรรมช�ติร�ยใหญ่ของโลก	 นอกจ�กนี้ก�รที่รัสเซียกำ�ลัง

จะเข�้เปน็สม�ชกิ	WTO	ในเดอืนกรกฎ�คม	2555	ทำ�ใหร้สัเซยีตอ้งปฏริปู

กฎเกณฑ์	รวมทั้งระเบียบด้�นก�รค้�และก�รลงทุน	ให้มีคว�มเป็นส�กล

และมคีว�มทนัสมยัม�กยิง่ขึน้	ซึง่สง่ผลใหเ้กดิคว�มน�่เชือ่ถอืตอ่ประเทศ

คู่ค้�	 รวมถึงเพิ่มศักยภ�พก�รส่งออก	 ตลอดจนก�รมีบทบ�ทต่อระบบ

เศรษฐกิจโลกเพิ่มม�กขึ้น	

 4. บราซิล เป็นประเทศที่มีขน�ดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในทวีป

อเมริก�ใต้	 และมีขน�ดใหญ่เป็นอันดับที่	 7	 ของโลก	 โดยบร�ซิลเป็น

ประเทศที่มีระบบเกษตรกรรม	เหมืองแร่	อุตส�หกรรม	และภ�คบริก�ร

ทีม่ขีน�ดใหญแ่ละทนัสมยั	นอกจ�กนีบ้ร�ซลิยงัไดร้บัเลอืกใหเ้ปน็เจ�้ภ�พ

จัดก�รแข่งขันฟุตบอลโลกในปี	 2557	 และกีฬ�โอลิมปิกในปี	 2559	 ซึ่ง

สะท้อนให้เห็นถึงก�รมีบทบ�ทในเวทีระหว่�งประเทศที่เพิ่มม�กขึ้น	

 5. แอฟรกิาใต ้นกัวชิ�ก�รหล�ยท�่นมองว�่ก�รไดเ้ข�้รว่มเปน็

สม�ชกิกลุม่	BRICS	ของแอฟรกิ�ใต	้ในครัง้นีเ้นือ่งจ�กก�รผลักดันของจีน

ท่ีต้องก�รใช้ประเทศแอฟริก�ใต้	เปน็ประตเูข�้สู่ภูมภิ�คแอฟรกิ�	เพือ่ขย�ย

อิทธิพลท�งด้�นเศรษฐกิจและแสวงห�แหล่งทรัพย�กรธรรมช�ติ	 แต่ 

ผู้เขียนมองว่�ประเทศแอฟริก�ใต้เองก็มีศักยภ�พ	 และก�รเติบโตท�ง

เศรษฐกิจอย่�งสูงเช่นกัน	 โดยแอฟริก�ใต้มีระบบเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดใน

ทวีปแอฟริก�	 มีภ�คก�รเงิน	 ก�รธน�ค�ร	 และอุตส�หกรรมก�รผลิตที่

แข็งแกร่ง	เป็นประเทศผู้ส่งออกเหล็ก	ถ่�นหิน	และอัญมณีร�ยใหญ่ของ

โลก	นอกจ�กนี	้แอฟรกิ�ใตย้งัเปน็ประเทศเจ�้ภ�พจดัก�รแขง่ขนัฟตุบอล

โลกเมื่อปี	2553	ที่ผ่�นม�อีกด้วย		

 จ�กก�รที	่ASEAN	กำ�ลงัจะเข�้สูก่�ร

เป็นประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน	 (AEC)	 ในปี	

พ.ศ.	2558	ASEAN	ไดจ้ดัทำ�พมิพเ์ขยีวเพือ่จดั

ตั้ งประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน	 (AEC	

Blueprint1) 	 ข้ึน	 โดยมีเป้�หม�ยท่ีจะ

บูรณ�ก�ร	 AEC	 เข้�กับระบบเศรษฐกิจโลก	

เช่น	ก�รทำ�	FTA	กบัประเทศภ�ยนอกภมูภิ�ค

โดยยึดหลักของ	WTO	คือ	ก�รเป็นภูมิภ�คที่

เปิดกว้�ง	 (open	 regionalism)	 ปัจจุบัน	

ASEAN	 มีคว�มร่วมมือกับประเทศคู่เจรจ�ที่

อยู่ในกลุ่ม	BRICS	อยู่	3	ประเทศ	ได้แก่	จีน	

รัสเซีย	 และอินเดีย	 รวมถึงมีคว�มร่วมมือกับ

กลุ่ม	 MERCOSUR2	 ที่มีบร�ซิลเป็นสม�ชิก	

นอกจ�กนี	้ASEAN	ไดเ้ตรยีมก�รทีจ่ะเปดิก�ร

เจรจ�คว�มตกลงระดับภูมิภ�ค	 (Regional	

BR ICS  โ อ ก าส แล ะ คว ามท้ า ท า ย ของ  ASEAN

1.	AEC	Blueprint	ประกอบด้วย	4	ส่วนหลัก	ซึ่งอ้�งอิงม�จ�กเป้�หม�ยก�รรวมกลุ่มท�งเศรษฐกิจของอ�เซียน	ต�มแถลงก�รณ์บ�หลี	ฉบับที่	2	(Bali	Concord	II)	

ได้แก่	1.	ก�รเป็นตล�ดเดียวและฐ�นก�รผลิตร่วม		2.	ก�รสร้�งขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันท�งเศรษฐกิจของอ�เซียน	3.	ก�รพัฒน�เศรษฐกิจอย่�งเสมอภ�ค		และ	

4.	ก�รบูรณ�ก�รเข้�กับเศรษฐกิจโลก

2.	MERCOSUR	(Southern	Common	Market)	หม�ยถึง	กลุ่มคว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภ�คอเมริก�ใต้	โดยมีประเทศสม�ชิก	จำ�นวน	4	ประเทศ	

ได้แก่	บร�ซิล	อ�ร์เจนติน�	อุรุกวัย	และป�ร�กวัย	ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	26	มีน�คม	2534	(1991)		



การค้าระหว่าง asEan กับ

ประเทศ/ภูมิภาคต่างๆ

พ.ศ. 2552   พ.ศ. 2553   พ.ศ. 2554

มูลค่�ก�รค้�รวมระหว่�ง	ASEAN	กับ	จีน 212,087 291,574 361,020

มูลค่�ก�รค้�รวมระหว่�ง	ASEAN	กับ	อินเดีย 47,376 40,805 52,471

มูลค่�ก�รค้�รวมระหว่�ง	ASEAN	กับ	รัสเซีย 7,828 11,719 13,143

มูลค่�ก�รค้�รวมระหว่�ง	ASEAN	กับ	บร�ซิล 9,735 13,371 17,743

มูลค่�ก�รค้�รวมระหว่�ง	ASEAN	กับ	แอฟริก�ใต้	 5,719 7,337 8,884

มูลค่�ก�รค้�รวมของ	ASEAN	กับ	กลุ่ม	BRICS 282,747 364,806 435,518

มูลค่�ก�รค้�รวมของ	ASEAN	กับ	กลุ่ม	EU-27 154,774* 203,124* 236,791*

หน่วย	:	ล้�นเหรียญสหรัฐฯ

ที่ม� : Global Trade Atlas  
(* เป็นมูลค่�ก�รค้�รวมของประเทศในกลุ่ม ASEAN จำ�นวน 6 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ม�เลเซีย ไทย อินโดนีเซีย เวียดน�ม และฟิลิปปินส์ กับกลุ่ม EU 27)  

ต า ร า ง ที่  1

Comprehensive	Economic	Partnership	

:	RCEP)	กับประเทศคู่ค้�ของ	ASEAN	ที่ได้มี

ก�รจดัทำ�	FTAs	ระหว่�งกนัแลว้3	เพือ่เปดิเสรี

ท�งก�รค�้และก�รลงทนุตอ่ยอดจ�ก	FTAs	ที่

มีเป็นร�ยประเทศอยู่แล้วกับประเทศเหล่�น้ี	

โดย	 RCEP	 ถือได้ว่�เป็นกลไกสำ�คัญที่จะ

บูรณ�ก�ร	ASEAN	เข้�กับเศรษฐกิจโลก	รวม

ทั้งกลุ่ม	BRICS		โดยมี	ASEAN	เป็นแกนกล�ง		

 ปัจจุบันประเทศไทย	 มีคว�มร่วมมือในกรอบทวิภ�คีและพหุภ�คี	 รวมถึงมีคว�ม

สัมพันธ์ด้�นเศรษฐกิจ	ก�รค้�และก�รลงทุนกับประเทศต่�งๆ	ในกลุ่ม	BRICS	ที่สำ�คัญดังนี้			

B R I C S  กั บ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

	 จ�กปญัห�วกิฤตกิ�รณด์�้นก�รเงนิ

ท่ีเกิดข้ึนกับ	 EU	 ในขณะนี้	 ASEAN	 ควรให้

คว�มสำ�คญัและแสวงห�คว�มรว่มมอืกบักลุม่	

BRICS	 ให้ม�กขึ้น	 โดย	 ASEAN	 ควรที่จะ

กำ�หนดประเด็นและแนวท�งคว�มร่วมมือให้

มีคว�มชัดเจน	รวมถึงสอดคล้องไปในทิศท�ง

เดียวกันกับกลุ่ม	 BRICS	 ตลอดจนให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดกับ	ASEAN	

 จ�กต�ร�งท่ี	1	จะเห็นว่�ระหว่�งปี	พ.ศ.	2552-2554	มูลค่�ก�รค้�รวมของ	ASEAN	กับกลุ่ม	BRICS	ที่มีจำ�นวนเพียง	5	ประเทศ	มี

มูลค่�สูงกว่�มูลค่�ก�รค้�ระหว่�ง	ASEAN	กับ	EU	ที่มีจำ�นวนถึง	27	ประเทศ	เป็นอย่�งม�ก	ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่�ประเทศต่�งๆ	ในกลุ่ม	BRICS	

เป็นประเทศคู่ค้�ที่สำ�คัญของ	ASEAN	ดังนั้นห�ก	ASEAN	ส�ม�รถจัดทำ�กลไกคว�มร่วมมือกับกลุ่ม	BRICS	ทั้งในรูปแบบของคว�มร่วมมือท�ง

เศรษฐกิจและก�รค้�ทั่วไป	หรือก�รจัดทำ�	RCEP	ก็จะส่งผลให้มูลค่�ก�รค้�และก�รลงทุนระหว่�ง	ASEAN	กับกลุ่ม	BRICS	เพิ่มสูงขึ้น

3.	ASEAN	ได้มีก�รทำ�	FTAs	กับประเทศคู่ค้�ที่สำ�คัญ	จำ�นวน	5	ฉบับ	กับ	6	ประเทศ	โดยทำ�	FTAs	ในกรอบ

ทวิภ�คีกับ	จีน	ญี่ปุ่น	เก�หลีใต้	และอินเดีย	จำ�นวน	4	ฉบับ	เรียกว่�	ASEAN	+	1	และทำ�	FTAs	กับ	ออสเตรเลีย

