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  งแตสาธารณรัฐประชาชนจีนไดสถาปนาขึ้นเมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 1949 นั้น จีนมีผูนํามาแลวท้ังหมด 5 รุน โดยผูนํารุนปจจุบันมี
นายสี จิ้นผิง ดํารงตําแหนงประธานาธิบดี รวมถึงเลขาธิการใหญพรรคคอมมิวนิสตจีน และนายหลี่ เคอเฉียง ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ตอจาก
นายเวิน เจียเปา โดยนายสี จิ้นผิง เขาดํารงตําแหนงประธานาธิบดี ตอจากนายหู จิ่นเทา ซึ่งเปนผูนํารุนที่ 4 เม่ือวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556
(ค.ศ. 2013) โดยในระหวางการบริหารประเทศของนายหู จิ่นเทา จีนไดดําเนินการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ระยะ 5 ป ฉบับที่ 10 และ 11 (ระหวางป ค.ศ. 2001 – 2010) ซึ่งเนนในเรื่องของการนําวิทยาศาสตรมาพัฒนาประเทศ และพุงเปาไปท่ีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจเปนหลัก สงผลให GDP ของจีนขยายตัวอยางรวดเร็วและสูงข้ึนท่ีสุดในโลกอยางตอเนื่อง ทําใหปจจุบันจีนเปนประเทศท่ีมี
ขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับสองของโลก รองจากสหรัฐฯ  
 อยางไรก็ดี ในปนี้ (2013) เศรษฐกิจจีนไดเร่ิมประสบภาวะชะลอตัวเปนอยางมาก ทําใหนักวิชาการดานเศรษฐกิจทั้งหลายมองวา
ความรอนแรงของเศรษฐกิจจีนที่ผานมาอาจมาถึงทางตัน หรือเดินทางมาถึงจุด ที่ตองมีการปฏิรูประบบโครงสรางเศรษฐกิจใหมอีกคร้ัง เพื่อให
สามารถขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเติบโตไดตอไปในระยะยาว ซึ่งเรื่องดังกลาวถือวาเปนบททดสอบความสามารถในการบริหาร
ประเทศ ที่เปนยักษใหญเบอรสองของโลกอยางจีน ของกลุมผูนํารุนที่ 5 หรืออีกนัยหนึ่งบททดสอบดังกลาวก็ถือไดวาเปนความทาทายของกลุมผูนํา
รุนที่ 5 เชนกัน ซึ่งผูเขียนจะขอนําเสนอวากลุมผูนํารุนที่ 5 ของจีน มีการนํานโยบายที่จะดําเนินงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึง
มีความสัมพันธกับสหรัฐฯ ซึ่งเปนประเทศมหาอํานาจ  อาเซียน และไทยอยางไร นอกจากนี้ประเทศไทยควรดําเนินความสัมพันธกับรัฐบาลจีน
ชุดปจจุบันอยางไร ซึ่งเมื่อเดือนธันวาคม 2554 นายสี จิ้นผิง ซึ่งดํารงตําแหนงรองประธานาธิบดีจีน ในขณะนั้นไดเดินทางมาเยือนประเทศไทย
อยางเปนทางการมาแลวในฐานะแขกของรัฐบาล ซึ่งในชวงเวลาที่วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ฉบับน้ีตีพิมพนาจะตรงกับชวงเวลาท่ี
นายหลี่ เคอเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนคนปจจุบันจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรฐับาลเชนกัน   

ตั้

 ในชวงท่ีประธานาธิบดีสหรัฐฯ หาเสียงน้ัน ไดมีการนําคําวา “Change”
มาใชเปนนโยบายในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งก็ถือไดวานโยบายดังกลาว
ประสบความสําเร็จเปนอยางสูงจนทําใหชนะการเลือกตั้ง ขณะเดียวกันนายสี จิ้นผิง 
ก็ไดมีการนําคําวา “Chinese Dream” (ความฝนของชาวจีน) มากลาวเปน
ครั้งแรกหลังเขารับตําแหนงประธานาธิบดีคนใหมของจีน ระหวางพิธีปดการประชุม
สภาประชาชนแหงชาติ (National People’s Congress) ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 17 
มีนาคม 2556 ซึ่งคําวา “Chinese Dream” ที่นายสี จิ้นผิงกลาวนั้น เปนการ
เรียกรองใหชาวจีนทุกคนรวมกันตอสูเพื่อนําพาประเทศสูยุค "Renaissance" หรือ
ยุคฟนฟูศิลปะวิทยาการแบบเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกับยุโรป ซึ่งชาวจีนจําเปนตอง
สานฝนของตนเองใหประสบความสําเร็จ ซึ่งคลายกับคําท่ีสหรัฐฯ มักพูดถึงความ
ตองการของประชาชนของตนเองวา "American Dream" นอกจากนี้ รัฐบาลจีน 
ยังใหความสําคัญในเร่ืองของการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคม และปญหา
คอรรัปชั่นอีกดวย1

 “Chinese Dream” นโยบายของผูนําจีนรุนที่ 5

1 Phanuwat,  (17 มีนาคม 2556) “ผูนําจีนคนใหมประกาศพาชาติสูยุค ‘เรอเนสซองส’ ” http://news.voicetv.co.th/global/65557.html 
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กลุมผูนํารุนที่ 5 ของจีน (รูปซาย) นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดี และเลขาธิการใหญพรรคคอมมิวนิสตจีน และ 

(รูปขวา) นายหลี่  เคอเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน

2 นางสาวบุษกร หลี่ (09 กรกฎาคม 2556) “เศรษฐศาสตรหลี่ เคอเฉียง (Likonomics) กลายเปนประเด็นรอนในวงการจับตามองแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ
 ของรัฐบาลชุดใหมของจีน”, http://www.thaibizchina.com   
3 “Xi Jinping and Obama Hold the Second China-U.S. Presidential Meeting,” Ministry of Foreign Affairs, the People’s Republic of China. 
 6 June 2013

ASEAN ซึ่งถือวาเปนภูมิภาคท่ีมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรดาน
ตางประเทศของท้ังสองประเทศ ในดานการเมืองและเศรษฐกิจ 
อยางไรก็ตาม ในเร่ืองของเศรษฐกิจและการคานั้น ทั้งสองฝายก็มี
ประเด็นความขัดแยงระหวางกันอยูหลายเรื่อง เชน ปญหาดานการเงิน 
การปกปองทางการคา และการใหความคุมครองนกัลงทนุของแตละฝาย 
รวมถึงความเขมงวดของสหรัฐฯในการสงออกสินคาเทคโนโลยีไปจีน 
ตลอดจนปญหาเร่ืองทรัพยสินทางปญญา โดยจะเห็นไดวาการดําเนิน
ความสัมพันธระหวางสหรัฐฯ กับจีน ซึ่งเปนประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจ
ใหญเปนอันดับหนึ่งและสองของโลกตามลําดับ จะสงผลกระทบไปยัง
ประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกเปนอยางมาก ทั้งในแงของ
เศรษฐกิจและการเมือง
 อยางไรก็ดี ความสัมพันธระหวางจีนกับสหรัฐฯ ในยุคของ
นายสี จิ้นผิง กับนายบารัค โอบามา ไดมีสัญญาณเชิงบวกเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเมื่อเดือนมิถุนายน 2556 ที่ผานมาผู นําท้ังสองฝายไดเขารวม
การประชุม the 2nd China-U.S. Presidential Meeting 
ณ เมืองแรนโช มิราจ, แคลิฟอรเนีย สหรัฐฯ เพื่อหารือรวมกัน
เกี่ยวกับสถานการณและนโยบายดานเศรษฐกิจของแตละประเทศ 
รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงลึกเก่ียวกับความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจระหวางสหรัฐฯ และจีน ซึ่งการประชุมขางตน ทั้งสองฝาย
เห็นชอบใหมีการสงเสริม และผลักดันท่ีจะสรางความสัมพันธในรูป
แบบใหมระหวางกัน เพื่อใหเกิดสันติภาพ ความมั่นคง และความเจริญ
รุงเรื่องของภูมิภาค3    

  จีนกับ ASEAN 
 ในชวงท่ีผานมาถึงแมวาปญหาขอพิพาททะเลจีนใตระหวางจีน
และประเทศตาง ๆ ในอาเซียนภายใตบริบททางการเมืองระหวาง
ประเทศจะมีความตึงเครียดเพิ่มขึ้น อยางไรก็ดี ประเด็นความขัดแยง
ดังกลาวก็มีแนวโนมท่ีดีขึ้น โดยเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ กระทรวง
การตางประเทศไทย ไดเปนเจาภาพจัดการประชุม High Level 

  นอกจากน้ี นายหล่ี เคอเฉียง ยังไดมีการนําแผนการสงเสริม
และพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม ที่ไมไดมุ งเนนในเร่ืองการ
เรงพัฒนาเศรษฐกิจ แตจะมุงเนนไปท่ีการปรับโครงสรางเศรษฐกิจของ
ประเทศ เพื่อใหเกิดการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ซึ่งนายหลี่ เคอเฉียง 
ไดดําเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจ โดยใชมาตรการที่สําคัญ 3 ดาน ไดแก 
1) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจหรือเขตการคาเสรีขึ้น เชน การกอตั้ง
เขตการคาเสรีเซี่ยงไฮ 2) การสงเสริมและพัฒนาธุรกิจการคาบริการ 
เพื่อใหเปนธุรกิจการคาบริการสมัยใหม และ 3) การเปดประตูสู 
ภายนอก ที่ใหนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนในจีนเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งการ
ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจดังกลาวของนายหลี่ เคอเฉียง ไดรับการจับตา
มองเปนอยางมาก ซึ่งบริษัท Barclays Capital บริษัทยักษใหญดาน
การเงินของอังกฤษ ไดเรียกนโยบายดังกลาววา “เศรษฐศาสตรหล่ี 
เคอเฉียง” (Likonomics)2 ขณะเดียวกันรัฐบาลจีนยังไดดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (ค.ศ. 2011 – 
2015) โดยมุ งเนนในเรื่องการเติบโตอยางย่ังยืนการลดชองวาง
การพัฒนาและความเหล่ือมลํ้าทางสังคม การพัฒนาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี การประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดลอม การลดการ
พึ่งพาการสงออก และสงเสริมใหมีการเพ่ิมการบริโภคภายในประเทศ
ใหมากข้ึน เพื่อเปนแรงขับเคล่ือนเศรษฐกิจจีนใหเติบโตไดอยางย่ังยืน 
ในชวงสภาวะท่ีตลาดสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปซึ่งเปนประเทศคูคา
ที่สําคัญของจีนกําลังประสบปญหาดานเศรษฐกิจและการเงินอยูใน
ขณะนี้

  จีนกับสหรัฐฯ 
 ถึงแมวาความสัมพันธระหวางจีนกับสหรัฐฯ ในยุคของนาย
หู จิ่นเทา กับนายบารัค โอบามา ทั้งในมิติดานการเมืองและเศรษฐกิจ 
นั้นเปนในลักษณะของการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน (Interdependent) 
และการถวงดุลอํานาจกัน (Balance of Power) โดยเฉพาะการสราง
อิทธิพลและการเขามามีสวนรวมในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะกับ 
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4 ขาวสารนิเทศ : อาเซียนและจีนเขารวมหารือในวาระครบรอบ 10 ป การเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร (4 ส.ค. 2556), กระทรวงการตางประเทศ
5 รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบาน (GMS& PBG ), โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรวมกับ
 ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, กันยายน 2552, บทที่ 6 หนา 6-1 – 6-12
6 รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบาน (GMS& PBG ), โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรวมกับ
 ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, กันยายน 2552, บทที่ 6 หนา 6-13

ตนเองกวางซีเปน “ประตูสูอาเซียน” (โดยมีนครหนานหนิงเปนเมือง
เอก) ซึ่งในสวนของประเทศไทยมีจังหวัดตาง ๆ ของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือที่มีเสนทางเชื่อมโยงไปยังจีน ในหลายเสนทาง ไดแก 
เสนทาง R8 (บึงกาฬ) R9 (มุกดาหาร) R12 (นครพนม) และ R13 
(หนองคาย) ทั้งน้ีเสนทางทั้ง 4 เสน เปนเสนทาง Eastern Sub 
corridor ผาน สปป.ลาว และประเทศเวียดนาม กอนเขาสูจีน5 สงผลให
ไทยซึ่งเปนประเทศท่ีมีความไดเปรียบในดานภูมิศาสตรในการเปน
ศูนยกลางของอาเซียน รวมถึงมีความสัมพันธที่ดีและใกลชิดกับจีน 
มีความไดเปรียบประเทศอื่นๆ ในการเปนหุ นสวนทางยุทธศาสตร 
รวมถึงยกระดับความสัมพันธกับจีนใหสูงขึ้น ดังนั้น ผูเขียนเห็นวา
หนวยงานภาครัฐตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ควรมีการปรับแผนการดําเนินงาน
ใหสอดคลองกบัแผนการปฏิรปูเศรษฐกจิจนี ตามแนวทาง “เศรษฐศาสตร 
หลี่ เคอเฉียง” ตามที่ไดกลาวมาขางตน ไดแก 1) สงเสริมและผลักดัน
เรื่องการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมไทย – จีนที่จังหวัดตางๆ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เพ่ือเปนการเปดชองทางในการขยาย
สินคาไทยเขาสูตลาดจีน ซึ่งสอดคลองกับเร่ืองการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
หรือเขตการคาเสรีของนายหลี่ เคอเฉียง และ 2) การสงเสริมให
นกัลงทนุไทย เขาไปลงทนุในจนีมากขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่ ณ เมอืงตาง ๆ 
ในกวางซี ที่มีนิคมอุตสาหกรรมจีนต้ังอยู เชน นครหนานหนิง และ
นครฉงจั่ว ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ เชน อุตสาหกรรม
นํ้าตาล อาหารแปรรูป และอุตสาหกรรมรถยนต 6 เปนตน รวมถึง
สงเสริมใหนักลงทุนไทยท่ีมีศักยภาพในเรื่องของธุรกิจการคาบริการ 
ซึ่งเป นธุรกิจใหมที่รัฐบาลจีนให การส งเสริมเข าไปลงทุนในจีน 
เพื่อเปนการเพิ่มมิติในเรื่องการเขาไปเปดตลาดการคาบริการในดาน
ตาง ๆ ในตลาดที่มีผูบริโภคใหญที่สุดในโลกอยางจีนในอนาคตตอไป 
 ในภาพรวมแลว ไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ ควรมี
การทํางานรวมกันอยางมีบูรณาการ ภายใตบริบทการสงเสริมความ
รวมมือและการเชื่อมโยงดานเศรษฐกิจและการคานําการเมือง 
(Economy lead Politics) เปนกลไกสําหรับใชในการลดปญหาความ
ขัดแยงตางๆ ระหวางกัน ซึ่งไทยในฐานะประเทศที่มีความสัมพันธที่ดี
และใกลชิดกับจีน สามารถที่จะแสดงบทบาทในการเปนผูประสานงาน
ระหวางอาเซียนกับจีน ในการยกระดับและเสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางกันใหมากย่ิงขึ้น รวมถึงการยกระดับและสงเสริมบทบาท
อาเซียนในการเปนศูนยกลางของภูมิภาคเอเชียภายใตกรอบ FTA และ
กรอบความรวมมือตาง ๆ ในภูมิภาคตอไป

Forum on the 10th  Anniversary of ASEAN-China Strategic 
Partnership เน่ืองในโอกาสครบรอบ 10 ป ความเปนหุนสวนทาง
ยุทธศาสตรอาเซียน – จีน จากการประชุมดังกลาว นายหวัง อี้ รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการตางประเทศจีน ไดกลาวถึงความสําเร็จและ
พัฒนาการความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางอาเซียน-จีน 
รวมถึงความสัมพันธที่เกื้อหนุนซ่ึงกันและกันมาโดยตลอด โดยเฉพาะ
ในชวงวิกฤต ทั้งนี้ ในสวนของปญหาขอพิพาททะเลจีนใต ไดมีการพูด
คุยและปรึกษาหารืออยางเปนมิตรและเทาเทียมกัน และยํ้าความมุงมั่น
ของจนีท่ีจะปฏบิตัติามปฏญิญาวาดวยแนวปฏิบตัขิองภาคีในทะเลจีนใต 
(Declaration on the Conduct of Parties in the South China 
Sea -DoC) โดยจีนต้ังใจท่ีจะทํางานรวมกับอาเซียนในการจัดทําแนว
ปฏิบัติในทะเลจีนใต (Code of Conducts –CoC) เพื่อทําใหเกิดความ
สงบสุข มิตรภาพ และการพัฒนาในทะเลจีนใตอยางแทจริง นอกจากนี้ 
ภายใตบริบทดานความสัมพันธทางเศรษฐกิจ อาเซียน-จีน ก็มีการ
เจริญเติบโตขึ้นอยางเปนลําดับ โดยเมื่อป พ.ศ. 2555 มูลคาการคารวม 
จีน-อาเซียน มูลคาสูงถึง 4 แสนลานเหรียญสหรัฐฯ และการลงทุน 
จีน-อาเซียน มูลคา 1 แสนลานเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่จํานวน
นักทองเที่ยวระหวางกันก็มีจํานวนมากถึง 15 ลานคน4