และนิวซีแลนด์	จำ�นวน	1	ฉบับ	เรียกว่�	ASEAN	+	2	

 1. ไทย-จีน	ได้แก่	ก�รทำ�	ASEAN-

China	FTA	ในกรอบพหุภ�คี	และคว�มร่วม

มือในกรอบทวิภ�คีต่�งๆ	 เช่น	 แผนพัฒน�

ระยะ	5	ป	ีระหว�่งไทย-จนี	(พ.ศ.	2555-2559)	

ภ�ยใต้คว�มตกลงก�รขย�ยคว�มร่วมมือ

ทวิภ�คีท�งเศรษฐกิจและก�รค้�ในเชิงกว้�ง

และเชิงลึกระหว่�งส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน

และร�ชอ�ณ�	 จักรไทย	 แผนปฏิบัติก�รร่วม

ว่�ด้วยคว�มร่วมมือเชิงยุทธศ�สตร์ไทย-จีน

ฉบับที่	 2	 (2555	 -2559)	 ไปจนถึงกลไกใน 

รูปแบบของคณะทำ�ง�นระหว่�งรัฐบ�ลไทย

กับรัฐบ�ลท้องถ่ินต่�งๆ	ของจีนในระดับมณฑล	

เป็นต้น		

 2. ไทย-อินเดีย	 อยู่ระหว่�งก�ร

เจรจ�	FTA	ระหว�่งกนั	ซึง่ขณะนีสิ้นค�้จำ�นวน	

83	 ร�ยก�รมีภ�ษีเป็นศูนย์แล้ว	 นอกจ�กนี้	

อินเดียยังเป็นตล�ดใหม่ที่สำ�คัญที่สุดของไทย	

วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กรกฎาคม - กันยายน 2555 25
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ประเทศใน

กลุ่ม bRIcs 

มูลค่าการค้ารวมของไทย

กับประเทศในกลุ่ม bRIcs

สินค้าส่งออกที่สำาคัญของไทย

ไปยังประเทศต่างๆ ในกลุ่ม bRIcs  

สินค้านำาเข้าที่สำาคัญของไทย

จากประเทศต่างๆ ในกลุ่ม bRIcs  

2552 2553 2554

จีน 33,208 45,987 57,788 เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ	

ย�งพ�ร�และผลิตภัณฑ์ย�ง	เคมีภัณฑ์	

เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ	

เครื่องจักรไฟฟ้�	เคมีภัณฑ์เม็ดพล�สติก		

อินเดีย 4,952 6,672 8,150 เคมีภัณฑ์	เม็ดพล�สติก	อัญมณีและเครื่อง

ประดับ	ย�งพ�ร�	ย�นยนต์และส่วน

ประกอบ	

อัญมณี	และเครื่องประดับ	เคมีภัณฑ์	

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ	พืชและ

ผลิตภัณฑ์จ�กพืช	

รัสเซีย 2,109 4,028 5,670 ย�นยนต์และชิ้นส่วน	ผลไม้กระป๋องและ

แปรรูป	เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์	

น้ำ�มันดิบ	เหล็ก	เหล็กกล้�และผลิตภัณฑ์	

ปุ๋ยและย�กำ�จัดศัตรูพืช	

บราซิล 2,333 3,439 4,576 ย�งพ�ร�	ย�นยนต์และชิ้นส่วน	เครื่อง

จักรกลและส่วนประกอบ	เม็ดพล�สติก	

ด้�ยและเส้นใย	

พืชและผลิตภัณฑ์จ�กพืช	เหล็ก	เหล็กกล้�

และผลิตภัณฑ์	สินแร่โลหะอื่น	เศษโลหะ					

แอฟริกาใต้ 1,844 2,289 3,554 ข้�ว	ย�นยนต์และชิ้นส่วน	อ�ห�รทะเล

แปรรูป	เครื่องรับวิทยุและโทรทัศน์		

ผลิตภัณฑ์ย�ง	

สินแร่	โลหะ	เศษโลหะและผลิตภัณฑ์	

เหล็ก	เหล็กกล้�และผลิตภัณฑ์อัญมณี

และเครื่องประดับ													

ที่ม� : Global Trade Atlas  

					หน่วย	:	ล้�นเหรียญสหรัฐฯ 

ค�้รวมกบักลุม่	BRICS	ประม�ณ	79,738	ล�้น

เหรียญสหรัฐฯ	 (ข้อมูลจ�ก	 Global	 Trade	

Atlas)

	 อย่�งไรก็ดี	 รัฐบ�ลไทยควรกำ�หนด

ยุทธศ�สตร์ในก�รพัฒน�คว�มร่วมมือด้�น

เศรษฐกิจ	ก�รค้�	และก�รลงทุน	รวมถึงเสริม

สร�้ง	คว�มสมัพนัธก์บัประเทศในกลุม่	BRICS	

ใหม้�กยิง่ขึน้	โดยอ�ศัยกลไกคว�มรว่มมอืภ�ย

ใตก้รอบทวภิ�คแีละพหภุ�คทีีม่อียู	่เพือ่ให้เกดิ

ประโยชนส์งูสดุตอ่ภ�พรวมด�้นเศรษฐกจิ	ก�ร

ค้�	และก�รลงทนุของประเทศ	รวมถงึเปน็ก�ร

แสวงห�ตล�ดใหม่ที่มีศักยภ�พให้กับภ�ค

ธุรกิจและเอกชนของไทยแทนกลุ่มประเทศ	

EU	 และสหรัฐฯ	 ที่กำ�ลังประสบปัญห�ด้�น

เศรษฐกิจและก�รเงินอยู่ในขณะนี้			

อ้�งอิง :  
1. www.mfa.go.th
2. Global Trade Atlas
3. www.dtn.go.th
4. http://en.wikipedia.org/wiki/BRICS   

ต า ร า ง ที่  2

โดยในป	ี2554	อนิเดยีเปน็ประเทศคูค่�้อนัดบั

ที่	16	ของไทย	และเป็นอันดับที่	1	ของไทยใน

เอเชียใต้	 โดยระหว่�งปี	 พ.ศ.	 2552-2554	

มูลค่�ก�รค้�รวมไทย-อินเดีย	 มีมูลค่�เพิ่มขึ้น

อย่�งต่อเนื่อง

 3. ไทย-รัสเซีย	รัสเซียเป็นประเทศ

คู่ค้�อันดับหนึ่งของไทยในกลุ่มประเทศยุโรป

ตะวันออกและกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกร�ช	

(Commonwealth	 of	 Independent	

States	:	CIS)	ซึ่งมูลค่�ก�รค้�รวมไทย-รัสเซีย	

ระหว่�งปี	พ.ศ.	 2552-2554	มีมูลค่�เพิ่มขึ้น

อย่�งต่อเนื่อง

 4. ไทย-บราซลิ	ทัง้สองประเทศไดม้ี

ก�รลงน�มคว�มตกลงทวิภ�คีท�งก�รค้�

ระหว่�งกัน	ซึ่งในปี	พ.ศ.	2554	ที่ผ่�นม�ทั้ง

ไทยและบร�ซิลต่�งเป็นคู่ค้�อันดับหนึ่งของ

กันและกันในอ�เซียน	 และล�ตินอเมริก�	

(แทนที่สิงคโปร์)

 5. ไทย-แอฟรกิาใต ้แอฟรกิ�ใตเ้ปน็

คู่ค้�อันดับหนึ่งของไทยในทวีปแอฟริก�และ

เป็นตล�ดส่งออกข้�วที่ใหญ่ที่สุดของไทยใน

อนุภูมิภ�คแอฟริก�ตอนใต้	 นอกจ�กน้ีในปี	

2554	ทีผ่�่นม�แอฟรกิ�ใตย้งัเปน็ประเทศคูค่�้

อันดับหนึ่งของไทยในกลุ่มอ�เซียนอีกด้วย	

	 จ�กต�ร�งที่	 2	 จะเห็นได้ว่�มูลค่� 

ก�รค้�รวมของไทยกับประเทศต่�งๆ	 ในกลุ่ม	

BRICS	ระหว่�งปี	พ.ศ.	2552-2554	 เพิ่มขึ้น

อย่�งต่อเนื่อง	 ดังน้ันห�ก	 ASEAN	 ส�ม�รถ

ดำ�เนินคว�มร่วมมือกับกลุ่ม	BRICS	ได้เป็นผล

สำ�เร็จ	 ก็จะส่งผลดีต่อภ�คเศรษฐกิจ	 ก�รค้�	

และก�รลงทุนของไทย	ทำ�ให้ส�ม�รถที่จะส่ง

ออกสินค้�ต่�งๆ	 ที่มีศักยภ�พต�มต�ร�งข้�ง

ต้น	 ทั้งสินค้�เกษตรและอุตส�หกรรมไปยัง

ประเทศต่�งๆ	ในกลุ่ม	BRICS	ได้ม�กขึ้น		

	 ทั้ งนี้ 	 เมื่อ เทียบกับประเทศใน	

ASEAN	แลว้	ในป	ีพ.ศ.	2554	ไทยเปน็ประเทศ

ที่มีมูลค่�ก�รค้�รวมกับกลุ่ม	 BRICS	 สูงสุด 

เป็นอันดับที่สองรองจ�กสิงคโปร์	 ที่มีมูลค่�

ก�รค�้รวมกบักลุม่	BRICS	ประม�ณ	117,824	

ล�้นเหรยีญสหรฐัฯ	ในขณะที	่ไทยมมีลูค�่ก�ร



  
จจุบันก�รใช้ง�นคอมพิวเตอร์	โดยเฉพ�ะผู้ที่ต้องทำ�ง�น

หน�้จอคอมพวิเตอรเ์ปน็เวล�น�นหล�ยชัว่โมง	ทำ�ใหเ้กดิ

ปญัห�ด�้นท�งส�ยต�เพิม่ม�กขึน้	เชน่	ปวดลูกต�	ส�ยต�

พร่�มัว	ส�ยต�ส้ันก่อนวัยอันควร	เป็นต้น		

	 	 ห�กท่�นลองปฏิบัติต�ม	10	วิธี	ในก�รถนอมดวงต�	

หน้�จอคอมพิวเตอร์แบบง่�ยๆ	 จะช่วยลดคว�มเสี่ยงจ�กปัญห� 

ด้�นส�ยต�ดังกล่�ว	 และช่วยให้ส�ยต�ของท่�นได้ทำ�หน้�ที่อย่�งมี

ประสิทธิภ�พน�นที่สุด	ดังนี้ค่ะ

	 1.	 เลอืกใชจ้อคอมพวิเตอรท์ีม่กี�รกระจ�ยรงัสตีำ�่เพือ่ถนอม 

	 	 ส�ยต� โดยใช้วิธีทดสอบแบบง่�ยๆ ทำ�โดยก�รปิดสวิตช์ 

	 	 จอคอมพิวเตอร์	แล้วเอ�มือหรือแขนไปจ่อไว้ใกล้ๆ	 จอ 

	 	 คอมพิวเตอร์ให้ม�กท่ีสุด	 ซ่ึงจอคอมพิวเตอร์ที่มีก�ร 

	 	 กระจ�ยรังสีตำ่�จะแทบไม่รู้สึกถึงไฟฟ้�สถิตต�มขนที่ 

	 	 บริเวณผิวเลย	คือ	ไม่รู้สึกขนลุก

	 2.	 ปรับแสงและคว�มคมชัดหน้�ของหน้�จอคอมพิวเตอร์ 

		 	 ให้รู้สึกสบ�ยต�ให้ม�กท่ีสุด  รวมท้ังคว�มสว่�งภ�ยในท่ี 

	 	 ทำ�ง�น เพร�ะห�กทำ�ง�นกับคอมพิวเตอร์ในสภ�พแวดล้อม 

	 	 ท่ีมีแสงจ้� และจอคอมพิวเตอร์มีคว�มสว่�งม�ก  ก็ยิ่งส่ง 

	 	 ผลเสียต่อดวงต�ได้ง่�ยและรวดเร็ว

	 3.	 ตำ�แหน่งของจอคอมพิวเตอร์ควรห่�งจ�กดวงต�พอ 

	 	 ประม�ณ	18-24	น้ิวหรือประม�ณหน่ึงช่วงแขนเอ้ือม และ 

	 	 ปรับระดับให้ตำ�่กว่�ระดับส�ยต�ประม�ณ	 15-20	 องศ�   

	 	 ซ่ึงห�กระยะห่�งระหว่�งจอคอมพิวเตอร์กับต�ไม่สัมพันธ์ 

	 	 กันอ�จทำ�ให้เกิดอ�ก�รเมื่อยล้�และปวดต�ได้ง่�ย

ถนอมสายตาหน้าจอคอมพิวเตอร์ถนอมสายตาหน้าจอคอมพิวเตอร์

10วิธีวิ ธี

สมพิศ น�คสุข 
ศูนย์ส�รสนเทศเศรษฐกิจอุตส�หกรรม

ปั
	 4.	 ใชแ้ผน่กรองรงัสทีีม่คีณุภ�พและเชือ่ถอืไดต้ดิไวท้ีห่น�้จอ	

	 	 คอมพวิเตอร ์เพือ่ชว่ยลดแสงจ�้จ�กจอคอมพวิเตอรแ์ละ 

	 	 ช่วยลดรังสีจ�กคอมพิวเตอร์สู่ส�ยต� 	

	 5.		 ทำ�คว�มสะอ�ดหน้�จอคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อยู่ 

	 	 เสมอ	เพร�ะฝุน่ละอองอ�จจะทำ�ใหเ้กดิก�รสะทอ้นของ 

	 	 แสงม�กยิ่งขึ้น	ส่งผลให้ต�พร่�มัวได้

	 6.	 หยุดพักหรือก�รเปลี่ยนแปลงต�ร�งก�รทำ�ง�นใหม่	จะ 

	 	 ช่วยให้ส�ยต�คล�ยคว�มเม่ือยล้�จ�กก�รจ้องหรือเพ่งจอ 

	 	 คอมพิวเตอร์ได้ เช่น หยุดพักส�ยต�คร้ังละ	15	น�ที ทุกๆ 

	 	 2	ช่ัวโมง	เป็นอย่�งน้อย แล้วค่อยเริ่มก�รทำ�ง�นต่อไป 	

	 7.	 ใช้ผ้�ซุปนำ�้หม�ดๆ  ว�งไว้บนเปลือกต�  และหลับต�สัก 

	 		 2-3	น�ที เพื่อเป็นก�รให้ส�ยต�กลับม�แข็งแรงอีกครั้ง

	 8.	 ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์  อ�จจะเกิดก�รต�แห้งเพร�ะข�ด 

	 	 นำ�้หลอ่เลีย้ง	เนือ่งจ�กหอ้งทีม่คีอมพวิเตอรส์ว่นใหญม่กั 

	 	 จะเป็นห้องแอร์  เมื่อบวกกับคว�มร้อนจ�กเครื่องคอม 

	 	 พิวเตอร์  จะทำ�ให้อ�ก�ศแห้ง  ก�รหยดนำ้�ต�เทียมก็จะ 

	 	 ช่วยให้ต�กลับม�สดชื่นอีกครั้ง

	 9.	 กระพรบิต�ใหบ้อ่ยครัง้กว�่ปกตเิพือ่ใหม้นีำ�้หลอ่เลีย้งอยู ่

	 	 เสมอ	ภ�ยใน	10	วนิ�ท	ีลองพย�ย�มกระพรบิต�ซกั	1-2 

		 	 ครั้ง	จะช่วยคล�ยคว�มอ่อนล้�ของส�ยต�ได้ม�ก

										10.	 ตรวจสุขภ�พต�บ่อยๆ	 โดยเฉพ�ะผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ 

	 		 และผู้ทีม่อี�ย	ุ40	ป	ีขึน้ไป	ควรไปตรวจเช็คสุขภ�พดวงต�

                              อ้�งอิง : http : //kapook.com

นานาสาระนานาสาระ
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	 	 จ�กวกิฤตเศรษฐกจิโลกทีก่ำ�ลงัเผชญิอยูข่ณะนี	้มตีวัแปรหลกั

ได้แก่สหรัฐอเมริก�และยุโรป	ซึ่งทั้ง	2	ตล�ดนี้นับเป็นตล�ดหลักหรือ

ตล�ดใหญท่ีม่คีว�มสำ�คญัตอ่ก�รสง่ออกทีส่ง่ผลกระทบไปทัว่โลก	ทำ�ให้

หล�ยประเทศตืน่ตวัห�ท�งดิน้รนเพือ่ใหป้ระเทศตนหลดุพน้จ�กวิกฤต

คร้ังน้ี	ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบครัง้นีไ้มน่อ้ยเลย	เพร�ะยอดส่งออก

ของอุตส�หกรรมที่ใช้แรงง�นเข้มข้น	 เช่น	สิ่งทอ	ในไตรม�ส	4/2554	

มลูค�่ก�รสง่ออกลดลงรอ้ยละ	16.3	เมือ่เทยีบกบัไตรม�สกอ่น	และลด

ลงร้อยละ	 12.9	 เมื่อเทียบกับไตรม�สเดียวกันของปีก่อน	 และใน

ไตรม�สที	่1/2555	มลูค�่ก�รสง่ออกลดลงรอ้ยละ	15.31	เมือ่เทยีบกบั

ไตรม�สเดียวกันของปีก่อน	และในไตรม�สที่	2/2555	ก็มีแนวโน้มลด

ลงเช่นเดียวกัน	โดยเฉพ�ะในตล�ดหลัก	เช่น	สหรัฐอเมริก�และยุโรป

	 	 อตุส�หกรรมสิง่ทอ	นอกจ�กจะไดร้บัผลกระทบโดยตรงจ�ก

วิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งนี้ยังได้รับผลกระทบจ�กปัจจัยด้�นก�ร

ข�ดแคลนแรงง�นทีอ่ยูใ่นข้ันเข้�ใกลจ้ดุวกิฤต	เนือ่งจ�กประช�กรทีเ่ข�้

สู่ตล�ดแรงง�นลดน้อยลงจ�กอัตร�ก�รเกิดถดถอยปีละประม�ณ	

100,000	 คน	 ทำ�ให้แรงง�นส�ข�สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มข�ดแคลน

ประม�ณ	300,000	คน	และกำ�ลังเข้�สู่สังคมประช�กรสูงวัยเช่นเดียว

กับประเทศพัฒน�แล้ว	ประกอบกับคว�มสนใจในวิช�ชีพสิ่งทอไม่ค่อย

เป็นที่นิยมของนักเรียนส�ยอ�ชีพม�กเท่�ส�ข�อื่นๆ	 เช่น	 ย�นยนต์	

ไฟฟ้�	 บริห�รธุรกิจ	 เป็นต้น	 นอกจ�กน้ีแรงง�นประเทศเพ่ือนบ้�นมี

แนวโนม้จะกลบัประเทศ	เนือ่งจ�กภ�วะก�รเมอืงคลีค่ล�ย	และจะเปดิ

ประเทศต้อนรับนักลงทุนต่�งช�ติม�กขึ้น	นอกจ�กนี้นโยบ�ยก�รปรับ

ค่�แรงขั้นตำ่�	 300	 บ�ท	 และก�รประก�ศใช้ม�ตรฐ�นฝีมือแรงง�น	 

ซึง่จะตอ้งจ�่ยค�่จ�้งต�มม�ตรฐ�นแตล่ะระดบั	จะทำ�ใหผู้ป้ระกอบก�ร

ที่ปรับตัวไม่ทันได้รับผลกระทบอย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้	 โดยเฉพ�ะ 

ผู้ประกอบก�รที่เป็น	SMEs	ซึ่งผู้ประกอบก�รจะต้องปรับตัวให้ทันกับ

สถ�นก�รณ์ที่กำ�ลังเปลี่ยนแปลง	โดยมี	2	แนวท�งหลัก	คือ

1. หนทางรุ่ง... การพัฒนานวัตกรรมสิ่งทอใหม่ๆ 

	 	 โดยก�รเสรมิสร�้งคว�มเขม้แขง็	รว่มคดิรว่มทำ�	รว่มวจิยั	และ 

พฒัน�เทคโนโลยกี�รผลิตใหท้นัสมยั	และจดัทำ�ยทุธศ�สตรก์�รพฒัน�

นวัตกรรมเพื่อสร้�งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	ให้เกิดคว�มแตกต่�ง	เป็นจุดข�ย

ใหก้บัธรุกจิ	และผลิตภัณฑ์	จะส�ม�รถขย�ยตล�ดส่ิงทอสู่ตล�ดคุณภ�พ

สูงได้ม�กข้ึนก�รพัฒน�นวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 ท่ีมุ่งสนองตอบผู้

บริโภคท่ีเน้นเร่ืองคว�มแปลกใหม่ท่ีมีเอกลักษณ์	 สวยง�ม	 เสริมสุขภ�พ	

และไม่ทำ�ล�ยสิ่งแวดล้อม	เช่น

	 1)	 นวัตกรรมเส้ือผ้�สมุนไพรกันเช้ือร�	 ใช้เทคโนโลยี	 Micro 

		 	 encapsulation	โดยมีส่วนประกอบของสมุนไพรพ้ืนบ้�น	เช่น 

		 	 ตะไคร้	ขมิ้น	ที่ส�ม�รถยับยั้งเชื้อร�ได้

	 2)	 นวัตกรรมสมุนไพร	 Super	 Cool	 ใช้เทคโนโลยี	 Micro 

		 	 encapsulation	โดยนำ�ยูค�ลิบตัส	ก�รบูร	และเมนทอลเป็น 

	 	 ส่วนประกอบ	เม่ือสวมใส่ทำ�ให้เย็นสบ�ยและป้องกันแสง	UV

	 3)	 นวัตกรรมส่ิงทอจ�กสีพิมพ์ธรรมช�ติ	เดมิใช้เพยีงสีธรรมช�ตใิน 

	 	 ก�รย้อม	 ได้พัฒน�นำ�สีธรรมช�ติม�ใช้ในก�รพิมพ์ลวดล�ย 

		 	 ส�ม�รถติดทนน�นกว่�ย้อมสีธรรมช�ติทั่วไป	 โดยยังคงเป็น 

	 	 มิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 4)	 นวตักรรมสิง่ทอสเีขยีว	(Green	&	Clean	Technology)	โดย	