  ทั้งน้ี การท่ีจีนจะบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบาย “Chinese 
Dream” รวมถึงการสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตาม
นโยบาย “เศรษฐศาสตรหลี่ เคอเฉียง” นั้น การมีความสัมพันธที่ดีกับ
ประเทศเพ่ือนบาน เปนสิ่งที่สําคัญ ดังนั้น รัฐบาลจีนจึงใหความสําคัญ
กับนโยบายการเปนเพื่อนบานที่ดี (good-neighborliness policy) 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับ ASEAN เปนอยางมาก โดยในมิติดานการคานั้น 
จีนไดพยายามท่ีจะสงเสริมและผลักดันใหทั้งสองฝายใชประโยชนจาก
ความตกลง China-ASEAN FTA ใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงผลักดัน
ใหการเจรจาในกรอบ RCEP บรรลุผลไดภายในป พ.ศ. 2558 โดยมี 
ASEAN เปนแกนกลาง นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังไดสงเสริมใหมีการ
สรางความเชื่อมโยงกับอาเซียนในดานตาง ๆ (ASEAN Connectivity) 
ไดแก ความเชื่อมโยงดานคมนาคมขนสง การผลิต การจัดการดาน
สถาบัน การแลกเปล่ียนในระดับประชาชน ตลอดจนการจัดตั้งสถาบัน
การเงินของภูมิภาคเอเชีย เพื่อเปนการยกระดับความสัมพันธอันดี
ระหวางจีนกับอาเซียนในดานตาง ๆ  ใหมีความเขมแข็ง อันจะนําไปสูผล
ประโยชนรวมกันของทั้งสองฝายตอไป

  จีนกับไทย 
 ตามท่ีรัฐบาลจีนใหความสําคัญและสงเสริมบทบาทของอาเซียน
ในการเปนศูนยกลางของภูมิภาคเอเชีย จึงไดผลักดันการสรางความ
เช่ือมโยงระหวางจีนกับภูมิภาคอาเซียน โดยกําหนดใหเขตปกครอง
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เมืองคูแฝด เมืองคูแฝด แมสอด-เมียวดี :แมสอด-เมียวดี :
ควรปรับตัวรองรับควรปรับตัวรองรับการเปด AECการเปด AEC อยางไร อยางไร

  ารพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีพื้นท่ีสวนใหญอยู
  ตามแนวชายแดนที่มีความสําคัญหลายแหง เช น 
แมสอด-เมียวดี หนองคาย-เวียงจันทน เชียงราย (เชียงของ)-บอแกว 
มุกดาหาร-สะหวันนะเขต กาญจนบุรี-ทวาย เปนตน ดวยศักยภาพของ
เมืองเหลาน้ีจึงถูกกําหนดใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ เน่ืองจากมีการ
เช่ือมโยงการคา การลงทุนกับเมืองในฝงตรงขามของประเทศเพื่อน
บานอยูเสมอ เชน เมืองแมสอด-เมียวดี ที่กําลังจะไดรับการพัฒนาให
เปนเมืองคูแฝด (Sister City) ซึ่งถือเปนกลไกสําคัญในการดําเนินงาน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานใหเปนฐานการผลิต
ดานอุตสาหกรรม การคา การลงทุน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
กฎหมาย และระเบียบ หรือมาตรการท่ีเก่ียวของอีกมากมาย โดย
เฉพาะการสนับสนุนการยายฐานการผลิตอุตสาหกรรมจากไทยไปสู
ประเทศเพ่ือนบานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหแกภาค
อุตสาหกรรมไทย ซึ่งการผลักดันกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย
ในปจจุบันไดรับความเห็นชอบจาก ครม. แลวเมื่อ 21 มกราคม 2556 
และอยูระหวางสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) พิจารณารวม
กับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(สศช.) ตรวจสอบรายละเอียดใหสมบูรณอีกครั้งกอนนําระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... ไปประกาศใช 
หลังจากนั้นจะมีการนําเร่ืองเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแมสอดมา
ดําเนินการในลําดับแรก นับเปนความคืบหนาอีกข้ันตอนหนึ่งท่ีใกล
เคียงกับความเปนจริงท่ีสุด หลังจากตกผลึกมานานนับ 10 ป สอดรับ
กับกระแสการเปด AEC ในป 2558 ซึ่งกําลังไดรับการประชาสัมพันธ
ผานสื่อตางๆ อยางแพรหลาย

• เปดศักยภาพเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแมสอด-เมียวดี
• เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแมสอด

  พื้นที่จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแมสอดท่ีไดรับ
ความเห็นชอบจาก ครม. โดยมอบหมายใหการนิคมอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทยเชาพ้ืนท่ีจากกรมปาไมประมาณ 5,600 ไร ครอบคลุมเขต
ตําบลแมปะ และตําบลทาสายลวด จัดตั้งเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนแมสอดโดยไมใหกระทบตอสิ่งแวดลอม เปนการบูรณาการ
พัฒนารวมกันระหวางกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดภายใต
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... 
ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการประกาศใชดังกลาวมาแลวเปนเครื่องมือ
ขับเคล่ือนการดําเนินงานอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ และเปนไป
ตามนโยบายรัฐบาล เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแมสอดจะประกอบ
ไปดวยศูนยบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร วนอุทยาน นิคมอุตสาหกรรม 
โลจิสติกส ปาร ค  คลังสินค าทัณฑ บน  ด านตรวจคนเข าเ มือง 
ดานศุลกากร ศูนยขนสง และกระจายสินคา (ICD) ที่อยูอาศัยและ
การพาณิชย สวนสาธารณะ เปนตน 

• เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมียวดี (Myawadi Border Trade 
Zone)
  พลเอกเต็งเสง ประธานาธิบดีเมียนมาร ไดประกาศ
นโยบายพัฒนาประเทศสูผูนําเศรษฐกิจอาเซียนโดยใหทุกหนวยงานจัด
ทําแผนรองรับ AEC ในป 2558 และเรงจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 19 แหง มีการจัดสงเจาหนาที่จากกระทรวงที่เกี่ยวของสํารวจ
เขตอุตสาหกรรมในพื้นท่ีตางๆ กอนที่พลเอกเต็งเสงจะข้ึนดํารง
ตําแหนงประธานอาเซียนในป 2556
  เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี อยูหางจากสะพานมิตรภาพ
ไทย-เมียนมาร 10 กิโลเมตร มีพื้นที่ 1,600 ไร ซึ่งเริ่มกอสรางอาคารคืบ
หนาไปมากแลว นับเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษแหงที่สองของเมียนมาร 
(แหงท่ี 1 อยูที่มูเซ ชายแดนจีน) มีพื้นท่ีพัฒนาแลว 460 ไร เปน
สํานักงานกระจายสินคา สวนตรวจสอบสินคา และชองทางพิธีการทาง
ศุลกากรครบวงจร 160 ไร สวนท่ีเหลือเปนพ้ืนท่ีพัฒนาอุตสาหกรรม 
และการพาณิชยอีกประมาณ 300 ไร  โดยยกใหเอกชน 5 ราย 

กก

อานนท เศรษฐเกรียงไกร
สํานกันโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
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รับสัมปทานดําเนินการ จุดเดนคือ เขตน้ีมีคาแรงถูกมากประมาณ 
100 บาท ตอวันเทานั้น แตยังตองพึ่งพากระแสไฟฟาจากไทย (เขื่อน
ภูมิพล) 

• การเชื่อมโยงการคา ไทย (แมสอด)-เมียนมาร
 โดยศักยภาพของเมืองแม สอด ณ ปจจุบันจะมีความ
ไดเปรียบการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบานมากกวาการคากับ
กรุงเทพมหานคร หรือพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทย เนื่องจากการคาจาก
แมสอดไปเมืองยางกุงมีระยะทางเพียง 440 กิโลเมตร แตการเดินทาง
ไปยังกรุงเทพมหานครมีระยะทางมากกวา 500 กิโลเมตร ดังน้ันเสน
ทางการคาของแมสอดจึงมุงสูการคากับเมียนมาร โดยเฉพาะเมือง
ยางกุงซึ่งเปนเมืองศูนยกลางการคาของเมียนมารเปนหลัก

• รูปแบบการคา ไทย-เมียนมาร
 การคาระหวาง ไทย-เมียนมาร มี 2 ลักษณะใหญๆ คือ

• การคาชายแดน แบงเปน 3 รูปแบบ คือ
  1) การคาในระบบหรือคาบนดิน ตองเสียภาษีถูกตอง
ตามกฎหมาย
  2) การคานอกระบบหรือการคาใตดิน ไมมีการเสียภาษี
ศุลกากร หรือเรียกวาสินคาลอยนํ้า 
  3) การคาผานแดนเปนการคาระหวางไทยกับประเทศ
ที่ 3 ผานชายแดนเมียนมาร เชน อินเดีย จีน บังคลาเทศ เปนตน

• การคาระหวางประเทศ
  1) การคาในระบบ หรือการคาปกติ (Normal Trade) 
โดยมีการทําสัญญาซื้อขายและเปด L/C
  2) การคาตางตอบแทน (Counter Trade) แยกเปน 
2 รูปแบบ คือ 
   • การคาระหวางบริษัทตางชาติกับเอกชนเมียนมาร
โดยบริษัทตางชาติตองนําเขาสินคาจากเมียนมาร ในมูลคาเทากับสินคา
ที่สงเขามาในเมียนมาร มีการชําระเงินโดยเปด L/C
   • การคาระหวางเอกชนตางชาติกับรัฐวิสาหกิจ
เมียนมารซึ่งไมตองเปด L/C แตใหชําระคาสินคาผานธนาคารกลางของ
เมียนมาร
  3) การคาแบบขายฝาก (Sale on Consignment 
Basis) บริษัทตางชาติสามารถสงสินคาใหกับเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ
เมียนมารเพื่อการฝากขาย
  4) การคาแบบนําเขากอนสงออกภายหลัง เปนรูปแบบที่
บริษัทตางชาติจะสงสินคาเขาไปในเมียนมารกอน แลวบริษัทผูนําเขาใน
เมียนมารคอยสงสินคาของเมียนมารออกไปขายใหบริษัทตางชาติ
ในมูลคาที่เพิ่มขึ้น 10% 

• โอกาสทางการคาการลงทุนไทยในเมียนมาร
 การที่เมียนมารจะเปนเจาภาพการแขงขันกีฬาซีเกมสในป 
2556 และการเปดประเทศเชื่อมโยงความสัมพันธกับนานาประเทศจะ
ทําใหโอกาสทางการคา และการลงทุนตางๆ ขยายตัวมากขึ้นในอนาคต
ตามศักยภาพ และความสามารถในสาขาที่เกี่ยวของ เชน

 • การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานโดยเฉพาะเสนทางคมนาคม
ขนสงเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานอยูระหวางเร่ิมตนโครงการ
ตลอดจนการพัฒนาระบบสายสงพลังงานตางๆ สูพื้นที่ทั่วประเทศ
 • การพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในพื้นที่เมืองคูแฝดเพื่อให
สอดคลองรองรับการคา การลงทุน และรองรับการเปด AEC ในป 
2558 ซึ่งคาดวาการคา การลงทุนจะขยายตัวมากขึ้นหลายเทา
 • การขยายตัวของการคา การลงทุนสูพื้นท่ีตอนในของ
เมียนมาร เน่ืองจากปจจุบันสินคาไทยจะกระจายอยูทางตอนใตของ
ประเทศเมียนมารโดยมียางกุงเปนศูนยกลางหลัก แตพื้นที่ตอนกลาง
และตอนเหนือยังกระจายไมทั่วถึงอีกประมาณคร่ึงหนึ่งของประเทศจึง
มีสินคาจากจีนเขามาครอบครองตลาดสวนนี้แทน
 • สินคาไทยที่มีโอกาสเติบโตในเมียนมารนอกจากสินคา
อุปโภคบริโภค อาหาร และเครื่องดื่มแลว ยังมีสินคาจําพวกเครื่องจักร
กลการเกษตร วัสดุกอสราง ปจจัยการผลิต (ปุย เมล็ดพันธุ ยาปราบ
ศัตรูพืช) เทคโนโลยีการผลิตกอนเก็บเกี่ยว และหลังเก็บเกี่ยว อัญมณี 
สิ่งทอ เฟอรนิเจอร วัสดุกอสราง แปรรูปอาหาร และเครื่องดื่ม ผงชูรส 
เคร่ืองด่ืมบรรจุกระปอง และบริการทองเท่ียวท่ีพัก โรงแรม เปนตน 
สวนศักยภาพของการลงทุนในพมา ไดแก การลงทุนเกี่ยวกับไม อัญมณี 
กาซ นํ้ามัน และเกษตรแปรรูป
 • การเชื่อมโยงการคาการลงทุนจากชายแดนเมืองคูแฝดสู
ประเทศเพื่อนบาน และในอนุภูมิภาค

• อุปสรรคทางการคาและการลงทุน
 ณ ปจจุบันยังมีปญหาและอุปสรรคทางการคา การลงทุน
ระหวางไทยกับเมียนมารอยูหลายประเด็น เชน
 • กฎหมาย ระเบียบทางการคา การลงทุน การเงินการ
ธนาคารในเมียนมารยังไมเปนสากล และยังไมเปนท่ียอมรับของนัก
ลงทุน อาจมีคาใชจายนอกระบบ หรือระบบการเรียกเก็บภาษีไมเทา
เทียมกัน 
 • ระบบการเงินของเมียนมารยังเปนอุปสรรคสําคัญตอ
การคา ไดแก การเปด L/C เพื่อนําเขาสินคาตองเปนเงินท่ีไดจากการ
สงออกเทานั้น โดยกําหนดเพดานนําเขาไมเกินปละ 50,000 ดอลลาร
ตอบริษัท เทานั้น การเปด L/C เพื่อทําธรุกรรมการคาระหวางประเทศ
จะตองติดตอผาน Myanmar Foreign Trade Bank (MFTB) 
เพียงแหงเดียว
 • ระบบธนาคารพาณิชยในเมียนมารผูกขาดโดยรัฐบาล 
และฐานะของธนาคารยังไมเปนท่ียอมรับของนานาชาติ ทําใหคาเงิน
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จาดขาดเสถียรภาพสูงกวาความเปนจริง อัตราทางการจะเปนไปตาม
ประกาศของ Myanmar Investment and Commercial Bank 
(MICB) การชําระคาสินคาสวนใหญระหวางไทย-เมียนมาร เปนการ
ชําระนอกระบบ (โพยกวน) สวนท่ีเหลือชําระดวยเงินบาทและเงินจาด 
(Kyat)
 • นโยบายคาแรง 300 บาท ของไทยอาจทําใหแรงงานใน
พื้นที่ชายแดนขาดแคลนเพราะมีโอกาสที่แรงงานพมาจะทะลักเขาไป
ในพื้นที่ชั้นในของไทย เพราะในเขตชายแดนมีคาแรงเพียงวันละ
ประมาณ 60-100 บาท เทานั้น
 • โครงสรางพ้ืนฐานของเมียนมารยังขาดแคลนอยู มาก
โดยเฉพาะระบบโลจิสติกส และระบบสายสงพลังงานไฟฟา 