	 	 ก�รพัฒน�นวัตกรรมก�รใช้วัตถุดิบจ�กเส้นใยธรรมช�ติ	 เช่น 

สิ่งทอสิ่งทอ
เรง่หาทางรอด...อยูไ่ทย

อ�นนท์ เศรษฐเกรียงไกร
สำ�นักนโยบ�ยอุตส�หกรรมร�ยส�ข� 2

บทความพิเศษ สศอ.บทความพิเศษ สศอ.
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	 	 กัญชง	 กล้วย	 ป่�น	 ปอ	 ใบสับปะรด	 เป็นต้น	 ซ่ึงจะทำ�ให้ได้ 

	 	 ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมม�กขึ้น	เป็นก�รสร้�งมูลค่� 

	 	 เพิ่มจ�กวัตถุดิบธรรมช�ติด้วย

	 5)	 นวัตกรรม	Textile	Antibac	and	UV	nano	Zno	ส�ม�รถ 

	 	 ยับยั้งแบคทีเรียได้ถึง	99.9%	

	 6)		 นวัตกรรมผ้�ไหมบ�งเบ�ท่ีสุด	โดยพัฒน�โครงสร้�งก�รทอให้ได้	 

	 	 ผ้�ไหมที่บ�งเบ�และปลอดส�รเคมี	เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 7)		 นวัตกรรมส่ิงทอเทคนิค	 (Technical	 Textile)	 ก�รพัฒน� 

	 	 นวัตกรรมสิ่งทอเทคนิค	 ซึ่งมีอยู่หล�ยประเภท	 เช่น	 ส่ิงทอ 

	 	 ท�งก�รแพทย์	ก�ร	เกษตร	ก่อสร้�ง	กีฬ�	ก�รป้องกันและบรรจุ 

	 	 ภัณฑ์ย�นยนต	์เปน็ตน้	โดยเฉพ�ะสิง่ทอเทคนคิย�นยนตม์ใีช้ 

	 	 ประม�ณ	10%	ของรถยนต์แต่ละคัน	ซึ่งมีมูลค่�รวมหล�ย 

	 	 หมื่นล้�นบ�ท	ตั้งแต่เบ�ะรถยนต์	แอร์แบ๊ค	ส่วนหุ้มหลังค� 

		 	 ส่วนประกอบตัวถัง	 เพื่อทำ�ให้นำ้�หนักรถเบ�	 มีคว�มคงทน 

		 	 หรือง�นวิศวกรรมในก�รก่อสร้�ง	 หลังค�ผ้�ใบ	 ก�รปูถนน 

	 	 แทนเหล็กเส้น	เป็นต้น

	 8)	 นวัตกรรมก�รออกแบบ	(Design)	ก�รพัฒน�ก�รออกแบบ 

	 	 เปน็นวตักรรมทีส่ำ�คญัเพือ่สร�้งสรรคเ์รือ่งร�ว	(Story)	หรอื 

	 	 ตำ�น�นคว�มเป็นม�ที่ทำ�ให้มีคว�มน่�สนใจ	หรือมหัศจรรย ์

	 	 ในสิ่งทอนั้นๆ	 ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ที่สร้�ง	 มีมูลค่�เพิ่มสูง	 มี 

	 	 เอกลักษณ์โดดเด่นสวยง�ม	เหม�ะสมกับยุคสมัย

	 9)		 นวตักรรมก�รพฒัน�เทคนคิก�รฟอกยอ้มทีเ่นน้ก�รออกแบบ 

		 	 ลวดล�ยผ้�และเทคนิคก�รทอผ้�โดยใช้ส�รธรรมช�ติหรือส�ร 

		 	 ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมต�มม�ตรฐ�นกฎระเบียบของผู้นำ�เข้� 

		 	 เชน่	REACH	EU	Flower	Carbon	Footprint	Label	WEEE 

		 	 Rohs	Eco	Labelling	เป็นต้น

	 10)	 นวัตกรรมก�รสร้�งสรรค์สิ่งทอ	หัตถกรรม	และเคหะสิ่งทอ 

		 	 ก�รเช่ือมโยงหัตถกรรมพ้ืนเมืองเชิงวัฒนธรรมกับก�รท่องเท่ียว	: 

		 	 เช่น	 โครงก�รกล้�ใหม่ถักทอ	 ต่อยอดภูมิปัญญ�	 หรือก�ร 

	 	 ท่องเที่ยวในเส้นท�งส�ยไหม	เป็นต้น

2.  หนทางรอด... กระตุ้นการขยายการค้า-การลงทุนสู่เพื่อนบ้าน

	 	 จ�กวิกฤตเศรษฐกิจดังกล่�ว	หนท�งรอดของไทย	คือ	 ต้อง

มองไปทีก่�รสร้�งโอก�สท�งก�รค�้และก�รลงทนุในประเทศเพือ่นบ�้น	

โดยเฉพ�ะก�รค้�ต�มแนวช�ยแดน	เนื่องจ�กตล�ดอ�เซียนถูกมองว่�

มปีระช�กรเกอืบ	600	ล�้นคน	มลูค�่ก�รค�้ช�ยแดนปลีะเกอืบ	1	ล�้น

ล้�นบ�ท	 มีก�รขย�ยตัวม�กกว่�ปีละ	 12%	 และมีแนวโน้มขย�ย

ตัวอย่�งต่อเนื่อง	นับเป็นตล�ดใหม่ที่มีโอก�สท�งก�รค้�และก�รลงทุน

สูงม�ก	และก�รท่ีจะเป็นประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน	 (AEC)	 ในปี	 2558	

จะช่วยเสริมสร้�งคว�มแข็งแกร่งท�งเศรษฐกิจ	 โดยก�รเป็นเขตก�ร

ผลิตและตล�ดเดียว	 ส�ม�รถเคล่ือนย้�ยปัจจัยก�รผลิต	 และแรงง�น

ฝีมือได้เสรีแต่ผู้ประกอบก�รไทยจะต้องสร้�งภูมิคุ้มกันและเสริมคว�ม

แข็งแกร่งให้ธุรกิจของตนเองให้มีขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันม�ก

ขึ้นด้วย	โดยมีก�รศึกษ�และเตรียมคว�มพร้อมในประเด็นต่�งๆ	เช่น

1) ศักยภาพในการขยายการลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้านของไทย 

ก�รเป็นประช�คมเศรษฐกจิอ�เซยีน	(AEC)	ซึง่ไทยมโีอก�สในก�รขย�ย

ก�รค้�	 ก�รลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้�นน้ัน	 นับว่�ไทยยังมีจุดแข็งท่ีมี

คว�มได้เปรียบ	ด�้นทีต่ัง้ท�งภมูศิ�สตรท์ีส่�ม�รถเชือ่มโยงท�งเศรษฐกจิ	

ก�รค้�	 ก�รลงทุน	 และก�รท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้�น	 และมี

ศักยภ�พเพียงพอในก�รเป็นศูนย์กล�งก�รคมน�คมขนส่ง	และระบบ

โลจสิตกิสข์องภมูภิ�คนี	้เพร�ะไทยมเีส้นท�งคมน�คมขนสง่ทีด่	ีทัง้ท�ง

บก	ท�งอ�ก�ศ	และท�งนำ�้	ซึง่แทบทกุประเทศจะตอ้งเชือ่มโยงกบัไทย

2)  ข้อจำากัดและอุปสรรคในการขยายการค้าและการลงทุนกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน แม้จะมีศักยภ�พและโอก�สดังกล่�วม�แล้ว	 

แต่ไทยก็มีอุปสรรคที่ต้องตั้งรับให้ดีและให้ได้	นั่นคือ

	 (1)		 ม�ตรก�รกีดกันท�งก�รค้�ในรูปแบบต่�งๆ		

	 (2)		 คว�มไม่แน่นอนด้�นก�รเมือง	 กฎหม�ยและระเบียบ 

	 	 ข้อบังคับที่ข�ดคว�มชัดเจน	ซึ่งในบ�งประเทศส�ม�รถออก 

	 	 กฎหม�ยได้ภ�ยในข้�มคืน

	 (3)		 คว�มสัมพันธ์ระดับบุคคล/กลุ่มผลประโยชน์ที่ต้องอ�ศัย 

	 	 คว�มสัมพันธ์ส่วนตัวเข้�ช่วย

	 (4)		 ข้อจำ�กัดด้�นข้อมูล	ข่�วส�ร	ก�รตล�ด

	 (5)	 ข้อจำ�กัดด้�นส�ธ�รณูปโภคพ้ืนฐ�น	เช่น	ไฟฟ้�	นำ�้	ก�รส่ือส�ร

	 (6)		 ระบบโลจิสติกส์ยังมีจำ�กัด	 ทำ�ให้ต้นทุนแพง	 แม้ว่�ค่�จ้�ง 

		 	 แรงง�นจะถูกก็ต�ม

	 (7)		 สภ�พแวดล้อม	และบรรย�ก�ศก�รลงทุน	ที่ไม่เอื้ออำ�นวย

	 (8)	 ก�รคอรับชั่น	ก�รมีค่�ใช้จ่�ยนอกระบบ	หรือจ่�ยภ�ษีที่ไม่มี 

	 	 คว�มแน่นอน

	 (9)		 คุณภ�พและม�ตรฐ�นสินค้�	ที่ไม่มีข้อกำ�หนดชัดเจน

3)  การเตรียมความพร้อมสำาหรับนักลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน

	 	 ก�รเตรยีมคว�มพรอ้มนอกจ�กจะมขีอ้มลูก�รลงทุนในแตล่ะ

ประเทศเพือ่เปรยีบเทยีบขอ้ดขีอ้เสยีแลว้	ผูป้ระกอบก�รเองกจ็ะตอ้งมี

วิสัยทัศน์ของก�รเป็นผู้บริห�รที่จะไปลงทุนในต่�งแดน	 โดยก�รห� 

จุดแข็งและจุดอ่อนเพื่อห�ท�งแก้ไขล่วงหน้�	 ก่อนที่จะไปลุยของจริง

เพื่อไม่ให้เด้งกลับม�	เช่น
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:

	 (1)	 ก�รเตรียมคว�มพร้อมด้�นก�รบริห�รจัดก�รและบุคล�กรท่ีมี	 

	 	 คว�มส�ม�รถสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษ	และภ�ษ�พื้นเมืองได้

	 (2)		 ก�รว�งแผนถ�่ยทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรมไปยงัประเทศ 

	 	 ที่ต้องก�รลงทุน

	 (3)	 มีก�รว�งแผนท�งก�รเงินระยะย�วพอสมควรหรือส�ยป่�น 

	 	 ต้องย�วไกลพอสมควร	ไม่ควรหวังผลระยะสั้น

	 (4)		 ก�รส่งคนไปฝังตัวในต่�งประเทศ	2	-	3	ปี	ก่อนลงทุน

	 (5)		 ก�รเข้�สู่ระบบอุปถัมภ์	 และก�รเมืองในระดับพ้ืนที่	 และ 

	 	 ระดับประเทศ

	 (6)	 ก�รสร้�งเครือข่�ย	 หุ้นส่วน	 ผู้ร่วมทุนในต่�งประเทศ 

		 	 โดยเฉพ�ะก�รมีผู้แทนที่ดี	(Nominee)	

4)  ประโยชนข์องการขยายการคา้การลงทนุในประเทศเพื่อนบ้าน

	 (1)		 ก�รเพ่ิมช่องท�งก�รเข้�สู่ตล�ด	ทำ�ให้เข้�ใจคว�มต้องก�รของ 

	 	 ลูกค้�	และพฤติกรรมของผู้บริโภคในตล�ดนั้นๆ	ม�กขึ้น

	 (2)		 เพิ่มขน�ดก�รประหยัดท�งธุรกิจ	 ลดต้นทุนก�รผลิต	 โดย 

		 	 เฉพ�ะค่�จ้�งแรงง�น

	 (3)		 เพ่ิมช่องท�งก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม	เป็นก�รเพ่ิม 

	 	 โอก�สก�รเรียนรู้เทคนิคในก�รทำ�ธุรกิจ	 และก�รถ่�ยทอด 

	 	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมจ�กประเทศท่ีมีระดับก�รพัฒน�สูงกว่� 

	 (4)		 ก�รสร้�งเครือข่�ยเช่ือมโยงกับต่�งประเทศ	เป็นก�รสร้�งเครือข่�ย 

	 	 (Net	work)	 ท้ังในและต่�งประเทศและนอกภูมิภ�ค	 โดยมี 

	 	 ประเทศที่ประสบผลสำ�เร็จม�แล้ว	 คือ	 ญ่ีปุ่น	 ท่ีส่งเสริมให้ 

		 	 SMEs	ออกไปลงทนุต�่งประเทศเพือ่เพิม่ศกัยภ�พก�รแขง่ขนั 

	 	 ท�งก�รค้�

	 (5)		 เพื่อก�รเข้�ถึงแหล่งทรัพย�กร	และวัตถุดิบได้ง่�ยขึ้น

	 (6)		 เพ่ือไดส้ทิธพิเิศษท�งภ�ษศีลุก�กร	(GSP)	เพร�ะบ�งประเทศ 

	 	 ได้รับสิทธิประโยชน์ท�งภ�ษีฯค่อนข้�งสูงอยู่	 เช่น	 ล�ว 

		 	 เวียดน�ม	กัมพูช�

3.  สรุป

	 	 จ�กวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อก�รขย�ยโครงก�ร

ท�งก�รค้�และก�รลงทุนของไทยอย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้	สินค้�ไทยที่จะ

เข้�ไปแข่งขันในตล�ดระดับสูงได้จะต้องมีก�รพัฒน�นวัตกรรมเพื่อให้

ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคว�มสร้�งสรรค์	 มีคว�มแปลกใหม่	 มีเอกลักษณ์โดด

เด่น	 มีคุณภ�พและรูปแบบท่ีดี	 มีตร�สินค้�	 (Brand)	 มีก�รออกแบบ	

(Design)	 ที่สวยง�ม	 มีลูกเล่นแตกต่�งจ�กสินค้�ท่ีผลิตจำ�นวนม�กๆ	

(Mass	Products)	ที่ประเทศจีนและอินเดีย	หรือประเทศท่ีมีต้นทุนตำ�่

กว่�ทำ�ได้ดกีว�่	จะทำ�ใหค้ว�มส�ม�รถแข่งขันของสนิค�้ไทยลดนอ้ยลง	

จุดแข็งที่สำ�คัญของสิ่งทอไทยคือ	ควรเน้นก�รออกแบบ	(Design)	ให้มี

มูลค่�เพิ่มสูง	ก�รส่งเสริมให้มีศูนย์กล�งรวบรวมก�รออกแบบในเมือง

ไทย	 และเน้นก�รสร้�งสรรค์สิ่งทอป้อนตล�ดโลกให้ได้ด้วยพรมแดน

ธุรกิจก�รค้�	 ก�รลงทุนที่เปิดกว้�งขึ้น	 ธุรกิจ	 SMEs	 ไทยจะมีโอก�ส

พัฒน�ในระดับน�น�ช�ติต่อไป	 ด้วยก�รส่งเสริมและผลักดันให้ธุรกิจ	

SMEs	 ไทยไปลงทุนในประเทศที่มีฐ�นก�รผลิตต้นทุนตำ่�	 ซึ่งมีโอก�ส

ขย�ยตล�ดสินค้�ของไทยได้ม�กขึ้น	 โดยจะต้องลดข้อจำ�กัดต่�งๆ	ลง	

และก�รร่วมทุนกับนักธุรกิจในสินค้�หล�กหล�ยรูปแบบ	 เพื่อให้

ส�ม�รถเข�้ไปลงทนุไดส้ะดวกขึน้	ซึง่นบัตอ่แตน่ีไ้ปอกี	5	ป	ีประเทศไทย

จะเข�้สูจ่ดุเปลีย่น	ห�กผูป้ระกอบก�รไมป่รบัเปลีย่นหรอืพฒัน�ตวัเอง

อ�จจะอยู่ไม่ได้	โดยเฉพ�ะประเด็นปัญห�ก�รข�ดแคลนแรงง�น	รวม

ถงึก�รจ�่ยค�่จ�้งขัน้ตำ�่ทีอ่น�คตอ�จถงึวนัละ	500	บ�ท	และสวสัดกิ�ร

ก็จะสูงขึ้นต�มม�ด้วย	 ส่งผลให้ผู้ประกอบก�รมีภ�ระในก�รประกอบ

ก�รสูงต�มม�	 ดังนั้นก�รจะอยู่อย่�งรุ่ง...หรือจะไปให้รอด...ก็ต้อง

ว�งแผนคดิอย�่งเปน็ระบบบนพืน้ฐ�นขอ้มลูสนบัสนนุ	เพือ่เตรยีมคว�ม

พร้อมอยู่เสมอ	มิฉะนั้นธุรกิจก็จะสะดุด	จนย�กจะแก้ไขได้ในที่สุด

	 	 ในส่วนของสำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรมเอง	 ในฐ�นะท่ี

เป็นหน่วยง�นที่มีบทบ�ทหน้�ที่เป็นองค์กรหลักในก�รชี้นำ�และเตือน

ภัยภ�คอุตส�หกรรม	 ก็ได้ดำ�เนินก�รโครงก�รภ�ยใต้แผนแม่บทเพิ่ม

ประสิทธภิ�พและผลิตภ�พภ�คอตุส�หกรรม	ตัง้แตป่	ี2551	เปน็ตน้ม�	

เพ่ือเป็นก�รยกระดับก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พและผลิตภ�พแก่อุตส�หกรรม	

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม	และเป็นก�รเตรียมคว�มพร้อมและสนองตอบ

ก�รเชือ่มโยงและขย�ยโอก�สท�งก�รค้�และก�รลงทนุในกลุม่ประเทศ

อ�เซยีน	เชน่	โครงก�รพฒัน�ผลติภณัฑส์ิง่ทอและเครือ่งนุง่หม่ไทย	เพือ่

สนองตอบผู้ผลิตในประเทศและสม�ชิกเขตก�รค้�อ�เซียน	 และ	

BIMSTEC	ระยะที่	1-3	(พ.ศ.	2522-	2554)	ซึ่งมีกิจกรรมหลัก	คือ	ก�ร

พฒัน�ผลติภณัฑ	์และขย�ยโอก�สท�งก�รตล�ดในกลุม่สม�ชกิอ�เซยีน	

และ	 BIMSTEC	 โดยมีก�รศึกษ�และจัดทำ�ฐ�นข้อมูลเชิงลึกโครงสร้�ง

อุตส�หกรรมส่ิงทอของประเทศสม�ชิกกลุ่มอ�เซียนและ	 BIMSTEC	 

ตลอดจนแนวท�งก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�ร

ของตล�ด	 ก�รเจรจ�จับคู่ธุรกิจและแสดงผลง�นผลิตภัณฑ์ส่ิงทอเพื่อ

ทดสอบตล�ดด้วย	นอกจ�กนี้ในปีงบประม�ณ	2556	ยังได้เสนอขอรับ

ก�รจัดสรรงบประม�ณเพื่อศึกษ�โครงก�รเตรียมคว�มพร้อมย้�ยฐ�น

ก�รผลิตในอุตส�หกรรมที่ใช้แรงง�นเข้มข้น	(สิ่งทอ	รองเท้�และเครื่อง

หนงั	อญัมณแีละเครือ่งประดบั)	ไปยงัประเทศเพือ่นบ�้นในก�รรองรบั

ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน	(AEC)	ด้วย	ซึ่งจะมีส่วนทำ�ให้หน่วยง�นที่

เกีย่วขอ้ง	ภ�คเอกชน	และผู้ประกอบก�รมขีอ้มลูประกอบก�รพจิ�รณ�

กำ�หนดนโยบ�ยและแนวท�งสนบัสนนุ	ประกอบก�รตดัสนิใจย�้ยฐ�น

ก�รผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้�น	 ซึ่งมีต้นทุนที่ตำ่�กว่�และลดปัญห� 

ก�รข�ดแคลนแรงง�นภ�ยในประเทศอีกท�งหนึ่งด้วย

 

   อ้�งอิง :

 1. โครงก�รจัดทำ�แผนที่นำ�ท�งเศรษฐกิจเชิงสร้�งสรรค์
  ของอุตส�หกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย 2554  
  สถ�บันพัฒน�อุตส�หกรรมสิ่งทอ
 2. ร�ยง�นภ�วะเศรษฐกิจอุตส�หกรรม
  ไตรม�ส 4/2554, ไตรม�ส 1/2555
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:

ยา	 ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ใน

ก�รดำ�รงชวีติทีม่คีว�มจำ�เป็น

ในทุกช่วงวัยของมนุษย์	และมี

คว�มสำ�คัญต่อชีวิตม�อย่�งย�วน�น	 ปัจจุบันอุตส�หกรรมย� 

จึงเป็นอุตส�หกรรมที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศไทยโดยรวม	ทัง้ด�้นก�รสร�้งคณุภ�พชวีติของประช�ชน	และ