• แนวทางการปรับตัวรองรับ AEC ของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของ เมืองคูแฝด แมสอด-เมียวดี
 ดวยกระแสการเปด AEC ในป 2558 ทุกภาคสวนไดมีการ
เตรียมปรับกลยุทธการคาการลงทุนในพ้ืนท่ี และการเชื่อมโยงโลจิสติ
กสผ านไปตามแนวเสนทางเศรษฐกิจสู จุดหมายปลายทาง เช น 
เมียนมาร อินเดีย จีน บังคลาเทศ เวียดนาม เปนตน โดยรัฐบาล
เมียนมารไดสนองตอบการคาเสรีโดยประกาศยกเลิกมาตรการหาม
นาํเขาสินคา 15 รายการ ไดแก ผงชูรส นํา้หวาน เคร่ืองด่ืม ขนมปงกรอบ 
หมากฝรั่ง ผลไมสด ขนมเคก ขนมเวเฟอร อาหารกระปอง บะหมี่
สําเร็จรูป เหลา เบียร บุหร่ี ผลิตภัณฑพลาสติก และสินคาท่ีควบคุม
โดยกฎหมายอ่ืน หลังจากประกาศหามนําเขามานานกวา 10 ป 
ซึ่งสินคาเหลานี้สวนใหญเปนท่ีนิยมในเมียนมาร โดยเฉพาะนํ้าหวาน 
เครื่องดื่มกระปอง อาหารกระปอง รวมทั้งผงชูรส
 สําหรับแนวทางการปรับตัวทางการค า การลงทุนกับ
เมียนมารเพื่อรองรับการเปด AEC ในป 2558 มีแนวทางโดยสรุป ดังนี้
 1)  การลงทุนในเมียนมารตองมีความพรอมในทุกๆ ดาน 
โดยศึกษาข อมูลจากคณะกรรมาธิการการลงทุนของเมียนมาร  
(Myanmar Investment Commission-MIC) และคณะกรรมการ
การลงทุนตางประเทศ (The Union of Myanmar Foreign 
Investment Commission-FIC)
 2)  ศึกษาแนวทางการปรับตัวรองรับการพัฒนาระบบการ
เงิน การธนาคารของเมียนมาร ที่จะพัฒนาสูระบบสากล
 3)  การสร างความเข มแข็งแกผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
โดยการสรางตราสินคา (Brand) ของตัวเองเพ่ือใหสินคาเปนท่ีรูจัก
แพรหลายมากขึ้น

 4)  การสรางองคความรูดานเทคโนโลยกีารผลิตทีม่เีอกลักษณ 
ยากตอการลอกเลียนแบบ และมี Knowhow เปนของตัวเอง
 5)  การบริหารจัดการสงมอบสินคาเชิงคุณภาพท่ีรวดเร็ว 
(Just in Time) โดยมุ งเนนการลดตนทุน ความสะดวก รวดเร็ว 
ทันเวลา และสินคามีคุณภาพตรงตามความตองการของลูกคา
 6)  การวางตําแหนงใหไทยเปนศูนยกลางการคาการเดินทาง
และการทองเท่ียว (Trade and Travel) โดยมีแมสอดเปนศูนยกลาง
การนําสินคา เขา-ออก โดยเฉพาะสินคาเกษตร อาหาร และสินคา
อุปโภคบริโภคของอาเซียน ภายใตการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ
 7)  การศึกษากฎหมาย และระเบียบตางๆ ใหเขาใจอยาง
ถองแท อาทิ กฎหมายการลงทุน อัตราภาษี (การเสียภาษี และการ
ขอคืน) อัตราแลกเปล่ียน ฯลฯ เพราะกฎ และระเบียบคอนขางมี
รายละเอียดปลีกยอยจํานวนมาก และมีการเปลี่ยนแปลงบอย หรืออาจ
เกิดขึ้นโดยไมรูตัว
 8)  การสรางพันธมิตรทางการคาการลงทุน (Business 
Matching) โดยรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน องคกร
ทองถ่ิน และอ่ืนๆ ในการรวมลงทุนการคาการลงทุนกับประเทศเพื่อน
บาน โดยการสรางความตระหนักรู และเผยแพรสื่อสารดานเทคโนโลยี 
องคความรูทางการคาการลงทุนตางๆ ระหวางกัน ตลอดจนการหา
แนวทางการลงทุนตามพันธสัญญา (Contract Farming) ในสาขา
การเกษตรท่ีเมียนมารมีศักยภาพสูงมาก เพื่อใหไดวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน
 9)  การพัฒนามาตรฐานการผลิตสินคาเชิงคุณภาพในทุก
ระบบ ซึ่งจะมีความสําคัญตอการคากับประเทศเพื่อนบาน และใน
ระดับสากล เพื่อสอดคลองรองรับกฎระเบียบ และมาตรการทางการคา
ระหวางประเทศตางๆ ดวย
 10) การพัฒนาบรรจุภัณฑที่เหมาะสมกับตลาดประเทศ
เพื่อนบาน เนื่องจากสภาพถนนยังไมมีความสะดวกในการขนสงสินคา
เขาสู พื้นที่ชั้นใน ทําใหบรรจุภัณฑที่เปนแกว หรือขวดอาจแตกหัก
เสียหายง ายควรเนนปรับปรุงเป นบรรจุภัณฑประเภทกระปอง 
พลาสติก หรือบรรจุภัณฑอื่นๆ ที่มีความเหมาะสม และไมควรเปลี่ยน
ตราสินคาท่ีแปลกตาไปจากท่ีคุนเคยของลูกคาเพราะอาจเขาใจวาเปน
ของปลอม

  อางอิง :
 • โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเมืองคูแฝด 
  (สปป.ลาว พมา และกัมพูชา) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
   กันยายน 2555
 • การศึกษา และติดตามการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการคา 
  และการลงทุนของไทยกับประเทศเพื่อนบาน/สํานักงาน  
   เลขาธิการวุฒิสภา
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ศศิมา วงษเสรี
สํานกันโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

ศศศศศศศศศศิิิิิมมมมมาาาาาาา ววววววงงงงงศศิมา วง

ไฟฟาจากไฟฟาจากพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน
กับกับภาคอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรม

ประเทศไทยมีการใชพลังงานมากกวาที่ผลิตไดในประเทศ โดยขอมูลจากธนาคารโลกระบุชัดวา ประเทศไทยมีการนําเขาพลังงาน
สุทธิมากกวารอยละ 40 ของพลังงานที่ใชมาโดยตลอด1 แมวาสัดสวนการนําเขาพลังงานจะมีแนวโนมลดลงเล็กนอย แตการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและการขยายตัวของเมืองในภูมิภาคตางๆ ทําใหแนวโนมความตองการใชพลังงานเติบโตอยางมากในอนาคต ซึ่งสะทอนถึงการ
พึ่งพาพลังงานจากตางประเทศ อันเปนสาเหตุของปญหาความมั่นคงดานพลังงานในระยะยาว 
 ภาคอุตสาหกรรมเปนสาขาเศรษฐกิจท่ีมีการใชพลังงานมากท่ีสุดของประเทศไทย และมีแนวโนมการใชพลังงานเพิ่มข้ึนอยาง
ตอเนื่อง โดยในป 2551 ภาคอุตสาหกรรมมีการใชพลังงานสูงถึง 24 ลานตันเทียบเทานํ้ามันดิบ และเพิ่มเปน 26.7 ลานตันเทียบเทานํ้ามัน
ดิบในป 2555 คิดเปนประมาณรอยละ 36.9 ของการใชพลังงานรวมทั้งประเทศตอป ดวยเหตุนี้ ภาคอุตสาหกรรมจึงเปนสาขาเศรษฐกิจ
ที่จะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณพลังงานหลักในตลาดโลกมากกวาสาขาเศรษฐกิจอ่ืน และมีความจําเปน
ที่จะตองปรับเปลี่ยนมาใชพลังงานทดแทนมากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพิงการนําเขาพลังงานจากตางประเทศ

ตารางที่ 1 การใชพลังงานจําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ

ป

สาขา 2551 2552 2553 2554 2555

เกษตรกรรม 3,446 3,477 3,499 3,686 3,790
% 5.2 5.2 5 5.2 5.2

เหมืองแร 121 110 123 130 117
% 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1

อุตสาหกรรมการผลิต 24,195 23,798 25,281 24,614 26,673
% 36.7 35.7 36 34.9 36.4

การกอสราง 105 152 167 112 120
% 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

บานอยูอาศัย 9,958 10,089 10,963 11,040 11,083
% 15.1 15.1 15.6 15.6 15.1

ธุรกิจการคา 5,041 4,940 5,621 5,511 5,303
% 7.7 7.4 8 7.8 7.2

การขนสง 23,024 24,132 24,594 25,469 26,230
% 34.9 36.2 35 36.1 35.8

          รวม 65,890 66,698 70,248 70,562 73,316

1 Energy imports, net (% of energy use), The World Bank Data. data.worldbank.org

(หนวย : พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ, %)

ที่มา : สถิติพลังงานของประเทศไทย(เบื้องตน) ป 2555, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ตารางที่ 12
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 แมวาความพยายามในการผลักดันใหภาคอุตสาหกรรมหันมาใชพลังงานทดแทนเพิ่มข้ึน ทําใหสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนใน
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมสูงขึ้นจากรอยละ 16 ในป พ.ศ. 2551 เปนรอยละ 21.1 ในป พ.ศ. 2555 แตสัดสวนการใชนํ้ามันสําเร็จรูป
กาซธรรมชาติ และไฟฟาในภาคอุตสาหกรรมยังคงขยายตวัสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะสัดสวนการใชไฟฟา จากรอยละ 19.8 ในป พ.ศ. 2551 
เปนรอยละ 25.9 ในป พ.ศ. 2555 อันเปนผลมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของภาค
อุตสาหกรรมขยายตัวจาก 6.2 ในป พ.ศ. 2550 เปนรอยละ 7 ในป พ.ศ. 2555 2 ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก
และการผลิตไฟฟายังคงเปนตัวแปรสําคัญตอการผลิตภาคอุตสาหกรรม

ตารางที่ 2 การใชพลังงานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตจําแนกตามประเภท
หนวย : พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ

2551 7,744 2,812 2,499 4,793 3,855 2,492 24,195
% 32 11.6 10.3 19.8 16 10.3 

2552 7,493 2,564 2,308 4,739 4,134 2,560 23,798
% 31.5 10.8 9.7 19.9 17.4 10.7 

2553 8,240 2,604 2,171 5,318 4,533 2,415 25,281
% 32.6 10.3 8.6 21 17.9 9.6 

2554 7,201 2,750 2,447 5,294 4,554 2,368 24,614
% 29.3 11.2 9.9 21.5 18.5 9.6 

2555p  5,794 3,931 2,884 6,895 5,631 1,538 26,673
% 21.7 14.7 10.8 25.9 21.1 5.8

    
 ป

 
ถานหิน

 นํ้ามัน 
กาซธรรมชาติ ไฟฟา

 พลังงาน พลังงาน 
รวม

  สําเร็จรูป   หมุนเวียน หมุนเวียนดั้งเดิม

ที่มา : สถิติพลังงานของประเทศไทย (เบื้องตน) ป 2555, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ตารางที่ 14

 สถานการณที่ผูผลิตกาซธรรมชาติพมาประกาศหยุดสงกาซธรรมชาติใหประเทศไทยเปนการช่ัวคราวเพ่ือปรับปรุงระบบการผลิต
ระหวางวันที่ 5-14 เมษายน พ.ศ. 2556 และทําใหประเทศไทยตองหาแนวทางรับมือการขาดแคลนไฟฟาซึ่งใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง
หลักในการผลิต เปนสัญญาณที่ทําใหทุกภาคสวนตองหาแนวทางแกไขในระยะยาว โดยเฉพาะผูผลิตภาคอุตสาหกรรม แมวาในการแกไข
ปญหาเฉพาะหนา โรงงานตางๆจะสามารถวางแผนการผลิตเพ่ือลดการใชไฟฟาในชวงระยะเวลาการหยุดสงกาซธรรมชาติดังกลาว
แตการปรับเปลี่ยนแผนการผลิตบอยครั้ง อาจสงผลตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยางมหาศาล ทั้งการผลิตเพ่ือการบริโภคภายใน
ประเทศ และการสงออก รวมท้ังแผนการลงทุนในระยะยาว ดังน้ันการดําเนินมาตรการเพื่อผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนสําหรับ
ภาคอุตสาหกรรมจึงถือเปนมาตรการที่สําคัญทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 ปจจุบันโรงงานผลิตไฟฟาในประเทศไทยของการไฟฟาฝายผลิต (กฟผ.) มีจํานวน 
39 แหง ผลิตไฟฟาจากพลังงานความรอน พลังงานความรอนรวม พลังงานน้ํา พลังงาน
ทดแทน และดีเซล รวมกําลังการผลิต 15,000 เมกะวัตต ซึ่งการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
ทดแทนมีกําลังการผลิตนอยที่สุดโดยในเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 มีการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานทดแทนเพียงรอยละ 0.02 ของกําลังการผลิตไฟฟารวม ในขณะท่ีการผลิตไฟฟา
จากพลังงานอื่นสูงถึงรอยละ 45.90 และมีการซ้ือไฟฟาจากเอกชนและตางประเทศรวม
รอยละ 54.08 ของกําลังการผลิตรวม 3 ดังนั้น การสงเสริมใหมีการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
ทดแทนเพิ่มข้ึน จะเปนกลไกสําคัญท่ีจะชวยใหประเทศไทยลดการนําเขาพลังงานไฟฟา

2 ขอมูลจากตารางที่ 4.1 ของรายงานผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศไตรมาสที่ 4/2555 ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
3 ขอมูลจากกองสารสนเทศ ฝายสื่อสารองคการ กฟผ. อางแลวใน http://www.egat.co.th
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 จากศักยภาพดานพลังงานทดแทนของประเทศไทยดังกลาว หากมีการสนับสนุนท้ังทางดานเทคโนโลยีและเงินทุนอยางเหมาะสม 
โรงงานไฟฟาเอกชนเหลาน้ีจะเปนกําลังสําคัญในการสงเสริมใหมีการใชไฟฟาจากพลังงานทดแทนของโรงงานอุตสาหกรรมมากข้ึน ซึ่งใน
ปจจุบันมีพื้นที่หลายจังหวัดที่มีศักยภาพในการสงเสริมใหโรงงานอุตสาหกรรมการใชไฟฟาจากพลังงานทดแทนหลายแหงโดยเฉพาะ
จังหวัดที่มีความพรอมดานสายสงอยูแลว4 เชน จังหวัดนครราชสีมาเปนที่ตั้งของโรงงาน 7,570 แหงและมีโรงงานไฟฟาพลังงานทดแทน
ทั้งท่ีเร่ิมขายไฟฟาให กฟผ. แลวและอยูระหวางการขออนุญาต จํานวน 42 แหง พื้นท่ีศักยภาพอีกแหงคือจังหวัดฉะเชิงเทราซ่ึงเปนท่ีตั้ง
ของนิคมอุตสาหกรรม 3 แหง มีโรงงานขนาดใหญ 1,627 แหง มีโรงงานไฟฟาพลังงานทดแทน จํานวน 5 แหง เปนตน ดังนั้น กระทรวง
อุตสาหกรรมควรมีการเรงออกใบอนุญาตใหโรงงานไฟฟาที่กําลังดําเนินการขออนุญาตสามารถเริ่มดําเนินการได และควรมีการจัดสรรงบ
ประมาณเพื่อสนับสนุนใหโรงงานอุตสาหกรรมสามารถใชไฟฟาจากพลังงานทดแทนได 

นอกจากนี้ นโยบายการสนับสนุนใหมีตั้งโรงงานผลิตไฟฟาจากพืชพลังงานของรัฐบาล5 จะเปนกลไกหลักท่ีจะเพ่ิมศักยภาพในการ
ใชพลังงานทดแทนภายในประเทศเพื่อผลิตไฟฟาแทนการนําเขา ซึ่งจะเปนสวนสําคัญในการสรางความมั่นคงดานพลังงานของประเทศตอ
ไปในอนาคต ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมควรมีการดําเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนใหภาคอุตสาหกรรมใชไฟฟาจากพลังงานทดแทน เพื่อ
กระตุนใหโรงงานอุตสาหกรรมหันมาใชเคร่ืองจักรไฟฟาทดแทนเคร่ืองจักรที่ใชนํ้ามันสําเร็จรูปและถานหินมากข้ึน ซึ่งจะชวยลดการกอ
มลพิษและประหยัดการนําเขากาซธรรมชาติอีกดวย 

จากตางประเทศได เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนอยางมาก โดยจะเห็นไดจากทรัพยากรพลังงาน
ทดแทนที่สามารถนํามาผลิตกระแสไฟฟาซ่ึงมีอยูอยางเหลือเฟอ เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม ขยะ และชีวมวล ดวยเหตุนี้การ
ผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนในประเทศไทยจึงมีแนวโนมดีขึ้น จากสถิติจํานวนโรงงานไฟฟาเอกชนขนาดเล็กที่ใชพลังงานทดแทนใน
การผลิตไฟฟาในป พ.ศ. 2555 ทั้งที่เร่ิมจําหนายไฟฟาให กฟผ. แลว และกําลังมีการดําเนินการขออนุญาต มีจํานวน 90 แหง กําลังการ
ผลิตรวม 4,437 เมกะวัตต เปนโรงงานผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 7 แหง ชีวมวล 35 แหง ขยะ 3 แหง พลังงานลม 42 แหง และ
พลังงานอื่น 3 แหง