เป็นอุตส�หกรรมก�รผลิตเพื่อก�รส่งออก	 โดยเฉพ�ะอุตส�หกรรมย�

แผนปัจจุบันซึ่งประเทศไทยถือได้ว่�เป็นประเทศหน่ึงท่ีมีศักยภ�พใน

ก�รแข่งขันไม่ด้อยกว่�อีกหล�ยประเทศ	 และเรื่องอุตส�หกรรมย�จึง

เปน็อตุส�หกรรมทีอ่ยูใ่นคว�มสนใจ	ในปงีบประม�ณ	2555	สำ�นกัง�น

เศรษฐกิจอุตส�หกรรม	 (สศอ.)	 ซ่ึงหน่วยง�นท่ีรับผิดชอบด้�นก�ร

กำ�หนดนโยบ�ยก�รพัฒน�อุตส�หกรรมของประเทศ	 ร่วมกับสถ�บัน	

วิจัยนโยบ�ยเศรษฐกิจก�รคลัง	 (ท่ีปรึกษ�โครงก�รศึกษ�ยุทธศ�สตร์

ก�รพัฒน�อุตส�หกรรมเชิงเปรียบเทียบกรณีศึกษ�ประเทศไทย	เก�หลีใต้	

อินเดีย	จีน	ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสำ�รวจและศึกษ�ข้อมูลก�รประกอบ

ก�รอตุส�หกรรมย�ในต�่งประเทศเชิงลกึ	คอื	อตุส�หกรรมย�	ณ	เมอืง

ไฮเดอร�บัด	 (Hyderabud)	 ประเทศอินเดีย	 ระหว่�งวันที่	 9-13	

กรกฎ�คม	2555	เพ่ือนำ�ขอ้มลูม�วเิคร�ะหด์�้นนโยบ�ยทีเ่กีย่วขอ้งและ

จัดทำ�ข้อเสนอแนะด้�นท�งเลือกในก�รส่งเสริมอุตส�หกรรมย�ใน

ประเทศไทย	 โดยมีเจ้�หน้�ที่	 สศอ.	 จำ�นวน	3	 ร�ย	คือ	น�ยอิทธิชัย	

ปัทมสิริวัฒน์	 ผู้เชี่ยวช�ญด้�นเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันภ�ค

อุตส�หกรรม	น�งส�วปิญช�น์	ศรีสังข์	นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน

ชำ�น�ญก�ร	และผู้เขียน	ร่วมเดินท�งไปกับคณะที่ปรึกษ�สถ�บันวิจัย

นโยบ�ยเศรษฐกิจก�รคลัง	 (ดร.	พิชญ์	นิตย์เสมอ	น�ยณัฐสิทธิ	 เธียร

ประสิทธิ์	และน�ยมั่นพล	วงศ์ม�ศ�)

	 ในก�รเดนิท�งไปครัง้นี	้ถอืเปน็ก�รเข�้ไปเยีย่มชมและพบกบั

ผู้ประกอบก�รอุตส�หกรรมย� Aurobindo	Pharma ที่เป็นบริษัทย�

ชั้นนำ�ของประเทศอินเดียและของโลกอุตส�หกรรมย�แผนปัจจุบัน	

และในปัจจุบัน	 Aurobindo	 Pharma	 มีโรงง�นทั้งหมด	 9	 โรงง�น 

ในประเทศอินเดีย	 โดยทั้งหมดอยู่ในรัฐอรัญประเทศ	 (Andhra	

Pradesh)	ซึ่งคณะเจ้�หน้�ที่	สศอ.	และที่ปรึกษ�โครงก�รฯ	ได้เลือก

เดินท�งไปเยี่ยมชมและพบกับผู้ประกอบก�รอุตส�หกรรมย� Auro	

bindo	 Pharma	 ที่ตั้งอยู่เขตนิคมอุตส�หกรรมสีเขียว	 (Green	

Industrial	Park)	และเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ	(Special	Economic	

Zone:	 SEZ)	 ซึ่งตั้งอยู่ห่�งจ�กตัวเมืองไฮเดอร�บัด	 (Hyderabad)	

ประม�ณ	60	กม.	โดย	Green	Industrial	Park	เป็นตัวอย่�งของคว�ม

มุง่มัน่และจรงิจงักบัก�รพฒัน�อตุส�หกรรมย�ของรฐับ�ลทอ้งถิน่ของ

รัฐอรัญประเทศ	 เพร�ะในปี	 2006	 รัฐอรัญประเทศได้ทำ�ก�รเวนคืน

พืน้ทีป่ระม�ณ	1,000	เอเคอร	์(acres)	เพือ่จดัตัง้เปน็นคิมอตุส�หกรรม

สำ�หรบัโรงง�นทีไ่มม่กี�รสร�้งมลภ�วะและเปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้มและ

ชมุชนในละแวกใกลเ้คยีง	พรอ้มทัง้ประก�ศให	้Green	Industrial	Park	

เป็นคลัสเตอร์ย�ของรัฐอรัญประเทศ	

	 เมื่อเจ้�หน้�ที่	สศอ.	และที่ปรึกษ�โครงก�รฯ	เดินท�งม�ถึง

โรงง�น	Unit	VII	ของ	Aurobindo	Pharma	ได้เข้�พบและรับฟังก�ร

 . .

บรษิทัขายยาช้ันนำ ของ
ประเทศอินเดีย

 
Aurobindo 
Pharma
ไ ป ดู

อุบลวรรณ หลอดเงิน
สำ�นักนโยบ�ยอุตส�หกรรมมหภ�ค
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บรรย�ยสรุปจ�กผู้บริห�รของโรงง�น	Aurobindo	Pharma	คือ	Mr.	

Uday	B	Kasbekar,	Vice	President	-	Operations	of	Aurobindo	

Pharma	และภ�ยหลังก�รสัมภ�ษณ์	Mr.	Uday	B	Kasbekar	ทำ�ให้

ทร�บข้อมูลที่น่�สนใจเกี่ยวกับก�รพัฒน�อุตส�หกรรมย�ของอินเดีย	

และขอนำ�เสนอสรุปประเด็นก�รสัมภ�ษณ์	Mr.	 Uday	 B	 Kasbekar	 

ที่สำ�คัญดังนี้

	 -	 Aurobindo	 Pharma	 ก่อตั้งในปี	 1986	 ซ่ึงเป็นช่วงที่

อตุส�หกรรมย�ของอนิเดยีมกี�รขย�ยตวัอย�่งก�้วกระโดดจ�กก�รแก้

กฎหม�ย	Patent	Act	ในปัจจุบัน	Aurobindo	Pharma	เป็นหนึ่งใน

บริษัทชั้นนำ�ของโลกในก�รจำ�หน่�ยย�ส�มัญ	 (Generic	 drug)	 และ

ส�รตั้งต้น	(Active	Pharmaceutical	Ingredient:	API)	ของโลก	โดย

ตล�ดหลักได้แก่	สหรัฐอเมริก�	และยุโรป

	 -	 Aurobindo	 Pharma	 ยังคงมีนโยบ�ยท่ีจะมุ่งเน้นก�ร

จำ�หน�่ยย�ส�มญัทีพ่น้ชว่งก�รคุม้ครองภ�ยใตส้ทิธบิตัร	โดยมกี�รเลอืก

ตวัย�ทีต่อ้งก�รพฒัน�	และตรวจสอบวนัทีส่ทิธบิตัรของย�นัน้หมดอ�ย	ุ

โดยในปัจจุบันสิทธิบัตรย�ของอินเดียมีอ�ยุ	 20	 ปี	 ซึ่งหม�ยถึง	

Aurobindo	จะมีเวล�ในก�รพัฒน�ย�อย่�งน้อย	 20	ปี	 ก่อนที่ย�จะ

หมดสิทธิบัตร

	 -	โรงง�นย�ของ	Aurobindo	Pharma	นอกจ�กจะถูกตรวจ

สภ�พโดยเจ้�หน้�ที่ของรัฐแล้ว	 ยังถูกตรวจสอบโดยบริษัทที่จ้�งผลิต

จ�กทั่วโลก	 โดยเฉลี่ยแล้วโรงง�นของ	 Aurobindo	 จะถูกตรวจสอบ

เดือนละ	1	ครั้ง	ทำ�ให้ต้องคอยรักษ�ม�ตรฐ�นในก�รผลิตอยู่เสมอ

	 -	 ก�รวิจัยและพัฒน�ของ	 Aurobindo	 Pharma	 ไม่มีก�ร

เชือ่มโยงกบัสถ�บนัก�รศกึษ�	เนือ่งจ�กส�เหตดุ�้นคว�มลบัท�งธรุกจิ

โดยรัฐบ�ลส่งเสริมกิจกรรม	 R&D	 โดยยกเว้นภ�ษีให้กับค่�ใช้จ่�ยใน

กิจกรรม	R&D	ทั้งหมด	

	 -	 สำ�หรับก�รผลิตเพื่อก�รส่งออกในประเทศอินเดียนั้น	

รฐับ�ลอนิเดยีไดย้กเวน้ภ�ษทีัง้หมดใหก้บัย�ทีเ่ปน็ผลติเพือ่สง่ออก	สว่น

ย�ที่จำ�หน่�ยภ�ยในประเทศจะมีภ�ษีสรรพส�มิตร้อยละ	 40	 และใน	

Green	Industrial	Park	มีสำ�นักง�นศุลก�กรอยู่ใน	Industrial	Zone	

ผลติภณัฑย์�ของ	Aurobindo	Pharma	จงึส�ม�รถผ�่นพธิกี�รศลุก�กร

ไดต้ัง้แตอ่อกจ�กโรงง�น	จ�กนัน้ย�ทีผ่ลิตจะถกูขนส่งท�งรถยนตไ์ปยงั

ท่�เรือมุมไบ	(Mumbai)	ในรัฐมห�ร�ษฏระ	(Maharashtra)

 ภ�ยหลังก�รรับฟังก�รบรรย�ยสรุปและก�รสัมภ�ษณ์ 

ดังกล่�วแล้ว  เจ้�หน้�ที่	สศอ.	และที่ปรึกษ�โครงก�รฯ	ได้มอบของที่

ระลึกแก่	Mr.	Uday	B	Kasbekar เป็นก�รขอบคุณ	และจ�กนั้น	Mr.	

Uday	 B	 Kasbekar	 ได้นำ�ทุกคนเข้�เยี่ยมชมก�รปฏิบัติง�นในแผนก

ต�่งๆ	ของโรงง�น	Aurobindo	Pharma ซึง่แบง่เปน็	3	ส่วนหลกั	ไดแ้ก	่

ส่วนก�รวิจัยและพัฒน�รวมทั้งตรวจสอบคุณภ�พย�ที่ถือเป็นหัวใจ

สำ�คัญของก�รผลิตย�และรักษ�ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของ	

Auro	bindo	Pharma จ�กนั้นได้เข้�เยี่ยมชมในส่วนที่สองซึ่งเป็นส�ย

ก�รผลิตที่มีก�รทำ�ง�นโดยอ�ศัยที่เครื่องจักรที่ทันสมัยและพนักง�น

เกือบทั้งหมดภ�ยในโรงง�นเป็นช�วอินเดีย		และส่วนสุดท้�ยคือ	ส่วน

จัดเก็บวัตถุดิบและกระจ�ยสินค้�ที่ทำ�ก�รผลิตเสร็จส้ินไปแล้ว	 ซึ่งตั้ง

อยู่ด้�นหลังของโรงง�นและมีก�รนำ�ระบบโลจิสติกส์ม�ประยุกต์ใช้ทั้ง

ในกระบวนก�รผลิตภ�ยในโรงง�นและก�รกระจ�ยสินค้�สินค้�อย่�ง



Club
วารสารเศรษฐกจิอตุสาหกรรม	|	ไดเ้ปดิพืน้ทีแ่ลกเปลีย่นคว�มคดิเหน็	และบทคว�มทีม่เีนือ้ห�เกีย่วขอ้งกบัอตุส�หกรรม 
	 จ�กบุคคลภ�ยนอก ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ a4

โดยส่งม�ที่...	 กลุ่มประชาสัมพันธ์และบริการห้องสมุด     
 สำานักบริหารกลาง สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรอื E-mail : oieclub@oie.go.th 
 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
         
  เจ้�ของคว�มคิดเห็นและบทคว�มที่ได้รับก�รตีพิมพ์ในว�รส�ร	สศอ.	จะได้รับของที่ระลึก	หรือค่�ตอบแทน
	 	ต�มคว�มเหม�ะสม	โดยขอคว�มกรุณ�ระบุ	ชื่อ-น�มสกุลจริง	พร้อมที่อยู่	และหม�ยเลขโทรศัพท์ของท่�นให้ชัดเจน

	 	กองบรรณ�ธิก�รฯ	ขอสงวนสิทธิ์ในก�รตัดทอนคว�มย�ว	หรือข้อคว�มในบ�งตอนออก	เพื่อคว�มเหม�ะสม	
	 	ในกรณีที่ผลง�นของท่�นได้รับก�รตีพิมพ์

เวทีเปิดรับความคิดเห็น 
..................และร่วมสนุกClub Card

Name

000-0000-0000-0000-00
OIE ClubOIE Club

ครบถ้วน	เช่น	ก�รนำ�ระบบ	Cold	-	Chain	Management	ม�ใช้ใน

ก�รรักษ�คุณของย�ในขณะก�รจัดส่งย�จ�กโรงง�นไปยังประเทศ

ปล�ยท�ง	ก�รใชร้ะบบ	RFID	เพือ่ตรวจสอบสถ�นะก�รจดัสง่สนิค�้ย�

และรับคืนย�จ�กประเทศปล�ยท�ง	เป็นต้น

	 แมว้�่ในก�รเยีย่มชมและพบกบัผูป้ระกอบก�รอตุส�หกรรม

ย� Aurobindo	Pharma	ในครั้งนี้จะมีระยะเวล�ที่สั้นเพียงครึ่งวันเช้�

เท�่นัน้	แตท่ำ�ใหช้ว่ยมองเหน็ภ�พของแนวท�งก�รพฒัน�อตุส�หกรรม

และคว�มพย�ย�มของรัฐบ�ลท้องถ่ินของรัฐอรัญประเทศชัดเจนม�ก

ยิ่งขึ้น	 และเป็นก�รยืนยันว่�ในก�รพัฒน�อุตส�หกรรมย�ของอินเดีย

จ�กอดีตจนกระทั่งอินเดียก้�วขึ้นเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำ�ด้�น

อุตส�หกรรมก�รผลิตย�ของโลกในปัจจุบันไม่ได้เกิดจ�กก�รคว�ม

พย�ย�มของภ�คเอกชนเพียงอย่�งเดียวแต่เกิดคว�มพย�ย�มอย่�ง

จริงจังของภ�ครัฐในก�รสนับสนุนในสิ่งที่ภ�คเอกชนไม่ส�ม�รถจัดห�

ม�ได้เองโดยเฉพ�ะพ้ืนท่ีขน�ดใหญ่ในก�รก่อสร้�งโรงง�นและม�ตรก�ร	

ท�งภ�ษี		ซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้เป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รสร้�งคว�มเข้มแข็ง

และก�รเตบิโตของอตุส�หกรรมก�รผลติย�เพือ่ก�รส่งออกของอนิเดยี		

ดังนั้น	 ประเทศไทยส�ม�รถจะเรียนรู้และนำ�เอ�แนวท�งก�รพัฒน� 

อตุส�หกรรมย�ของรฐัอรญัประเทศไปประกอบก�รจดัทำ�แนวท�งก�ร

จัดตั้งคลัสเตอร์อุตส�หกรรมย�ในพื้นที่ที่ศักยภ�พภ�ยในประเทศให้

เป็นรูปธรรมต่อไป
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รอบรั้วเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรอบรั้วเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

s

  ชี้นำาอุตสาหกรรมไทยด้วย IIU 
สำ�นกัง�นเศรษฐกจิอตุส�หกรรม	(สศอ.)	รว่มกบัสถ�บนัเครอืข�่ย	
ที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงอุตส�หกรรม	จัดง�นเปิดตัว	“ชี้นำ�
อุตส�หกรรมไทยด้วย	 I IU”	 โดยมีน�ยสุภ�พ	 คล่ีขจ�ย	 ผู้ช่วย
รฐัมนตรปีระจำ�กระทรวงอตุส�หกรรม	เปน็ประธ�นเปดิง�นและ
กล่�วป�ฐกถ�พิเศษเรื่อง	 “ข้อมูลท�งธุรกิจพิชิตชัยชนะ”	 กล่�ว
ร�ยง�นโดยน�ยโสภณ	 ผลประสิทธิ์	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น
เศรษฐกิจอุตส�หกรรม	 ในวันพฤหัสบดีที่	 26	 กรกฎ�คม	 2555	 
ณ	ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทคบ�งน�	กรุงเทพฯ

s

 สศอ.รับรางวัล
บัญชีภาครัฐดีเด่น

น�ยหทัย	อู่ไทย	
รองผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�น
เศรษฐกจิอตุส�หกรรมเปน็
ผูแ้ทน	สศอ.	รับมอบร�งวลั
เกียรติคุณบัญชีภ�ครัฐดีเด่น	 ซ่ึงจัดโดยกรมบัญชีกล�ง	 ในง�น	 “พิธีมอบประก�ศเกียรติคุณ
บัญชีภ�ครัฐดีเด่น	:	Public	Accounting	Awards	2012”		โดยมีน�ยรังสรรค์	ศรีวรศ�สตร์	

อธิบดีกรมบัญชีกล�ง	เป็นประธ�นเปิดง�นและเป็นผู้มอบร�งวัล	ในวันพุธที่	8	สิงห�คม	2555 

s

 แข่งขันกอล์ฟ สศอ. ประจำาปี ’55

สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม	 (สศอ.)	 จัดก�รแข่งขันกอล์ฟประจำ�ปี	
2555	สศอ.	ชิงถ้วยเกียรติยศ	โดยมีน�ยโสภณ	ผลประสิทธิ์	ผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม	เป็นประธ�นในก�รจัดแข่งขัน	โดยมีนัก
กอล์ฟให้คว�มสนใจเข้�ร่วมแข่งขันม�กม�ย	 ร�ยได้ท้ังหมดจะนำ�เข้�
สวัสดิก�ร	สศอ.	จัดขึ้นในวันศุกร์ที่	10	สิงห�คม	2555	ณ	สน�ม	เดอะ	รอยัลกอล์ฟ	แอนด์	คันทรีคลับ	จ.	สมุทรปร�ก�ร

s

  ปลูกต้นคูนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี
กระทรวงอุตส�หกรรมจัดกิจกรรม	“ปลูกต้นคูนเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษ�	มห�ร�ชินี”	

โดยมี	ฯพณฯ	สุวัจน์	ลิปตพัลลภ	อดีตรองน�ยกรัฐมนตรี	เป็นประธ�นในพิธีเปิดง�น	โดยมีผู้บริห�ร	เจ้�หน้�ที่สังกัดกระทรวงอุตส�หกรรม	 
รวมทั้งคณะผู้บริห�รและเจ้�หน้�ที่สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม	 (สศอ.)	 ร่วมทำ�ก�รปลูกต้นคูนทั้งหมดจำ�นวน	23,980	ต้น	บริเวณ 
ริมถนนท�งหลวงจ�กแยกบ้�นหนองสรวงถึงวัดบ้�นไร่ในชุมชน	ในวันพฤหัสบดีที่	9	สิงห�คม	2555	ณ	วัดบ้�นไร่	จ.	นครร�ชสีม�
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ปี 2554 ปี 2555

ที่ม�ไตรม�ส	

1	

ไตรม�ส	

2

ไตรม�ส	

3

ไตรม�ส	

4

ไตรม�ส	

1

ไตรม�ส	

2 เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

   สถานการณ์ภาคการผลิตภายในประเทศ

			ดัชนีผลผลิต 187.7 181.7 195.5 125.1 174.9 178.9 165.3 189.0 182.4 สศอ.
(-2.1) (-2.5) (1.9) (-34.2) (-6.9) (-1.6) (0.0) (6.0) (-9.6)

			ดัชนีก�รส่งสินค้� 191.6 180.7 203.5 130.6 182.5 197.7 173.5 209.4 210.0 สศอ.
(0.3) (-4.0) (5.2) (-32.7) (-4.7) (9.4) (6.7) (20.1) (2.5)

			ดัชนีสินค้�สำ�เร็จรูปคงคลัง 185.0 186.1 197.5 175.0 183.7 188.3 189.8 194.2 180.9 สศอ.
(1.6) (1.3) (5.0) (-5.8) (-0.7) (1.2) (4.7) (4.7) (-5.6)

   ดัชนีแรงง�น
			ในภ�คอุตส�หกรรม

118.9 116.2 119.4 106.3 114.8 114.2 110.3 117.1 115.1 สศอ.
(0.2) (-0.4) (-1.3) (-11.7) (-3.4) (-1.7) (-2.3) (0.5) (-3.4)

			อัตร�ก�รใช้กำ�ลังก�รผลิต 63.0 59.7 65.0 47.1 62.1 69.2 61.1 74.3 72.4 สศอ.
(-0.5) (-5.7) (0.4) (-26.2) (-0.6) (16.0) (10.7) (24.8) (12.4)

   สถานการณ์ภาคการผลิตโลก

			Global	Manufacturing	PMI 56.7 53.4 50.2 50.1 51.2 50.4 51.4 50.6 49.1 JPMorgan
(1.1) (-5.6) (-6.1) (-8.0) (-9.8) (-5.7) (-6.5) (-4.5) (-6.1)