ตารางที่ 3 สรุปสถานภาพการรับซื้อไฟฟาจาก SPP จําแนกตามประเภทเชื้อเพลิง (กฟผ.)
ณ เดือนธันวาคม 2555

ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

รวมทั้งหมดขายไฟฟาเขาระบบแลว
ประเภทเชื้อเพลิง/

เทคโนโลยี จํานวน
(ราย)

กําลังผลิต
ติดตั้ง (MW)

กําลังผลิต
ติดตั้ง (MW)

ปริมาณพลังไฟฟา
เสนอขาย (MW)

ปริมาณพลังไฟฟา
เสนอขาย (MW)

จํานวน
(ราย)

  เช้ือเพลิงนอกรูปแบบ       

 1 พลังงานแสงอาทิตย 2 90.413 85.00 7 447.57 436.00

 2 กาซชีวภาพ 0 - - 0 - -

 3 ชีวมวล 24 663.00 402.60 35 1,070.00 702.60

 4 ขยะ 0 - - 3 180.00 163.00

 5 พลังนํ้า 1 13.26 12.20 1 13.26 12.20

 6 พลังลม 1 103.50 90.00 43 2,673.00 2,437.10

 7 อื่นฯ 3 53.85 38.72 3 53.85 38.72

   รวมเชื้อเพลิง นอกรูปแบบ  31 924.023 628.523 92 4,437.68 3,789.623

4 ขอมูลจํานวนโรงงานจากศูนยสารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม และขอมูลจํานวนโรงไฟฟาเอกชนท่ีใชพลังงานทดแทนจาก
 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
5 ขอมูลจากมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ http://www.eppo.go.th/nepc/kpc/kpc.htm
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สุภาภรณ วิไลเรืองสุวรรณ
สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

 จากการท่ีรัฐบาลไดมีนโยบายใหไทยเปนศูนยกลางทางการ
แพทยของเอเชีย (Medical Hub) กระทรวงอุตสาหกรรมจึงเห็นวามี
ความจําเปนที่จะตองพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณทางการแพทย 
ใหมีศักยภาพในการแขงขันรองรับความตองการทั้งตลาดในประเทศ
และต างประเทศท่ีมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยในช วงที่ผ านมา
ประเทศไทยมีการนําเขาวัสดุอุปกรณทางการแพทยกวา 20,000 ลาน
บาท โดยมีอัตราการนําเขาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณรอยละ 10 ตอป ขณะ
เดียวกันหากดูตัวเลขการสงออกวัสดุอุปกรณทางการแพทยพบวา
ประเทศไทยก็มีความสามารถในการสงออกปละกวา 17,000 ลานบาท 
อยางไรก็ตามวัสดุอุปกรณทางการแพทยที่ไทยผลิตสวนใหญเปนการ
ผลิตที่ใชเทคโนโลยีในระดับไมสูงมากนัก โดยเนนการผลิตที่ใชวัตถุดิบ
ที่มีในประเทศเปนหลัก ไดแก ยางและพลาสติก ดังน้ันการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานวัสดุอุปกรณทางการแพทยจึงมีความจําเปน
อยางยิ่ง เพื่อใหไดรับการยอมรับในวงการแพทยและพรอมที่จะนําไป
จัดจําหนายตอไป
 ปจจุบันประเทศไทยมีผูประกอบการท้ังที่เปนผูผลิตและผูนํา
เขาเครื่องมือแพทยจํานวนไมนอยกวา 400 โรงงาน สวนใหญผลิต
เครื่องมือแพทยพื้นฐานโดยใชแรงงานในการประกอบผลิตภัณฑจํานวน
มาก อาทิเชน ชุดสายถายเลือด ผลิตภัณฑทางการแพทยชนิดใชครั้ง
เดียวทิ้ง เตียงและรถเข็นผูปวย สําหรับเคร่ืองมือแพทยที่ใชเทคโนโลยี
สูง เชน เครื่องตรวจวัดคลื่นหัวใจ เครื่องตรวจวัดคลื่นสมอง และเครื่อง

ISOISO  1348513485  สําคัญอยางไรสําคัญอยางไร
กับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณการแพทยกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณการแพทย

เอ็กซเรย ยังตองนําเขาเปนสวนใหญ แตในปจจุบันนี้มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑในกลุมเหลานี้มากขึ้น ซึ่งคาดวาแนวโนมการใชเครื่องมือ
แพทยจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉลี่ยรอยละ 9 ตอป อันเปนผลมาจากจํานวน
ประชากรผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นทุกปและประกอบกับมีชาวตางชาติเขามา
รักษาและบําบัดในประเทศไทย เพิ่มมากขึ้น 
 มาตรฐาน ISO 13485 เปนมาตรฐานที่ใหการยอมรับในระดับ
สากลสําหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทยในปจจุบัน จึงจําเปนและ
สําคัญอยางย่ิงที่ประเทศไทยจะนํามาตรฐานนี้มาใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ที่จะชวยใหผลิตภัณฑเครื่องมือแพทยมี
ความนาเชื่อถือ ทําใหผูใชเกิดความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย 

มาตรฐาน ISO 13485 คืออะไร?
 ISO 13485 เปนระบบมาตรฐานการจัดการดานคุณภาพ
ซึ่งครอบคลุมตั้งแตการออกแบบ พัฒนา ผลิต และ ขาย เคร่ืองมือ
ทางการแพทย ขอกําหนดของระบบน้ีมีการนําไปใชในระดับนานาชาติ 
เช น ยุโรป แคนาดา ออสเตรเลีย โดย ISO 13485 ไดยึดตาม
กระบวนการของ ISO 9001:2008 และมาตรฐานของระบบบริหารที่
พัฒนาข้ึนสําหรับผูผลิตอุปกรณการแพทย วัตถุประสงคหลักของ
มาตรฐานนี้ คือ การควบคุมอุตสาหกรรมดานอุปกรณการแพทยตาม
มาตรฐานสากล
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 มาตรฐานน้ีประกอบดวยขอกําหนดเฉพาะสําหรับการผลิต 
ติดตั้ง และใหบริการ ซึ่งประกอบดวย:
 - การใชงานระบบบริหารคุณภาพท่ีผานการปรับปรุงหลาย
ประการ
 - แนวทางในการพัฒนาและจัดจําหนายผลิตภัณฑดวยแนวทาง
การบริหารความเสี่ยง
 - การยืนยันกระบวนการ
 - การปฏิบัติตามขอกําหนดและขอบังคับ
 - ระบบการติดตามและเรียกคืนผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพ

สาระสําคัญของขอกําหนด
 ขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 13485 จะประกอบดวย
ขอกําหนดหลักๆ ทั้งหมด 8 ขอ ไดแก
 1. ขอบเขตของมาตรฐาน
 2. การอางอิงกฎเกณฑ
 3. คําศัพท และความหมาย
 4. ระบบบริหารคุณภาพ
 5. ความรับผิดชอบของฝายบริหาร
 6. การจัดการทรัพยากรการทําใหเกิดผลิตภัณฑ
 7. การทําใหเกิดผลิตภัณฑ
 8. การวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง
 หากพิจารณาโครงสร  างของข อ กําหนดของมาตรฐาน 
ISO 13485 จะเห็นไดวาเหมือนกันกับขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 
9001 แตมาตรฐาน ISO 13485 จะมีขอกําหนดยอยที่เพิ่มเติมเขามา
สําหรับเคร่ืองมือแพทยโดยเฉพาะในขอกําหนดหลักท่ี 7 การทําใหเกิด
ผลิตภัณฑ ดังนั้นในการจัดทําระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 
13485 ก็เทากับองคกรนั้นไดจัดทําระบบมาตรฐาน ISO 9001
ไปพรอม ๆ กันดวย
 ทั้งนี้ เนื้อหาของขอกําหนดหลักในสวนที่ 1 ถึงสวนที่ 3 จะเปน
เนื้อหาทั่วๆ ไป ไมมีการระบุวาองคกรตองทําอะไรบางโดยจะเริ่มตนขอ
กําหนดท่ีองคกรจะตองปฏิบัติใหสอดคลองต้ังแตขอกําหนดหลักที่ 4 
ระบบบริหารคุณภาพ เปนตนไป

อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณทางการแพทย
ของกลุมประเทศอาเซียนท่ีสําคัญ
 จากขอมูลพบวาประเทศกลุมประเทศอาเซียนที่สําคัญในเชิง
มูลคาของตลาดผลิตภัณฑเคร่ืองมือแพทย 5 ประเทศ ไดแก สิงคโปร 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปนส และ ไทย โดยที่ประเทศสิงคโปรมี
ลักษณะเปนประเทศผูคาคนกลางของภูมิภาคท่ีมีมูลคาการนําเขาและ
สงออกเคร่ืองมือแพทยที่สูงกวาประเทศในกลุมอาเซียนอ่ืนๆ อยูมาก 
ในป 2554 มูลคาการคารวม มูลคาการนําเขา และมูลคาการสงออก
ของวัสดุอุปกรณทางการแพทยในประเทศกลุมอาเซียน โดยไมรวม
ประเทศสิงคโปร แบงตามประเภทของผลิตภัณฑทางการแพทยไดดังนี้ 

1. เคร่ืองมือครุภัณฑทางการแพทย ประเทศที่มีมูลค า
การนําเขามากที่สุดไดแกประเทศไทยมีมูลคา 8 พันลานบาทตอป 

ประเทศที่มีมูลค าการนําเข าน อยที่สุดได แก ประเทศฟลิปปนส  
มีมูลคา 1.67 พันลานบาทตอป ประเทศท่ีมีมูลคาการสงออกมากที่สุด
ไดแกประเทศมาเลเซียมีมูลคา 4.44 พันลานบาทตอป ประเทศ
ที่มีมูลคาการสงออกนอยท่ีสุดไดแกประเทศฟลิปปนส มีมูลคา 0.80 
พันลานบาทตอป 

2. วัสดุทางการแพทย ประเทศที่มีมูลคาการนําเขามากท่ีสุด
ไดแกประเทศมาเลเซียมีมูลคา 26.28 พันลานบาทตอป ประเทศท่ีมี
มูลคาการนําเขานอยที่สุดไดแกประเทศฟลิปปนส มีมูลคา 4.43 พัน
ลานบาทตอป ประเทศท่ีมีมูลคาการสงออกมากท่ีสุดไดแกประเทศ
มาเลเซียมีมูลคา 122.08 พันลานบาทตอป ประเทศที่มีมูลคาการสง
ออกนอยท่ีสุดไดแกประเทศฟลิปปนส มีมูลคา 5.61 พันลานบาท
ตอป 

3. รีเอเจนทและชุดตรวจวินิจฉัยทางการแพทย ประเทศท่ีมี
มูลคาการนําเขามากที่สุดไดแกประเทศไทยมีมูลคา 247.43 พันลาน
บาทตอป ประเทศที่มีมูลคาการนําเขานอยที่สุดไดแกประเทศฟลิปปนส 
มีมูลคา 10.08 พันลานบาทตอป ประเทศที่มีมูลคาการสงออกมากที่สุด
ไดแกประเทศอินโดนีเซียมีมูลคา 9.17 พันลานบาทตอป ประเทศท่ีมี
มูลคาการสงออกนอยที่สุดไดแกประเทศฟลิปปนส มีมูลคากวาหนึ่ง
ลานบาทตอป
 สําหรับประเทศไทยมีการนําเขาวัสดุอุปกรณทางการแพทยจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกามากเปนอันดับหนึ่งมีมูลคากวา 9.10 พันลาน
บาท รองลงมาเปนประเทศญี่ปุนมูลคา 3.75 พนัลานบาท และประเทศ
เยอรมนีมูลคา 3.50 พันลานบาท ตามลําดับ และตลาดสงออกวัสดุ
อุปกรณทางการแพทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกามากที่สุดเปนอันดับ
หนึ่งมีมูลคา 24.33 พันลานบาท อันดับที่สองคือประเทศญี่ปุนมูลคา 
12.10 พันลานบาท และอันดับสามคือประเทศเยอรมนีมูลคา 7.82 พัน
ลานบาท ตามลําดับ
 แผนการรวมตัวเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 
2558 เปนการกระตุนใหเกิดการพัฒนาศักยภาพการแขงขันในตลาด
สินคาผลิตภัณฑเครื่องมือแพทยโดยตรงภายในประชาคมอาเซียน 
เนื่องจากในปจจุบันประเทศสวนใหญในประชาคมอาเซียนยังมี
มาตรฐานและศักยภาพในการผลิตท่ีตํ่าเมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล 
ดังนั้นการเปดการคาเสรีระหวางประเทศสมาชิกสมาคมจึงทําใหทุก
ประเทศตางตื่นตัวในดานการยกระดับมาตรฐานและศักยภาพการผลิต
ของตนใหทัดเทียมกับระดับสากล

ISO 13485 เหมาะกับใครบาง?
 - บริษัทที่ปจจุบันผลิตเครื่องมือแพทยที่มีชื่อตราสินคาเฉพาะ 
และตองการสงออกไปยังตลาดสหภาพยุโรป
 - บริษัทออกแบบ ผลิต และประกอบเครื่องมือวินิจฉัยโรค
 - บริษัทผลิตสวนประกอบเครื่องมือแพทย
 - บริษัทผลิตเครื่องมือวินิจฉัยโรคท่ีต องการสรางความ
แตกตาง และเตรียมพรอมสําหรับกฎขอบังคับ in vitro diagnostic 
medical devices (IVD) เพื่อจําหนายในสหภาพยุโรป
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กระบวนการย่ืนขอจดทะเบียน ISO 13485
 ระบบบริหารงานคุณภาพ เปนขอกําหนดที่องคกรแสดงความ
สามารถท่ีจะตอบสนองความตองการหรือความคาดหวังของลูกคาท้ัง
ในดานผลิตภัณฑ หรืองานบริการ และยังใชเปนกรอบสําหรับตรวจ
สอบผลการบริหารงานทั้งระบบ ดวยการตรวจสอบโดยบุคลากร
ภายในองคกรเองเรียกวา Internal Audit (IA) และการตรวจสอบ
โดยบุคลากรภายนอกเรียกวา External Audit (EA) มาตรฐาน
ซึ่งมีกระบวนการการจดทะเบียนประกอบดวยขั้นตอนสามขั้นตอไปนี้

● ขอสมัครจดทะเบียนโดยตอบแบบสอบถามในการสมัคร
● หนวยงานรับรองมาตรฐานสากล (National Quality 

Assurance Certification Services : NQA) รับใหคําปรึกษา 
วางระบบมาตรฐานและทําการประเมินเ พ่ือรับรองมาตรฐาน 
ISO 13485 องคกรจะตองสามารถแสดงการดําเนินงานดวยระบบการ
บริหารคุณภาพอยางเต็มรูปแบบเปนเวลาอยางนอยสามเดือน โดยการ
จะจัดเตรียมเอกสารและแผนการดําเนินการของบริษัท รวมทั้งจะตอง
ผานการตรวจสอบภายในองคกรแบบครบวงจร

● เมื่อผานกระบวนการประเมินจากที่ปรึกษาหนวยงาน
รับรองมาตรฐานสากล ทาง NQA มอบสิทธิในการจดทะเบียนเพื่อให
องคกรเปนผูควบคุมมาตรฐานตอไป การรักษามาตรฐานน้ันทําไดโดย
การเยี่ยมชมประจําปและทําการตรวจสอบรับรองมาตรฐานใหม ทุกๆ 
สามป
 การไดรับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย ชวยใหผู ประกอบการ
สามารถแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองหรือความสามารถในการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดทางกฎหมายท่ีเหมาะสม สนองตอบความ
ตองการของลูกคา ตลอดจนถึงการปรับปรุงอยางตอเนื่องในระบบการ
จัดการคุณภาพและกระบวนการหลัก

ประโยชนของการรับรองมาตรฐานคืออะไร?
 - ความพึงพอใจของลูกคาจากการใหบริการผลิตภัณฑที่
สนองความตองการลูกคาไดอยางตอเนื่อง ทั้งในเชิงคุณภาพความ
ปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎหมาย
 - ต น ทุนในการ ดํา เ นินการที่ ลดลงจากการป รับป รุง
กระบวนการอยางตอเนื่องทําใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 - สร างเสริมความสัมพันธ กับผู มีผลประโยชน ร วมกัน
ไดแกพนักงาน ลูกคา และซัพพลายเออร
 - การจัดการความเสี่ยงท่ีไดรับการปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นดวย
ความเสมอตนเสมอปลายและความสามารถในการติดตามผลิตภัณฑ
และบริการไดดียิ่งขึ้น รวมถึงการใชเทคนิคการจัดการความเสี่ยง
 - เปนการรับรองทางธุรกิจท่ีนาเชื่อถือ โดยการใหหนวยงาน
อิสระเปนผูตรวจสอบรับรองกับมาตรฐานที่ผานการยอมรับ