   Global	Manufacturing	
			Output	Index

58.2 53.6 50.2 50.5 52.4 51.1 53.1 51.0 49.1 JPMorgan
(-1.2) (-9.3) (-8.6) (-9.5) (-10.0) (-4.7) (-2.9) (-4.5) (-6.1)

   Global	Manufacturing	
			New	Orders	Index

58.1 52.2 49.2 49.2 51.4 48.4 51.8 51.5 41.8 JPMorgan
(-0.7) (-10.4) (-6.4) (-10.0) (-11.5) (-7.4) (-3.7) (-0.8) (-18.0)

   Global	Manufacturing	
			Input	Prices	Index

74.9 66.6 56.9 49.5 55.4 50.4 56.2 50.2 44.8 JPMorgan
(17.2) (1.1) (-0.4) (-26.1) (-26.0) (-24.3) (-22.3) (-24.7) (-26.3)

   Global	Manufacturing			
			Employment	Index

55.7 54.0 51.3 51.0 51.1 51.2 51.2 51.5 51.0 JPMorgan
(8.4) (0.8) (-3.5) (-4.6) (-8.3) (-5.2) (-7.1) (-3.9) (-4.5)

OIE Business IndicatorOIE Business Indicator

The Early Warning System of Industrial Economics: EWS-IE

  หม�ยเหตุ: (_) หม�ยถึง อัตร�ก�รขย�ยตัว (%)

ดัชนีผลผลิต

อุตส�หกรรม	

(ถ่วงน้ำ�หนัก

มูลค่�เพิ่ม)

อัตร�ก�รใช้

กำ�ลังก�รผลิต

ดัชนีผลิตภ�พ

แรงง�น

อุตส�หกรรม

มูลค่�ก�ร

นำ�เข้�วัตถุดิบ	

(ล้�นดอลล�ร์

สหรัฐฯ)

หลักการพิจารณา EWS-IE เทอร์โมมิเตอร์

EWS-IE เทอร์โมมิเตอร์ เป็นเครื่องมือที่มีคว�มส�ม�รถในก�รชี้นำ�ภ�วะเศรษฐกิจอุตส�หกรรมเป็นระยะเวล�	 

2	เดือน	แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	คือ	ระดับปกติ และ	ระดับผิดปกติ โดยระดับของเหลวในเทอร์โมมิเตอร์	คือ	ค่�คว�มน่�จะเป็น	

(%)	ถ้�มีระดับตั้งแต่	0.45	ของเหลวจะเป็นสีเขียว	หม�ยถึง	ภ�วะเศรษฐกิจอุตส�หกรรมอยู่ในเกณฑ์ปกติ	ห�กมีระดับม�กกว่�	

45	ขึน้ไป	ของเหลวจะเปลีย่น

เป็นสีแดง	 หม�ยถึง ภ�วะ

เศรษฐกิจอุตส�หกรรมอยู่ใน

เกณฑ์ผิดปกติ

EWS-IE เดือนกันยายน 2555 

ส่งสัญญาณปกติ สะท้อนจ�กตัวแปรใน

ประเทศเปน็สำ�คญั โดยตวัแปรในประเทศทีส่ง่

สัญญ�ณดี	ได้แก่	มูลค่�นำ�เข้�สินค้�ทุน	ดัชนี

ก�รลงทุนภ�คเอกชน	ดัชนีก�รอุปโภคบริโภค

ภ�คเอกชน	 และมูลค่�นำ�เข้�สินค้�วัตถุดิบ	 

ยงัคงมอีตัร�ก�รขย�ยตวัตอ่เนือ่ง	โดยขย�ยตวั

เพิ่มขึ้นร้อยละ	40.0,	19.5,	7.0	และ	5.9		ต�ม

ลำ�ดับ	 อย่�งไรก็ต�มพบว่�ปัจจัยต่�งประเทศ

เป็นปัจจัยสำ�คัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

อุตส�หกรรมไทย	 เน่ืองจ�กปัญห�วิกฤต

เศรษฐกจิในยโุรปเปน็ส�เหตหุลกั	สง่ผลใหก้�ร

ผลติโลกชะลอตวัลง	กระทบตอ่ก�รสง่ออกไทย	

และก�รผลติภ�คอตุส�หกรรมของไทยในทีส่ดุ

ตั ว ชี้ วั ด เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม



 

ปี 2 5 5 4 ปี 2 5 5 5
ที่ม�

ไตรม�ส	1 ไตรม�ส	2 ไตรม�ส	3 ไตรม�ส	4 ไตรม�ส	1 ไตรม�ส	2 เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

       

 
         

 
 

  ด้านการผลิต

		มูลค่�ก�รนำ�เข้�สินค้�วัตถุดิบ	
 	(ล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ)

31,468.1 36,498.9 36,600.7 29,954.6 33,857.9 36,576.5 11,493.1 12,972.5 12,110.9 ธปท.
(24.2) (27.6) (29.9) (-1.1) (7.6) (0.2) (-5.6) (5.1) (1.0)

		มูลค่�ก�รนำ�เข้�สินค้�ทุน	
 	(ล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ)

12,342.4 11,882.7 12,922.3 11,444.9 14,078.3 15,084.8 4,881.0 5,242.5 4,961.2
ธปท.(46.8) (22.6) (26.9) (15.1) (14.1) (26.9) (25.5) (47.3) (11.9)

		ดัชนีชี้นำ�วัฏจักรธุรกิจระยะสั้น
127.3 128.6 129.1 124.9 128.9 130.8 129.9 129.5 133.1 กระทรวง

พ�ณิชย์(6.5) (8.3) (6.6) (1.5) (1.3) (1.7) (2.0) (-0.3) (3.4)
		คว�มเชื่อมั่นภ�คอุตส�หกรรม	
 	3	เดือนข้�งหน้�

114.1 113.6 103.8 104.0 107.8 109.8 112.6 111.1 105.8
ส.อ.ท.

(2.9) (7.2) (-10.4) (-8.0) (-5.5) (-3.3) (-3.1) (-0.1) (-6.8)
		ดัชนีก�รลงทุนภ�คเอกชน 202.5 206.9 206.0 193.4 214.3 238.1 234.9 239.8 239.8 ธปท.

(15.1) (11.5) (7.7) (0.3) (5.8) (15.1) (12.7) (14.5) (18.3)
		ร�ค�น้ำ�มันดิบ	 93.5 102.2 89.7 94.0 102.9 93.4 103.3 94.7 82.3 EIA

(18.9) (31.4) (18.0) (10.5) (10.0) (-8.6) (-5.7) (-6.2) (-14.5)
  อัตร�แลกเปลี่ยน
  บ�ท/ดอลล�ร์สหรัฐฯ

30.6 30.3 30.1 31.0 31.0 31.3 30.9 31.3 31.7 ธปท.
(-7.0) (-6.4) (-4.6) (3.4) (1.5) (3.4) (2.8) (3.6) (3.7)

		อัตร�แลกเปลี่ยน
  บ�ท/100	เยน 

37.1 37.1 38.8 40.1 39.2 39.1 37.9 39.3 39.9
ธปท.(2.5) (5.7) (5.3) (10.4) (5.5) (5.2) (4.9) (5.5) (5.3)

		อัตร�แลกเปลี่ยน
  บ�ท/ยูโร

41.8 43.5 42.6 41.8 40.6 40.2 40.7 40.1 39.7
ธปท.(-8.2) (5.9) (4.4) (2.5) (-2.7) (-7.8) (-6.3) (-7.5) (-9.5)

  ด้านการบริโภค              

		ดัชนีคว�มเชื่อมั่นผู้บริโภค 18.9 19.4 29.6 21.2 24.3 26.4 24.3 27.4 27.6 กระทรวง
พ�ณิชย์

(-20.9) (20.7) (31.3) (-13.4) (29.0) (36.0) (42.1) (37.0) (30.2)

		ดัชนีอุปโภคบริโภคภ�คเอกชน
138.8 139.8 139.6 137.3 144.5 146.5 143.9 149.7 146.0

ธปท.(4.3) (4.3) (4.2) (1.2) (4.1) (4.8) (3.3) (6.6) (4.4)

		ร�ยได้เกษตรกรที่แท้จริง
135.1 91.0 81.8 155.0 115.6 82.5 99.8 76.7 70.9 คำ�นวณโดย	

สศค.
ข้อมูลจ�ก	สศก.(40.0) (21.9) (1.6) (-5.8) (-14.4) (-9.4) (-15.3) (-4.3) (-5.6)

  ด้านตลาด              

  ดัชนีตล�ดหลักทรัพย์
		แห่งประเทศไทย (SET)

999.8 1,069.6 1,039.6 998.5 1,147.2 1,180.7 1,228.5 1,141.5 1,172.1 ตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย(36.0) (38.8) (13.7) (-0.9) (14.7) (10.4) (12.3) (6.3) (12.5)

  ปัจจัยต่างประเทศ              

  ดัชนีชี้นำ�เศรษฐกิจสหรัฐฯ 100.8 100.6 100.1 100.3 100.9 101.0 101.1 101.0 100.9 OECD
(1.2) (0.7) (0.2) (0.0) (0.1) (0.4) (0.3) (0.4) (0.5)

		ดัชนีชี้นำ�เศรษฐกิจญี่ปุ่น 100.7 100.6 100.4 100.5 100.8 100.6 100.8 100.7 100.5 OECD

(1.0) (0.6) (0.3) (0.2) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.0)

		ดัชนีชี้นำ�เศรษฐกิจอียู 101.6 101.3 100.5 99.9 99.7 99.5 99.6 99.5 99.4 OECD
(1.3) (0.6) (-0.5) (-1.5) (-1.9) (-1.8) (-1.9) (-1.8) (-1.6)

		ดัชนีคว�มเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ 73.1 71.9 59.6 64.8 75.5 76.3 76.4 79.3 73.2 University	of	
Michigan(-1.1) (-2.8) (-12.7) (-9.1) (3.3) (6.2) (9.5) (6.7) (2.4)

		ดัชนีคว�มเชื่อมั่นผู้บริโภคญี่ปุ่น 40.0 34.8 37.9 38.1 39.6 40.5 40.1 40.7 40.8 ESRI
(0.3) (-18.6) (-10.5) (-5.9) (-1.0) (16.5) (20.1) (17.0) (12.7)

		ดัชนีคว�มเช่ือม่ันท�งเศรษฐกิจอียู 106.4 104.6 97.5 92.6 93.3 91.3 93.2 90.4 90.4 EUROSTAT
(9.2) (4.6) (-4.8) (-11.6) (-12.3) (-12.7) (-11.0) (-13.8) (-13.2)

OIE Business IndicatorOIE Business Indicator ตัวชี้วัดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม
The Early Warning System of Industrial Economics: EWS-IE

โดย : สำานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 4373 โทรสาร 0 2644 8315

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oie.go.th

ตัวแปรชี้นำาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

 หมายเหตุ: (...) หมายถึง อัตราการขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (%)

   ปัจจัยภายในประเทศ