 - โอกาสในการสรางลูกคามากขึ้นโดยเฉพาะลูกคาในกลุม
ผลิตภัณฑที่มีการควบคุมมาตรฐานท่ีเขมงวดและมีการกําหนดเง่ือนไข
ในการจัดซื้อวาจะตองผานมาตรฐานนี้
 - การปฏิบัติตามกฎหมายโดยการทําความเขาใจว ากฎ
ขอบังคับตางๆ นั้นมีผลกระทบกับองคกรและลูกคาขององคกรอยางไร

การพัฒนามาตรฐาน ISO 13485 
ใหกับผูประกอบการ
 ในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรมวัสดุ
อปุกรณทางการแพทย ใหสามารถแขงขันรองรับความตองการทัง้ตลาด
ในประเทศและตางประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไดจัดทํา
โครงการพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณทางการแพทยและ
สุขภาพดานการเพิ่ม Productivity และพัฒนามาตรฐาน ISO 13485 
ขึ้น เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในดานการผลิตดานการบริหารจัดการ 
ลดตนทุนการผลิต ลดการใชพลังงาน ลดของเสียในกระบวนการผลิต 
มีการจัดการส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ ตลอดจนการพัฒนาระบบ 
Logistics โดยการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยบริหารจัดการ 
รวมถึงการยกระดับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณทางการแพทยไทยไปสู
มาตรฐาน ISO 13485 ซึ่งเปนมาตรฐานที่จําเปนอยางมากกับการท่ี
ประเทศไทยจะเขาสู การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ที่กําหนดใหอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณทางการแพทยฯ ตองไดรับ
มาตรฐาน ISO 13485 จึงจะไดรับการยอมรับและสามารถสงออก
ระหวางกันได

จากการดําเนินโครงการฯ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได
จัดสงผู เชี่ยวชาญเขาไปใหคําปรึกษาแนะนําการพัฒนามาตรฐาน 
ISO 13485 ใหกับโรงงานแลวจํานวน 31 แหง สงผลใหมีโรงงานท่ีมี
ความพรอมในการยื่นขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485 ในป 
2555 จํานวน 25 บริษัท ซึ่งคิดเปนรอยละ 78% ของจํานวนบริษัท
ทั้งหมดที่เขารวมโครงการ นอกจากน้ียังไดจัดทําคู มือการพัฒนา
มาตรฐาน ISO 13485 จํานวน 800 เลม เพื่อเผยแพรใหผูประกอบการ
ที่สนใจสามารถนําไปใชในการเรียนรูและนําไปใชในการปฎิบัติงานตอ
ไป ในป 2556 ไดรับงบประมาณใหดําเนินโครงการตอเนื่อง เพื่อพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานของผูประกอบการ/โรงงานใหมากข้ึนอีก จํานวน
ไมนอยกวา 50 ราย และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานการพัฒนาระบบ
มาตรฐาน ISO 13485 ใหกับผูประกอบการในคัสเตอรอุตสาหกรรม
วัสดุอุปกรณทางการแพทยฯ จํานวนไมนอยกวา 120 ราย เพื่อสราง
การตระหนักและเห็นความสําคัญในเร่ืองคุณภาพและความปลอดภัย
ของเครื่องมือแพทย และนําไปพัฒนาใหไดตามขอกําหนดมาตรฐาน
บริหารคุณภาพสําหรับเครื่องมือแพทยตอไป

ที่มา : รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาคลัสเตอร 
 อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณทางการแพทยและสุขภาพ  
 ประจําป 2555    
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เรวดี  แกวมณี
สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

  ที่ทราบกันดีวาภาคการสงออกเปนแหลงรายไดที่สําคัญของประเทศไทย โดยการสงออกพึ่งพาตลาดหลักเพียงไมกี่ตลาด 
  เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ น และสหภาพยุโรป ซึ่งถือเปนตลาดสงออกหลักของหลายๆ ประเทศในโลก ดังนั้น ในยุคที่
ค าเงินบาทผันผวนอยู ในขณะนี้ ยอมสงผลกระทบตอผู ประกอบการในภาคการสงออกของประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะ
กลุมผูประกอบการ SMEs แตในยามน้ีหากลองยอนมองดูที่ตลาดการคาชายแดนกับประเทศเพื่อนบานกลับมีแนวโนมท่ีสดใส และมีอัตราการ
เติบโตสูงข้ึนอยางตอเนื่อง สิ่งน้ีนาจะจุดประกายใหผูประกอบการไทยไดหันกลับมามองตลาดใกลตัวท่ีสําคัญอยางตลาดในประเทศเพื่อนบานให
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากจะสามารถใชเปนแหลงสรางรายไดที่สําคัญอีกทางหนึ่งในยามที่ตองรับมือกับวิกฤติความผันผวนของคาเงินบาท และควรใช
โอกาสนี้ศึกษาความเปนไปไดในการผลิตสินคาและขยายตลาดเขาสู ประเทศเพื่อนบานผานชองทางการคาชายแดนอยางไมควรพลาด 
เพราะ “โอกาสเกดิขึ้นไดเสมอสําหรับผูที่มองเห็น”

แนวโนมการคาชายแดนสดใส...แนวโนมการคาชายแดนสดใส...
โอกาสของภาคอุตสาหกรรมโอกาสของภาคอุตสาหกรรม

ภายใตยุคภายใตยุคคาเงินบาทผันผวนคาเงินบาทผันผวน

เปนเปน

ขีดความสามารถในการแขงขันทางดานราคาในตลาดโลกเพ่ิมข้ึน โดยประเทศไทยมีชองทางคาขายตามแนวชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน
ประมาณ 89 จุด (รวมจุดผานแดนถาวร จุดผานแดนชั่วคราวและจุดผอนปรน) และมีแนวโนมที่จะเปดจุดการคาผานแดนเพิ่มขึ้น โดยชองทางการ
คาชายแดนที่กระจายอยูตามจังหวัดชายแดนตางๆ ก็มีกิจกรรมการคาการลงทุนแตกตางกันไป ซึ่งปจจุบันการคาชายแดนมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้น
เมื่อมีการพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงเช่ือมโยงระหวางภูมิภาค โดยไทยต้ังอยูในจุดยุทธศาสตรที่จะชวยสนับสนุนใหไทยมีบทบาทในการคาและ
การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบานผานเสนทางสําคัญที่เชื่อมโยงระหวางภูมิภาค หรือที่รูจักกันดีในนามของระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 
(GMS Economic Corridors) สําหรับเสนทางคมนาคมที่เชื่อมโยงระหวางภูมิภาคน้ีเชื่อมตอระหวางเมืองสําคัญในกลุมประเทศลุมแมนํ้าโขง 
ซึ่งประกอบดวย 6 ประเทศคือ ไทย จีนตอนใต (มณฑลยูนนาน) เวียดนาม กัมพูชา ลาว และเมียนมาร สําหรับเสนทางคมนาคมที่พัฒนาตามแผน 
GMS Economic Corridors แบงออกเปน 3 สวนใหญๆ ตามภูมิภาค ไดแก แนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต (North-South Economic Corridor) 
แนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) และแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต (Southern Economic Corridor) 
 ภายหลังจากท่ีเสนทางเชื่อมโยงระหวางภูมิภาคเหลาน้ีมีการพัฒนาแลวเสร็จอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น จะสงผลใหเกิดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจตามแนวการคาชายแดนที่มีเสนทางเหลาน้ีพาดผาน ทําใหมีปริมาณการขนสงและกิจกรรมเศรษฐกิจท่ีเก่ียวเน่ืองดานอื่นเพิ่มมากขึ้นดวย 
กอปรกับจะมีการรวมตัวกันเปน AEC อยางเต็มรูปแบบภายในป 2558 ยิ่งทําใหการคาชายแดนมีความคึกคักเปนพิเศษ 

✦ ความสําคัญของการคาชายแดน 
  การคาชายแดนมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมความสามารถในการ
แขงขันของสินคาไทยในตลาดประเทศเพื่อนบาน เน่ืองจากประเทศไทยมีความได
เปรียบดานภูมิศาสตรที่เช่ือมตอกับประเทศเพื่อนบาน ทําใหมีตนทุนคาขนสงต่ํา
และยังเปนแหลงระบายสินคาที่ลนตลาดของไทย ตลอดจนยังเปนชองทางในการหา
วัตถุดิบที่มีราคาถูกเพื่อปอนเขาสูโรงงานผลิตสินคาภายในประเทศ ซึ่งเปนการ
ลดตนทุนการผลิตทําใหสินคาดังกลาวมีราคาต่ําลง อันเปนประโยชนตอผูบริโภค
ภายในประเทศของไทยและสามารถสงออกสินคาที่มีราคาตนทุนตํ่าลง เปนการเพิ่ม
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1  ขอมูลจากเว็บไซตฐานเศรษฐกิจ http://www.thanonline.com, 10 พฤษภาคม 2556
2  การทําธุรกรรมนอกระบบที่นิยมใชในการโอนเงินเขาออกนอกประเทศโดยไมผานสถาบันการเงิน และเปนธุรกรรมทางการเงินที่ไมทิ้งรองรอยแหงพยาน
 หลักฐานใหเจาหนาท่ีสามารถตรวจสอบได หรือเรียกวา Paperless Transaction การใชโพยกวนภาษาอังกฤษใชศัพทวา Undergroud Banking 
 หรือระบบธนาคารใตดิน

 ทั้งนี้ จากขอมูลของกระทรวงพาณิชยทําใหทราบวา ปจจุบันไทยไดใชเงินบาทในการทําการคาชายแดนคิดเปนสัดสวน 50% สวนอีก 
50% ใชสกุลดอลลารสหรัฐฯ โดยลาวมีการใชเงินบาทในการทําการคาขายกับไทย 100% ขณะที่เมียนมาร กัมพูชา ก็ใชสกุลบาทในการทําการคา
ชายแดนกับไทยอยูแลวเปนสวนใหญ ยกเวนมาเลเซียที่ยังใชเงินริงกิตและดอลลารสหรัฐฯ มากกวาใชเงินบาท ซึ่งกระทรวงพาณิชยกําลังอยูระหวาง
การผลักดันใหมีการใชเงินบาทในการคาขายมากขึ้นยอมจะสงผลใหการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบานมีโอกาสจะขยายตัวมากขึ้น โดยจะชวย
ลดการพ่ึงพาสกุลเงินที่สาม ซึ่งจะชวยใหผูประกอบการกระจายความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยนจากการพึ่งพาสกุลเงินหลักของโลก และสามารถ
บริหารจัดการตนทุนไดคลองตัวมากข้ึน นอกจากน้ี ยังชวยลดคาธรรมเนียมและลดการขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเงินตรา สรางความไดเปรียบให
กับผูประกอบการไทยเปนผลดีตอการเจรจาตอรองราคาสินคา และเพิ่มโอกาสในการขยายการคากับประเทศเพื่อนบานไดมากขึ้น 

✦ การคาชายแดนเติบโตอยางตอเนื่อง
  ปจจุบันประเทศไทยไดทําการคาชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน 4 ประเทศ ไดแก มาเลเซีย เมียนมาร ลาว และกัมพูชา คิดเปนสัดสวนถึง 
70% ของการคารวม โดยมูลคาการคาชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบานในชวงป 2552-2555 มีการเติบโตเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง โดยมีอัตรา
การขยายตัวเฉลี่ยอยูที่รอยละ 13.13 ตอป ในป 2555 การคาชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบานมีมูลคา 910,500 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 
2555 รอยละ 2.23 และในชวง 4 เดือนแรก (มกราคม-เมษายน) ของป 2556 มีมูลคา 310,467 ลานบาท อัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 2555 คิดเปนรอยละ 4.02 โดยมีมูลคาการคาชายแดนกับมาเลเซียมีมูลคาสูงสุด ซึ่งอาจกลาวไดวาสวนหนึ่งเปน
เพราะมาเลเซียเปนประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญที่สุดในบรรดาประเทศเพ่ือนบานท้ังหมด และมีการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจและการคาท่ีเสรี
มากกวาประเทศอ่ืนๆ โดยในป 2555 มีมูลคาการคารวม 515,923 ลานบาท อัตราการขยายตัวเฉลี่ยลดลงคิดเปนรอยละ 7.98 เมื่อเทียบกับป 
2554 เนื่องจากการสงออกยางพาราไปยังมาเลเซียลดลงเปนผลสืบเนื่องมาจากอุตสาหกรรมยานยนตในจีนชะลอตัวทําใหสต็อกยางจีน
มีอยูในระดับสูง (ยางพาราสงออกจากไทยไปมาเลเซียและสงตอไปยังจีน) นักลงทุนมีความกังวลเก่ียวกับสถานการณเศรษฐกิจโลก และสภาความ
รวมมือดานยางระหวางประเทศ (International Tripartite Rubber Organization: ITRC) ที่มีประเทศสมาชิก ไดแก ไทย อินโดนีเซีย 
และมาเลเซีย เห็นชอบในการแกปญหาราคายางตกตํ่าโดยการใหประเทศสมาชิกลดการสงออกในป 2555 อยางไรก็ตาม ชวงของการทดลองลดการ
สงออก 6 เดือนแรก อยูระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2555-วันที่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งไดสิ้นสุดลงแลว และสมาชิก 2 ประเทศ ไดแก มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย ไมเห็นดวยที่จะมีการจํากัดการสงออกยางพาราตอไปอีก 6 เดือน ดังนั้น 
จึงถือวาโครงการนี้ไดสิ้นสุดลงไปโดยปริยาย1 จึงนาจะสงผลใหสถานการณการสง
ออกยางพาราของไทยในระยะตอไปกลับมาขยายตัวดีขึ้น รองลงมาไดแก เมียนมาร มี
มูลคาการคารวม 180,472 ลานบาท อัตราการขยายตัวเฉล่ียเพิ่มข้ึนรอยละ 9.79 
ลาว มีมูลคาการคารวม 132,016 ลานบาท อัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นรอยละ 
29.86 ซึ่งเปนอัตราการขยายตัวท่ีสูงท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบานอื่นๆ 
และกัมพูชา มีมูลคาการคารวม 82,089 ลานบาท อัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอย
ละ 28.31 ตามลําดับ โดยลักษณะของการคาที่ปรากฏใหเห็นในตลาดการคาชายแดน
ทั้ง 4 ประเทศ คอนขางมีความแตกตางกัน กลาวคือ การคาชายแดนไทย-มาเลเซียซึ่ง
มีมูลคาการคาระหวางกันสูงสุดน้ัน ลักษณะการนําเขาสินคาจากมาเลเซียจะมุงเนนท่ี
สินคาอุตสาหกรรม เชน เครื่องจักรไฟฟาอื่นๆ และสวนประกอบ ขณะที่มาเลเซีย

จะนําเขาสินคาในกลุมเกษตรเพื่อนําไปผลิตเปนสินคาอุตสาหกรรม
ตอไป เชน ยางพารา เปนตน นอกจากนี้ รูปแบบการชําระเงินยังมี
ความแตกตางไปจากตลาดการคาชายแดนอื่นๆ ดวย โดยเนน
ลักษณะการชําระเงินผานระบบธนาคารเปนสําคัญ ในทางตรงกัน
ขามสําหรับตลาดการคาชายแดนในเมียนมาร ลาว และกัมพูชา 
ระบบการนําเขาและสงออกยังคงเนนในกลุมสินคาเพื่อการอุปโภค
บริโภคเปนสําคัญ และยังคงเห็นรูปแบบการชําระเงินผานระบบ
เงินสด หรือการใชรูปแบบโพยกวน2 อยูในบางพื้นที่
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✦ โอกาสของภาคอุตสาหกรรมภายใตยุคคาเงินบาทผันผวน
 เม่ือการคาชายแดนมีการเติบโตอยางตอเน่ืองติดตอกันมาหลายป นับเปนโอกาสท่ีดีของผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทยท่ีจะ
สามารถขยายตลาดไดเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถขยายหรือยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบานไดสะดวกยิ่งขึ้น โดยกลุมอุตสาหกรรม
ที่ไทยมีโอกาสเติบโตผานชองทางการคาชายแดน ไดแก
 ■ อุตสาหกรรมในกลุมอุปโภคและบริโภค โดยปจจุบันประเทศเพ่ือนบาน ไดแก ลาว กัมพูชา และเมียนมาร มีการนําเขาสินคากลุมน้ี
จากไทยคอนขางมาก อาทิ กลุมอาหารและเคร่ืองด่ืม เชน เคร่ืองด่ืมประเภทที่มีแอลกอฮอลและไมมีแอลกอฮอล บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป นํ้าตาลทราย 
อาหารสดและอาหารสดแชแข็ง เปนตน กลุมผลิตภัณฑทําความสะอาดรางกายและถนอมผิวพรรณ และเครื่องสําอาง เปนตน ซึ่งสินคาไทยเหลานี้
เปนท่ีนิยมในกลุมผูบริโภคในประเทศเพื่อนบานเปนอยางมาก โดยเฉพาะเมียนมารเน่ืองจากผูบริโภคชาวเมียนมารมีความเชื่อม่ันในตราสัญลักษณ
และคุณภาพของสินคาไทยเปนทุนเดิมอยูแลว กอปรกับปจจุบันเมียนมารยังไมสามารถผลิตสินคาเหลานี้ไดมากเพียงพอตอความตองการใชภายใน
ประเทศ
 ■  อุตสาหกรรมในกลุมเครื่องจักรกลประเภทตางๆ เนื่องจากประเทศเพื่อนบานของไทยเปนประเทศกําลังพัฒนาทําใหมีความตองการ
ใชเครื่องจักรกลเปนจํานวนมาก และเปนเคร่ืองจักรกลเกือบทุกประเภท ทั้งเคร่ืองจักรกลในภาคการเกษตร ซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
สวนใหญยังมาจากภาคเกษตรยกตัวอยางเชน เมียนมาร เครื่องจักรกลการเกษตรมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่องตามโครงสรางทางเศรษฐกิจของ
เมียนมารที่ภาคเกษตรกรรมมีบทบาทสูงถึงรอยละ 44 ของ GDP และรัฐบาลยังใหการสนับสนุนการพัฒนาภาคเกษตรกรรม เพ่ือใหเมียนมาร
มีศักยภาพในการผลิตและสงออกในตลาดโลก โดยเฉพาะขาว ซึ่งเปนพืชเกษตรสําคัญที่เมียนมารตั้งเปาสงออกเปน 2 ลานตันในป 2556 จึงเปน
โอกาสสําหรับการสงออกสินคาเครื่องจักรกลทางการเกษตรของไทยไปเมียนมาร อาทิ รถไถนาเดินตาม รถแทรกเตอร เคร่ืองพนยาฆาแมลง 
เครื่องสูบนํ้า และเครื่องสีขาวขนาดเล็ก เปนตน โดยสินคาไทยในกลุมนี้นับวาไดเปรียบจีนพอสมควรในดานคุณภาพและอายุการใชงาน
ที่ยาวนานกวา ตลอดจนสามารถถอดและประกอบเพื่อซอมบํารุงเองไดงายแมจะเสียเปรียบดานราคาตอจีนก็ตาม ขณะที่ความตองการเครื่องจักร
กลในภาคอุตสาหกรรมก็มีเพ่ิมข้ึนจากการขยายการลงทุนของประเทศในสมาชิกอาเซียน และประเทศที่ไมใชสมาชิกอาเซียนท่ีตองการเขามา
ขยายฐานการลงทุนในอาเซียน 
 ■  อุตสาหกรรมในกลุมเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สินคากลุมน้ียังมีโอกาสในการขยายการสงออก เน่ืองจากตลาดในหลายๆ 
ประเทศยังอยูในชวงเริ่มตน และอัตราการครอบครองสินคาเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของประเทศกลุม CLMV อันประกอบดวยกัมพูชา 
ลาว เมียนมาร และเวียดนาม ยังอยูในระดับตํ่า
 สําหรับกลุมอุตสาหกรรมวัสดุกอสราง ในระยะหลังก็เปนท่ี
ต องการของประเทศเพ่ือนบานของเรามากข้ึน เ น่ืองจากการ
เรงพัฒนาโครงการกอสรางตางๆ ใหพรอมรับกับ AEC ที่ใกลเขามาทุก
ขณะ นอกจากน้ี ยังมีธุรกิจในภาคบริการและธุรกิจอื่นๆ ที่มีโอกาส
เติบโตตามแนวชายแดน ไดแก

■ ธุรกิจโลจิสติกส การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
เสนทางคมนาคมที่เช่ือมโยงถึงกันอยางสะดวกรวดเร็วข้ึน อีกท้ัง
การผอนคลายกฎระเบียบดานการคมนาคมขนสงขามพรมแดน
ภายใตกรอบ AEC ก็ยิ่งเอื้อใหเกิดกิจกรรมการคมนาคมขนสงเพิ่ม
มากข้ึน จึงเปนโอกาสของธุรกิจโลจิสติกสของไทยท่ีจะไดรับผลดีจาก
ความตองการใชบริการโลจิสติกสขนสงระหวางประเทศผานเสนทางทางบกท่ีเพิ่มมากข้ึน ตามการเติบโตของการคาและการลงทุนภายใต AEC 
อยางไรก็ตาม ทามกลางแรงกดดันดานการแขงขันที่จะย่ิงทวีความรุนแรงจากผูประกอบการธุรกิจขนสงตางชาติ ที่มีเครือขายท่ัวโลกที่เขามารุก
ตลาดทั้งในไทยและอาเซียนนั้น ผูประกอบการธุรกิจขนสงสินคาตามแนวชายแดนคงตองเรงปรับการดําเนินธุรกิจใหมีความเปนสากลมากขึ้น
เพ่ือใหแขงขันกับผูประกอบการรายใหญได เชน การพัฒนาระบบการติดตามและตรวจสอบสินคา การพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการขนสง
สินคา และการหาพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศเพื่อนบาน เปนตน สําหรับธุรกิจคลังสินคาเปนธุรกิจท่ีกําลังมีความตองการสูงในบางดานการคา
ชายแดนและมักจะมาพรอมกับการเติบโตของธุรกิจขนสง เนื่องจากปริมาณการขนสงที่มีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นซึ่งประเด็นที่ผูประกอบการควรคํานึงถึง
ในการทําธุรกิจคลังสินคา คือ การพัฒนาคลังสินคาใหสอดคลองกับประเภทสินคา เชน สินคาเกษตรจะตองการคลังสินคาประเภทไซโลและหองเย็น
ที่สามารถจัดเก็บสินคาใหเก็บรักษาไดเปนเวลานาน

■ ธุรกิจการทองเท่ียว การทองเที่ยวเปนสาขาท่ีกระตุนใหเกิดการลงทุนในการผลิตสาขาตางๆ เพื่อผลิตสินคาและบริการรองรับ
และตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว เชน ธุรกิจสถานที่พักแรม การขนสง การนําเที่ยว อาหารและเครื่องดื่ม และการผลิตสินคาประเภท
ตางๆ นับไดวาเปนแรงผลักดันในการพัฒนาอุตสาหกรรมและกิจกรรมสาขาตางๆ ทําใหเกิดการจางงานทั้งทางตรงและทางออม สําหรับสถานภาพ
ของธุรกิจการทองเที่ยวตามชายแดนมีการเติบโตเพิ่มขึ้น เห็นไดจากจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทาง ผานดานศุลกากรในปจจุบันที่มีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น
อยางตอเน่ือง อาทิ ดานมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ในปงบประมาณ 2552-2555 จํานวนนักทองเท่ียวมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียเพ่ิมขึ้น
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แหลงขอมูลอางอิง :

 ● กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย (http://www.dft.go.th). สถิติการคาชายแดน, มิถุนายน 2556

 ●  ดานศุลกากรมุกดาหาร (http://www.danmuk.org). สถิติบุคคลเดินทางเขา-ออก ดานพรมแดนมุกดาหาร 

  ประจําปงบประมาณ 2552-2555, มิถุนายน 2556

 ●  สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาพื้นที่ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
  แหงชาติ. การคาชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน ป 2555, เมษายน 2556

 ●  ศูนยวิจัยกสิกรไทย. แนวโนมการคาชายแดนเติบโตสูงขึ้น...โอกาสการคาและการลงทุน, กันยายน 2555

 ●  ขอมูลจาก http://eeas.europa.eu/delegations/thailand/index_en.htm, มิถุนายน 2556

รอยละ 23.08 ตอป โดยในปงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554-กันยายน 2555) มีจํานวนนักทองเที่ยวเดินทางเขา-ออก จํานวน 2,303,962 คน 
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.31 เม่ือเทียบกับปงบประมาณ 2554 อยางไรก็ดี ผูประกอบการท่ีตองการทําธุรกิจหรือขยายธุรกิจในดานการทองเที่ยว
ตามแนวชายแดนนั้น ก็มีขอควรคํานึงและตองศึกษาใหรอบคอบ เชน ศักยภาพดานการทองเที่ยวของดานการคาชายแดนนั้นๆ รูปแบบหรือ
วัตถุประสงคของการเดินทางทองเท่ียวของนักทองเท่ียวในทําเลดังกลาว ศักยภาพความพรอมของที่พักและจํานวนหองพักที่รองรับในทําเล
ดังกลาว รวมถึงการประเมินความตองการที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต เปนตน 

■ ธุรกิจคาปลีก สําหรับการทําธุรกิจคาปลีกและคาสงตามแนวชายแดน เพื่อขายสินคาใหกับลูกคาที่มาจากประเทศเพื่อนบานนั้น 
ผูประกอบการอาจตองศึกษาความตองการซื้อสินคาของกลุมลูกคาในประเทศเพื่อนบานใหมากขึ้น เพ่ือที่จะหาสินคาที่สามารถตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคกลุมนั้นๆ ได 

■ ธุรกิจอสังหาริมทรัพยใหเชา การพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อปลอยเชา เชน ศูนยการคาพลาซาขนาดเล็กก็เปนธุรกิจที่นาสนใจ
อยางไรก็ดี ผูประกอบการควรที่จะตองศึกษาองคประกอบตางๆ เพื่อนํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ เชน ที่ตั้งของศูนยการคา องคประกอบ
รานคาที่จะเขามาตั้งในศูนยการคา จํานวนของผูคนที่เดินทางผานเขามา และระยะเวลาการเปด-ปดดาน เปนตน 
 ทั้งนี้ กลุมประเทศ CLMV ยังมีความตองการสินคาและบริการดานสุขภาพและความงาม โดยโอกาสการทําธุรกิจอาจจะเปนไปในลักษณะ
ของการเขาไปต้ังโรงพยาบาลสาขา คลินิกเฉพาะทาง และสํานักงานตัวแทนของโรงพยาบาล เพื่อรับผูปวยเบ้ืองตนในประเทศ CLMV รวมถึง
บรรดานักทองเที่ยว ซึ่งหากผูประกอบการ SMEs ที่เกี่ยวเนื่องสามารถสรางพันธมิตรท่ีดีไดกับกลุมลงทุนดังกลาวก็นาจะเปนชองทางท่ีไมควรมอง
ขาม 

✦ บทสรุป
 ในอนาคตหากมีการผลกัดันใหมกีารใชเงินบาทในการคาขายมากข้ึน จะสงผลใหการคาชายแดนกับประเทศเพือ่นบานมีโอกาสจะขยายตัว
มากขึ้น รองรับการรวมตัวเปน AEC ที่จะทําใหมีการหลั่งไหลของสินคาระหวางกันมากขึ้น สิ่งนี้นับเปนโอกาสของผูประกอบการในภาค
อุตสาหกรรมและภาคบริการที่จะใชศักยภาพความพรอมในดานตางๆ ทําการผลิตสินคาเพ่ือสงออกไปขายยังตลาดประเทศเพ่ือนบาน ซึ่งจะ
เปนการสรางและหนุนรายไดชวยภาคการสงออกโดยไมรอคอยความหวังจากตลาดรายไดหลัก ที่กําลังไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินบาทเพียงอยางเดียว ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมเองก็ไดมีมาตรการเพื่อสนับสนุนผูประกอบการและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมใหมี
ความพรอม และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการในการเผชิญปญหาความผันผวนคาเงินบาทอยูแลว อาทิ การจัดอบรมใหความรู การ
ปองกันความเส่ียงดวยเคร่ืองมือทางการเงินตางๆ โดยเฉพาะผูประกอบการ SMEs สงเสริมใหมีการขยายตลาดสินคาทั้งตลาดในประเทศ ตลาด
ชายแดน และตลาดประเทศเพื่อนบานเพ่ิมข้ึน สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน โดยมีโครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการสงเสริมอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและระบบบริหารใหมีประสิทธิผล โดยการใหความรู SMEs มุงเนน
การปฏิบัติใหเกิดผลเพ่ือเพิ่มผลิตภาพและลดตนทุนอันจะเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และการเพ่ิมขีดความสามารถทางนวัตกรรม
เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคา ซึ่งมาตรการเหลาน้ีจะชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการไทยใหแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเปนท่ี
ทราบกันดีวา หากพูดถึงสินคาเมดอินไทยแลนด (Made in Thailand) ในตลาดประเทศเพื่อนบานนับวามีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับที่ดีเปนทุน
เดิมอยูแลวจึงสงผลใหตลาดมีความนิยมและมีความตองการสูง เนื่องจากผูบริโภคใน CLMV คอนขางมีพฤติกรรมบริโภคเลียนแบบสื่อไทย 

ดังน้ัน สิ่งสําคัญในยามนี้ผู ประกอบการไทยจะตองเรียนรูและพัฒนาศักยภาพในดานตางๆ อยูเสมอ เชน การยกระดับสินคาใหได
มาตรฐาน ศึกษาขอมูลดานการคาการลงทุน พัฒนาทักษะความรูดานภาษา ศึกษากฎระเบียบในแตละประเทศ เพื่อไมใหพลาดในจังหวะท่ีโอกาส
กาํลังเปดกวาง
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  สาหกรรมเคมีเปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนา
  เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะในยุค
สมัยใหม ทั้งนี้เพราะสารเคมีและผลิตภัณฑเคมีไดเขาไปมีสวนเกี่ยวของ
อยู ในทุกกระบวนการผลิต โดยเปนสวนประกอบและวัตถุดิบใน
เกือบทุกอุตสาหกรรม รวมท้ังสวนที่ไมใชอุตสาหกรรมดวย (ไดแก 
ภาคการเกษตรและบรกิาร) โดยสารเคมแีละผลติภณัฑเคมเีปนสิง่จาํเปน 
และเปนสวนหน่ึงของการแปรรูปวัตถุดิบ นํ้า นํ้ามัน กาซธรรมชาติ 
อากาศ โลหะ และแรธาตุตางๆ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติและมูลคาใหกับ
สินคาตางๆ มากมาย ซึ่งแตละอุตสาหกรรมมีการใชสารเคมีในสัดสวน
ที่แตกตางกันตามวัตถุประสงคของการใชงานสูงถึงรอยละ 15-84 
(คิดตามมูลคา) ทั้งนี้อุตสาหกรรมที่มีการใชสารเคมีในสัดสวนสูง เชน 
เคหะสิ่งทอ ยา ขวดพลาสติก 
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เพ็ญวิภา  ไตรศิริพานิช
สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

โอกาสในการทําธุรกิจและแนวโนมโอกาสในการทําธุรกิจและแนวโนม

อุตสาหกรรมเคมีอุตสาหกรรมเคมใีนประเทศไทยในประเทศไทย

อุตอุต ตองการไดทันที สวนบางประเภทเปนการพัฒนาเพ่ือรองรับความ
ตองการในอนาคต ซึ่งจะเปนการเปดตลาดใหมๆ และสรางโอกาส
ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมของอุตสาหกรรมท่ีกลาวมาน้ีใหประสบ
ผลสําเร็จไดดียิ่งขึ้น 

แนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมเคม ี
 ทั่วโลกมีการนําเขาเคมีในป ค.ศ. 2012 คิดเปนมูลคา
กวา 1.03 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ และมีการสงออกกวา 996,000 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ คาดวาในป ค.ศ. 2013 อุตสาหกรรมเคมีในตลาดโลก
จะมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคตางๆ โดยสหรัฐอเมริกามีอัตรา
การขยายตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.9 ซึ่งมีอัตราขยายตัวตํ่ากวาปกอน
เล็กนอย สาเหตุหลักมาจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนต
และการกอสราง ยุโรปขยายตัวรอยละ 0.3 ในขณะที่ปกอนหดตัว
รอยละ 2.0 คาดวาภูมิภาคเอเชีย (ยกเวนญี่ปุน) จะขยายตัวกวารอยละ 
8.1 เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมกอสราง ยานยนต 
อิเล็กทรอนิกส และสินคาอุปโภคบริโภค กลาวไดวาสถานการณ
อุตสาหกรรมเคมีของโลกมีแนวโนมสดใสพอสมควร แมวาเศรษฐกิจ
โลกจะเกิดความผันผวนในหลายภูมิภาค 
 สําหรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเคมีในประเทศไทย 
พบวามีการใชสารเคมีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยในป ค.ศ. 2012 
มีการนําเขาเคมีเปนมูลคากวา 493,727 ลานบาท (รวมปโตรเคมีขั้นตน
และข้ันกลาง) และสงออกเปนมูลคากวา 344,366 ลานบาท ขาดดุล
ประมาณ 149,361 ลานบาท ผลิตภัณฑสําคัญประกอบดวย เคมี
อนินทรีย เคมีอินทรีย ปุยเคมี สี เคร่ืองสําอาง เกือบทุกผลิตภัณฑ
ขาดดุลการคามาโดยตลอด ยกเวนเคร่ืองสําอางและเคมีอินทรียที่มี
มูลคาการสงออกมากกวานําเขา ทั้งน้ีการผลิตเคมีภัณฑของไทย
สวนใหญตองพึ่งพาวัตถุดิบนําเขาจากตางประเทศ โดยไทยมีศักยภาพ
ในการผลิตเคมีภัณฑขั้นปลายกลุมเคร่ืองสําอางและเครื่องประทินผิว
อื่น ๆ  ไดดี สามารถสงออกไปยังตลาดโลกไดสูงขึ้นอยางตอเนื่อง สาเหตุ
หนึ่งมาจากคุณภาพของสินคาเปนที่ยอมรับ 
 สําหรับการเติบโตของอุตสาหกรรมตอเนื่องท่ีสําคัญ เชน 
ยานยนต พลาสติก เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส มีการขยายตัว

 ในระดับโลกธุรกิจเคมีมีการแขงขันสูง โดยมีการคนควาวิจัย
และพัฒนาอยูตลอดเวลาเพ่ือใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูงสามารถ
ใชประโยชนไดมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากอุตสาหกรรมเคมีไดกลายเปน
หัวใจสําคัญของการพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑและการบริการ 
นับต้ังแตการปรับปรุงจุดเล็กๆ ไปจนถึงการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในระดับสูง นอกจากนี้อุตสาหกรรมเคมียังมีสวนชวยในการ
พัฒนาและยกระดับความเปนอยู ของประชาชนไปสู คุณภาพชีวิต
ที่เจริญรุงเรืองอีกดวย
 นับไดวาเคมีมีสวนชวยใหโลกมีความกาวหนาอยางท่ีเปนอยู
ในปจจุบัน ทั้งน้ีผลิตภัณฑบางประเภทสามารถตอบสนองความ
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เฉลี่ยรอยละ 15 4 และ 2 ตามลําดับ ซึ่งจะสงผลใหความตองการใช
สารเคมีในอุตสาหกรรมดังกลาวมีการขยายตัวตามการเติบโตของ
อุตสาหกรรมขางตน

ความทาทายของการทําธุรกิจเคมี
 จากประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมท่ีสงผลตอการเกิดภาวะ
โลกรอน การขาดแคลนพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติที่กําลัง
หรอยหรอลง สงผลใหทุกฝายใหความสําคัญในเรื่องดังกลาวตามความ
ตองการของตลาดโลกที่มุงสูสินคาท่ีประหยัดพลังงาน ลดผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอม การพัฒนาอุตสาหกรรมในปจจุบันจึงมีแนวโนมกาวเขา
สูอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) มากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนประเด็น
ทาทายท่ีทุกอุตสาหกรรมตองคํานึงถึง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเคมี
ที่มักจะตกเปนจําเลยของสังคมในแง ที่ก อให เกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม จึงจําเปนตองคนควาหาแนวทางพัฒนาการผลิตไปสู
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ประหยัดพลังงาน และตองมี
นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาควบคูกันไปดวย 

 โดยเฉพาะในเรื่องของนวัตกรรม ซึ่งปจจุบันไดกลายเปน
เคร่ืองมือใหมทางยุทธศาสตรการแขงขันของธุรกิจภายใตกรอบ 
Innovation Driven ในการสรางความแตกตางและสรางมูลคา
หรือคุณคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑ เพ่ือสนองตอบความตองการของ
ผู บริโภคไดอยางทันการณ ซึ่งผู ผลิตจะตองตื่นตัวและทันตอความ
ต องการหลีกหนีความจําเจในรูปแบบเดิมๆ ทั้งไลฟ สไตล และ
การบริโภคสินคาของผูบริโภค ดังนั้นในการแขงขันเพื่อชวงชิงความเปน
ผูนําทางธุรกิจจะสามารถเกิดข้ึนไดโดยอาศัยนวัตกรรม ซึ่งสวนใหญ
เปนผลมาจากการคนหาโอกาสดวยความมุงมั่นตั้งใจที่จะสนองตอบได
ตรงกับความตองการของลูกคาและยกระดับขีดความสามารถในการ
แขงขัน จึงกลาวไดวานวัตกรรมและการสรางสรรคจะเปนตัวขับเคลื่อน
สําคัญใหกับอุตสาหกรรมเคมีในยุคปจจุบันและตอไปในอนาคต 
 สิง่ทีต่องเผชิญอกีประการหน่ึง คอื กฎระเบยีบดานสิง่แวดลอม 
ซึ่ งหลายประเทศได มีข อกําหนดเกี่ยวกับการลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ดวยการประกาศเปนกฎระเบียบ เชน กฎระเบียบการ
ควบคุมสารเคมี (REACH) ซึ่งนําโดยสหภาพยุโรป และแพรขยาย
วงกวางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปน และจีน เปนตน และยังมี
การหามหรือจํากัดการใชสารเคมี ซึ่งผูประกอบการจําเปนตองคนควา
หาสารเคมีทดแทน เพ่ือผลิตสินคาใหสอดรับกับกระแสความตองการ
ดังกลาว นอกจากน้ียังมีขอกําหนดหรือกฎระเบียบอ่ืนๆ อีกมากมาย

ที่ผู ประกอบการจําเปนตองติดตามความเคลื่อนไหวอยางใกลชิด 
เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการปรับตัวใหทันทวงที และฉกฉวย
โอกาสในการทําธุรกิจบนเวทีการแขงขันที่นับวันจะมีความเขมขนย่ิงข้ึน 

AEC เปนอีกประเด็นหนึง่ที่ไมควรมองขาม 
 การรวมตัวเป นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economics Community) ของ 10 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
ในป ค.ศ. 2015 หรือ พ.ศ. 2558 จะทําใหอาเซียนกลายเปนกลุม
เศรษฐกิจที่ใหญขึ้น ประชากรรวมกันประมาณ 645 ลานคน ผลิตภัณฑ
มวลรวมกวา 3,126 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งจะเพิ่มความเขมแข็งในการ
ทําการคากับภูมิภาคอื่น และมีโอกาสในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ไดอีกมาก จึงทําใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีความนาสนใจในการ
ลงทุน โดยมีทําเลที่ตั้งท่ีเอ้ือตอการเปนศูนยกลางโครงขายเช่ือมโยง
คมนาคม ทั้งทางถนน ทาอากาศยาน ทาเรือ เหมาะที่จะเปนศูนยกลาง
การกระจายสินคารวมทั้งเคมีภัณฑไปสูประเทศตางๆ ในภูมิภาค
อาเซียน เนื่องจากความไดเปรียบในเชิงภูมศิาสตรดังกลาว 

สรุป 
 อุตสาหกรรมเคมีของโลกมีการเติบโตอยางตอเนื่องและ
มีการแขงขันสูง โดยมีประเด็นทาทายที่มีผลกระทบตอการทําธุรกิจเคมี
ที่สําคัญไดแก ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมซึ่งนําไปสูแนวโนมความ
ตองการสินคาท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม รวมทั้งการใชนวัตกรรมเปน
เครื่องมือในการแขงขันเพ่ือสรางความแตกตางและสรางมูลคาเพิ่มให
กับสินคา นอกจากน้ีผูประกอบการยังตองเผชิญกับกฎระเบียบดาน
สิ่งแวดลอมซึ่งนับวันจะมีความเขมงวดขึ้น 
 อยางไรก็ตาม โอกาสในการลงทุนอุตสาหกรรมเคมีภัณฑใน
ประเทศไทยน้ัน กลาวไดวายังมีความนาสนใจไมนอย ดวยเหตุที่ความ
ตองการของตลาดเคมีภัณฑมีการเติบโตอยางตอเนื่องจากการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ และการขยายตัวของอุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆ โดย
ประเทศไทยมีข อได  เปรียบในด านวัตถุดิบสําหรับการผลิตใน
อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ เชน การผลิตกรดอินทรียตางๆ โดยเฉพาะ
วัตถุดิบมันสําปะหลัง ซึ่งไทยมีศักยภาพในการผลิตสูงสามารถผลิตและ
สงออกไปยังตางประเทศไดในปริมาณมากในแตละป 

นอกจากนี ้ประเทศไทยยงัมศีกัยภาพในการผลติอตุสาหกรรม 
เคมีขั้นปลาย เชน เคร่ืองสําอาง จึงเปนโอกาสที่ไทยจะเปนฐาน
การผลิตที่สําคัญและเปนศูนยกลางการกระจายสินคาไปสูประเทศ
ตางๆ ในภูมิภาคอาเซียน รวมท้ังประเทศจีน ญี่ปุ น และเกาหลี 
เน่ืองจากความไดเปรียบในเชิงภูมิศาสตร ซึ่งจําเปนตองพัฒนา
ผลิตภัณฑโดยอาศัยการคิดคนนวัตกรรมควบคูกับการรกัษาส่ิงแวดลอม 
และการประหยัดพลังงาน 
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อรรชกา สีบุญเรือง
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

หัวหนากลุมภารกิจดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 การพัฒนาในปจจุบันยึดโยงบริบทดานตางๆ เขาดวยกัน เปาหมาย

ภาคอุตสาหกรรมจึงตองทําหนาที่ทั้งเสริมสรางขีดความสามารถในการ

แขงขันใหกับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ ควบคูไปกับสรางสมดุล

ของการพัฒนาในทุกภาคสวนใหสามารถเติบโตและอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน  

 วารสารฯ ฉบับนี้นําท านมาพบกับ ดร .อรรชกา สีบุญเรือง 

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และหัวหนากลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม ผูหญิงแกรงแถวหนาของกระทรวงอุตสาหกรรม บทบาท

ที่ผานมาเปนที่ประจักษ และอนาคตตองติดตามกันตอไป...

Q1:

เศเศเศเศรษรษรษรษษฐกฐกฐกฐกิจิจิจจอุอุอุอตสตสตสสาหาหาหหหหกรกรกรกรกรกกรรมรมรมรมรร  2222222111111111วาวาวาวารสรสรสรสารารราร
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    ทานเคยดํารงตําแหนงในหลายตําแหนง
    ของกระทรวงอุตสาหกรรม อยากใหเลา
    ประสบการณการทํางานที่ผานมา

 “จากประวัติการทํางานชีวิตสวนใหญจะอยู ที่สํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปนหลัก ประมาณ

ป 2548 ในขณะที่ดํารงตําแหนงเปนท่ีปรึกษาดานการลงทุน 

(ระดับ 10 ชช) ไดยายมาเปนผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม หรือ สศอ. ซึ่งถือเปนประสบการณที่ดี กอนหนานี้

ตอนท่ีอยูบีโอไอก็ทํางานดานนโยบายสงเสริมการลงทุน ซึ่งก็เปน

งานเชิงวิชาการอยูแลว ไมวาจะเปนในดานการวางแผนและการ

พฒันาอตุสาหกรรม เพราะฉะน้ันพอมาอยูที ่สศอ. ลักษณะงานก็เปน

เรื่องการทํานโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม ไดพบปะกับนักลงทุน 

ผูประกอบการไทยรายสาขา ซึ่งตางกับตอนท่ีอยูบีโอไอสวนใหญ

จะเจอกับนักลงทุนตางชาติ 
 ในแงของการบริหารก็มีสวนในเรื่องการพัฒนาคน เตรียม

ความพรอม และการปรับปรุงดัชนีอุตสาหกรรมใหเปนท่ียอมรับ 

เริ่มตนผลักดันก็คือการเจรจากับธนาคารแหงประเทศไทยท่ีจะให
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    ในฐานะหัวหนากลุมภารกิจ
    ดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
    ทีด่แูล สศอ. ทานไดมนีโยบายให สศอ. 
    ดําเนนิงานอยางไรบาง

 ปกติ สศอ. ดําเนินงานหลักคือเรื่องนโยบายการพัฒนา

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม และเร่ืองของดัชนีอุตสาหกรรม 

ระบบแจงเตือนภัยลวงหนาตางๆ สําหรับเปนขอมูลใหกับ

ทัง้หนวยงานภาครัฐและผูประกอบการ  เรือ่งดัชนอีตุสาหกรรม 

จะตองมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง สวนในเร่ืองของ

งานนโยบาย สศอ. ไดทําการศึกษาวิจัยตอเนื่องทุกปอยูแลว 

ซึ่งในปงบประมาณใหมจะตองมาทบทวนดูกันวามีอะไรบาง

ที่เราจําเปนที่จะตองเรงศึกษาเพิ่มเติม ทั้งรายสาขาและ

งานดานตางประเทศดวย

    งานของ สศอ. กับ อก. มีความ
    ใกลชิดกันในเรื่องนโยบาย ในขณะน้ีมี
    การดําเนนิงานเรื่องใดเปนพิเศษบาง

 มีหลายเร่ืองท่ี สศอ. ดําเนินการอยู อยางเรื่องรถยนต

ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล หรืออีโคคาร หรือแนวทาง

พัฒนารถไฟฟาขนสงมวลชนและระบบขนสงทางรางก็ใช 

Q3:

ยุติการทําดัชนีอุตสาหกรรมท่ีเคยทําคูขนานไปกับของ สศอ. 

และใหรับเอาดัชนีอุตสาหกรรมของ สศอ. ไปใช ในที่สุด

ก็สําเร็จตอนหลังที่ยายมาแลว อยูที่ สศอ. 3 ป แลวก็ยายกลับ

ไปเปนเลขาธิการบีโอไอ ลักษณะงานเปนเรื่องการสงเสริม

การลงทุน แตก็ยังมีหลายเร่ืองท่ีตองติดตอกับ สศอ. เพราะ

การดูภาพรวมของอุตสาหกรรม สศอ. จะมีการศึกษาไว

ค อนขางมาก ในขณะที่บีโอไอไมค อยไดศึกษา รวมทั้ง

เร่ือง AEC เพราะวาบีโอไอก็ตองสงเสริมการลงทุนไทย
ในประเทศเพื่อนบาน ตรงนี้ก็เรียกไดวาเปนงานที่สัมพันธกัน 

อยูบโีอไอครบ 4 ป กย็ายมาเปนรองปลัดกระทรวอุตสาหกรรม

ไดมาดูแลสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสํานักงาน
คณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย (สอน.) ซึ่งจากการที่เคย 

กํากับดูแล สศอ. มากอนจึงเปนงานที่ไมยากเทาไหร รวมทั้ง

มีงานอื่นๆ ที่ตองทําเปน issue เชน เรื่องของเศรษฐกิจพิเศษ

ทวาย เรื่องอีโคคารที่ สศอ. ดําเนินการอยู

Q2:
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รวมท้ังการหามาตรการชวยเหลือสนับสนุนผู ประกอบการ 

SMEs ทีไ่ดรบัผลกระทบจากการขึน้คาแรงขัน้ต่ําเปน 300 บาท 

สศอ. ก็เปนตัวหลักในการรวบรวมมาตรการของท้ังกระทรวง 

ฉะนั้นในเชิงนโยบาย สศอ. จะมีบทบาทสําคัญในการท่ีทํา

หนาที่เปนผูประสานกับกรมตางๆ ในกระทรวงอุตสาหกรรม

เพื่อที่จะรวบรวมจัดทําเปนขอเสนอเชิงนโยบาย

    อยากใหทานไดใหมุมมองการดําเนนิ
    ธุรกิจของผูประกอบการ
    อุตสาหกรรมไทยในปจจุบัน

 ช วงนี้ เป นช วงหัวเลี้ยวหัวต อของผู ประกอบการ
อุตสาหกรรม ทั้งในแงของตนทุน เชน ในเร่ืองของคาแรงก็ดี 

ปญหาการขาดแคลนแรงงานท่ีมีฝมือก็ดี รวมท้ังคาเงินบาท

ที่ผันผวน ในขณะเดียวกันเราเองก็กําลังจะกาวเขาสู  AEC 

การแขงขันในอนาคตมีแนวโนมที่รุนแรงมากขึ้น เศรษฐกิจโลก

ก็ยังไมคอยแข็งแรง ไมวาจะอเมริกา ยุโรป ญี่ปุน ซึ่งตอนน้ี

กําลังจะมากระทบกับจีนแลวดวย ฉะนั้นตลาดหลักๆ ของเรา

มีแนวโนมที่เริ่มจะมีปญหา จะเห็นวาเริ่มท่ีจะกระทบตอการ
สงออกของเรา ครั้งนี้อาจจะไมรวดเร็วเหมือนวิกฤตเศรษฐกิจ

โลกป 2551 หรือเม่ือ 5 ปกอน ตอนน้ันการสงออกหายไป

อยางรวดเร็ว กลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสถึงกับตองปลด

พนักงานออกเปนจํานวนมาก ครั้งนี้ถึงแมมันจะไมรุนแรง แตก็

เริ่มมีสัญญาณวาการสงออกเริ่มชะลอตัว และจะมีผลกระทบ

ตออัตราการเจริญเติบโตของประเทศ เพราะฉะนั้นตรงนี้

ก็เปนสิ่งท่ีนากังวล 

 ผูประกอบการเองควรจะหาตลาดใหมๆ ดวยเพ่ือท่ีจะ

ชดเชยตลาดเกา หรือแมแตตลาดในประเทศก็ตองหาดู รวมถึง

ตลาดเพ่ือนบานที่มีอัตราการเจริญเติบโตคอนขางสูง เราก็ควร

จะมาดูประเทศใกลๆ ดวย และตองพยายามเพิ่มขีดความ

สามารถในการแขงขัน เพิ่ม Productivity รวมท้ังทําวิจัย

พัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ เพราะในฐานะผูประกอบการเปนเรื่อง

ทีจ่ะหยดุนิง่ไมได ภาครฐักม็มีาตรการท่ีสนบัสนุนผูประกอบการ 

ตรงน้ีถากลุ มอุตสาหกรรมตางๆ รวมตัวกันและมีขอเสนอ

มีมาตรการชัดเจน ก็จะชวยใหเราสามารถทํางานบูรณาการ

รวมกันระหวางภาครัฐภาคเอกชนท่ีจะสูกับปญหา ซึ่ง สศอ. 

เองคงจะตองมาชวยดูวาตอนนี้อุตสาหกรรมไหนกําลังจะมี

Q4:

ปญหาคอนขางมากและจะเขาไปชวยอยางไร บางกลุมยังพอ
ไปไดอยางกลุมยานยนตยังไปไดดีอยู แตวากลุมท่ีตลาดหาย

ความสามารถในการแขงขันลดลง ตองไปดูวาจะชวยให

ผูประกอบการเหลานี้แขงขันไดอยางไร”

…ดวยเวลาพูดคุยอันสั้น คงตองติดคางหาโอกาสสัมภาษณ

รายละเอียดตางๆ กันตอไป หรือติดตามบทบาทของทานกัน

ไดในแวดวงขาวสารที่พูดถึงอยูเสมอ...



ดชันีอุตสาหกรรม ในไตรมาสที่ 2/2556 (เมษายน – มิถุนายน 2556) เม่ือเทียบกับ
ไตรมาสกอน พบวา ดัชนีสินคาสําเร็จรูป คงคลัง ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง เพ่ิมขึ้น 
แตดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม ดัชนกีารสงสินคา ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
และดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม ลดลง 

เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน พบวา ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง เพ่ิมข้ึน แตดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม ดัชนีการสงสินคา ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม ลดลง โดย

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม มี 27 อุตสาหกรรม ที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น เชน การผลิตยานยนต การผลิตมอลตลิกเคอและมอลต การผลิตนํ้าตาล 
การผลิตเคร่ืองดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล รวมท้ังนํ้าดื่มบรรจุขวด การผลิตปูนซีเมนต ปูนขาวและปูนปลาสเตอร การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากนม
การจัดเตรียมและการปนเสนใยสิ่งทอรวมถึงการทอสิ่งทอ การผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และของที่เก่ียวของ การผลิตเครื่องดื่มท่ีไมมี
แอลกอฮอล รวมท้ังนํ้าดื่มบรรจุขวด การผลิตยางนอกและยางใน การหลอดอกยางและการซอมสรางยาง การผลิตลวดและเคเบ้ิลที่หุมฉนวน 
เปนตน

ดัชนีการสงสินคา มี 25 อุตสาหกรรม ที่มีการสงสินคาเพิ่มข้ึน เชน การผลิตยานยนต การผลิตเคร่ืองดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล รวมท้ังน้ําด่ืม
บรรจุขวด การจัดเตรียมและการปนเสนใยสิ่งทอรวมถึงการทอสิ่งทอ การผลิตเคมีภัณฑขั้นมูลฐาน ยกเวนปุยและสารประกอบไนโตรเจน การผลิต
นํ้ามันจากพืช นํ้ามันจากสัตว และไขมันจากสัตว การผลิตเม็ดพลาสติก การผลิตสบูและผงซักฟอก เคมีภัณฑที่ใชในการทําความสะอาดและขัดเงา 
เครื่องหอมและสิ่งปรุงแตงสําหรับประทินรางกายหรือประเทืองโฉม การผลิตผลิตภัณฑจากคอนกรีต ซีเมนต และปูนปลาสเตอร การผลิตผลิตภัณฑ
ที่ไดจากนม เปนตน

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุมอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม

ไตรมาส
2/2555

(เม.ย. – มิ.ย.)

ไตรมาส
1/2556

(ต.ค. – ธ.ค.)

ไตรมาส*
2/2556

(เม.ย. – มิ.ย.)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน

(%)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอน

(%)

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม) 179.77 181.04 170.39 -5.88 -5.22

ดัชนีการสงสินคา 198.67 204.75 192.27 -6.10 -3.22

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 189.08 197.92 199.53   0.81  5.53

ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 161.70 162.24 170.89  5.33 5.68

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 114.15 116.85 113.94 -2.50 -0.18

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 157.54 163.39 152.59 -6.61 -3.14

   อัตราการใชกําลังการผลิต 65.23 67.07 63.37

(ฐานเฉลี่ยรายเดือน ป 2543   และเปนดัชนีที่ยังไมปรับผลกระทบของฤดูกาล)  

สวนดัชนีอุตสาหกรรมและการวิเคราะห
    ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนีอุตสาหกรรม ดัชนีอุตสาหกรรม 
ไตรมาสที่ 2 ป 2556ไตรมาสที่ 2 ป 2556
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หมายเหตุ :  * ขอมูลเบื้องตน
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเขาดูไดที่เว็บไซต สศอ. ที่  www.oie.go.th

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง มี 30 

อุตสาหกรรมที่มีสินคาสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึน เชน 

การผลิตยานยนต การแปรรูปและการถนอม

สัตวนํ้า และผลิตภัณฑจากสัตวนํ้า การผลิต

ผลิตภัณฑพลาสติก การผลิตสตารชและผลิต

ภัณฑจากสตารช การผลิตน้ําตาล การผลิต

เหล็กและผลิตภัณฑเหล็กกลาขั้นมูลฐาน 

การผลิตมอลตลิกเคอและมอลต การผลิต

ผลิตภัณฑ จากคอนกรีต  ซี เมนต   และ

ปูนปลาสเตอร   การผลิต เ ย่ือกระดาษ 

กระดาษ  และกระดาษแข็ ง  การผลิต

เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล รวมท้ังนํ้าดื่ม

บรรจุขวด เปนตน

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม มี 

28 อุตสาหกรรมท่ีมีแรงงานเพิ่มขึ้น เชน
การผลิตยานยนต การผลิตหมอสะสมไฟฟา เซลลปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิ การผลิตรถจักรยานยนต การผลิตยางนอกและยางใน การหลอ

ดอกยางและการซอมสรางยาง การผลิตอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตรและเครื่องอุปกรณเกี่ยวกับการถายภาพ การผลิตผลิตภัณฑประเภทอบ

การผลิตเคร่ืองจักรที่ใชงานท่ัวไปอ่ืน ๆ การผลิตนํ้าตาล การผลิตมอลตลิกเคอและมอลต การผลิตเคร่ืองดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล รวมทั้งนํ้าดื่ม

บรรจุขวด เปนตน

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม มี 22 อุตสาหกรรมที่มีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น เชน การผลิตผลิตภัณฑจากคอนกรีต 

ซีเมนต และปูนปลาสเตอร การผลิตเคมีภัณฑขั้นมูลฐาน ยกเวนปุยและสารประกอบไนโตรเจน การผลิตผลิตภัณฑยางอ่ืน ๆ การผลิตเคร่ืองดื่ม

ที่ไมมีแอลกอฮอล รวมท้ังนํ้าด่ืมบรรจุขวด การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากนม การจัดเตรียมและการปนเสนใยส่ิงทอรวมถึงการทอส่ิงทอ การผลิต

นํ้าตาล การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กกลาขั้นมูลฐาน การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ  การผลิตลวดและเคเบิ้ลที่หุมฉนวน เปนตน

อัตราการใชกําลังการผลิต มี 27 อุตสาหกรรมที่มีอัตราการใชกําลังการผลิตเพ่ิมข้ึน เชน การผลิตยานยนต การผลิตเคมีภัณฑขั้นมูลฐาน 

ยกเวนปุยและสารประกอบไนโตรเจน การจัดเตรียมและการปนเสนใยสิ่งทอรวมถึงการทอสิ่งทอ การผลิตเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล รวมทั้งนํ้าดื่ม

บรรจุขวด การผลิตปูนซีเมนต ปูนขาวและปูนปลาสเตอร การผลิตมอลตลิกเคอและมอลต การผลิตผลิตภัณฑจากคอนกรีต ซีเมนต และ

ปูนปลาสเตอร การผลิตนํ้าตาล การผลิตลวดและเคเบิ้ลที่หุมฉนวน การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากนม เปนตน

ดัชนีอุตสาหกรรม
ป 2554 ป 2555 ป 2556

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

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม) 188.68 182.57 197.96 125.08 175.72 179.77 176.35 179.92 181.04 170.39

ดัชนีการสงสินคา 192.52 181.46 205.86 131.16 183.43 198.67 202.49 205.20 204.75 192.27

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 185.99 187.34 195.19 169.59 183.94 189.08 185.28 188.52 197.92 199.53

ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 146.01 150.45 164.93 204.40 163.42 161.70 154.88 163.23 162.24 170.89

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 118.88 116.21 119.79 110.01 115.50 114.15 116.23 116.05 116.85 113.94

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 154.81 139.82 147.87 121.35 162.45 157.54 154.05 157.55 163.39 152.59

อัตราการใชกําลังการผลิต 63.68 60.31 65.44 47.75 63.37 65.23 66.22 66.99 67.07 63.37

(ฐานเฉลี่ยรายเดือน ป 2543 และเปนดัชนีที่ยังไมปรับผลกระทบของฤดูกาล)

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุมอุตสาหกรรม)
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อินโดนีเซียขยับอันดับขึ้นมาอยูที่ลําดับที่ 25 ในป 2555 จากป 2550 ที่
อยูในอันดับ 89 เรียกวานําหนาบราซิล อินเดีย และหลายประเทศใน
อาเซียนอยางมาเลเซีย ไทย และฟลิปปนสไปแลว ศักยภาพการเติบโต
ของอินโดนีเซียยังยืนยันไดจากการประมาณการของสํานักวิจัยตาง ๆ 
ที่คาดวาภายในป 2030 อินโดนีเซียจะมีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 
7 ของโลก จากอันดับ 16 ในปจจุบัน โดยจะเปนรองแคเพียงจีน 
สหรัฐฯ อินเดีย ญี่ปุน บราซิล และรัสเซีย และแซงหนาทั้งเยอรมันและ
อังกฤษ  นอกจากนั้น  อินโดนีเซียยัง มีข อได  เปรียบที่มีแหล ง
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางเกษตรและอุตสาหกรรมที่อุดมสมบูรณ 
อาทิ เปนผูผลิตและสงออกนํ้ามันปาลมอันดับหนึ่งของโลก เปนผูผลิต
โกโกและดีบุกอันดับสองของโลก มีนิเกิลและอลูมิเนียมมากเปนอันดับ 
4 และอันดับ 7 ของโลก และเปนผูนําในการผลิตเหล็ก ทองแดง และ
การประมง รวมถึงมีพลังงานสํารองท้ังนํ้ามัน ถานหิน และแกส
ธรรมชาติจํานวนมหาศาล ทําใหประเทศหมูเกาะนี้เปนที่จับตามองจาก
นานาชาติ

โอกาสทางการตลาดและกําลังแรงงานขนาดใหญ
  ป จจัยหนึ่ งที่ เป นส วนสําคัญที่คอยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
อินโดนีเซียใหเติบโตและดึงดูดการเขามาลงทุนทางตรงของบริษัท
ตางชาติ เกิดจากศักยภาพของการบริโภคท่ีมหาศาลจากประชากร 
240 ลานคน และผลของการขยายตัวของจํานวนชนชั้นกลางที่กระจาย
ตัวไปยังทุกเมืองสําคัญท่ัวประเทศ นอกจากกรุงจาการตา โดยสัดสวน
ชนช้ันกลางเพิ่มขึ้นจาก 25% ในป พ.ศ. 2542 เปน 43% ในป 2552 
และแนวโนม ดังกลาวจะยังคงเพิ่มข้ึน โดยคาดวาจะเพิ่มกวาเทาตัว
จากประมาณ 45 ลานคนในปจจุบัน เปนราว 90 ลานคน ในอีกสิบป 

เปดประตู...สูอินโดนีเซียอินโดนีเซีย
อีกเปาหมายหนึ่งของอีกเปาหมายหน่ึงของการลงทุนใน AECการลงทุนใน AEC

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
เปนประเทศหมูเกาะ ตั้งอยูในภูมิภาคอาเซียน ระหวางมหาสมุทร
แปซิฟกกับมหาสมุทรอินเดีย มีพื้นที่รวม 5,193,250 ตารางกิโลเมตร 
หรือใหญกวาประเทศไทย 10 เทา เปนพื้นดิน 2,027,087 ตาราง
กิโลเมตร และทะเล 3,166,163 ตารางกิโลเมตร จึงเปนประเทศ
หมูเกาะที่ใหญที่สุดในโลก ประกอบดวยเกาะนอยใหญตางๆ กวา 
17,500 เกาะ มีเกาะใหญ 5 เกาะ ไดแก เกาะสุมาตรา เกาะชวา 
เกาะกาลิมันตัน เกาะสุลาเวสี และเกาะปาปว จํานวนประชากรทั้งสิ้น 
240 ลานคน รองจากจีนในกลุม AEC PLUS โดยประชากรสวนใหญถึง
รอยละ 64 ของทั้งประเทศอาศัยกระจุกกันอยูในเกาะชวา ซึ่งเปนที่ตั้ง
ของเมืองสําคญัทั้งจาการตา และ สุราบายา เมืองใหญอันดับ 1 และ 2 
ของอินโดนีเซีย (จํานวนประชากร 10 ลานคน และ 2.5 ลานคน 
ตามลําดับ) ในขณะท่ีบนเกาะสุมาตรา เกาะท่ีใหญที่สุดของประเทศ
ที่เปนแหลงแรธาตุและแหลงเพาะปลูกที่สําคัญ มีเมืองใหญที่สุดของ
เกาะ และใหญที่สุดอันดับ 3 ของอินโดนีเซีย คือเมืองเมดาน (จํานวน
ประชากร 2.1 ลานคน) ซึ่งเปนแหลงปลูกปาลมนํ้ามันที่สําคัญของ
สุมาตราเหนือและประตูสําคัญของการนําเขาของผลไมไทยกวา 90% 
ผานทางทาเรือเบลาวัน (Belawan Seaport) ที่เมืองแหงนี้

แผนที่ประเทศอินโดนีเซีย

การเพิ่มขึ้นของจํานวนชนชั้นกลางของอินโดนีเซีย 
(ที่มา: McKinsey Global Institute)

เศรษฐกิจประเทศอินโดนีเซีย
 ในดานเศรษฐกิจ อินโดนีเซียมีความโดดเดนกวาหลายประเทศ
ในภูมิภาค โดยสามารถรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจราวรอยละ 6
มาอยางตอเนื่อง ซึ่งในป 2555 ที่ผานมามีอัตราการเติบโตถึงรอยละ 
6.3 หรือมูลคาประมาณ 1,000 ลานเหรียญสหรัฐ ฯ และถึงแมในชวง
ป 2552 ก็ไมไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกมากนัก พรอม ๆ กับ 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไดปรับตัวดีขึ้นอยาง
ตอเนื่อง จากรายงานดานความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ธนวัฒน ไทยแกว
สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ
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และอาจจะเพ่ิมเปนกวา 130 ลานคน ในอีก
20 ปขางหนาหากเศรษฐกิจยังสามารถขยาย
ตัวไดอยางตอเนื่องแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ปละ 
5-6% สิ่งท่ีนาสนใจอีกประการหน่ึงสําหรับ
โครงสรางประชากรของประเทศอินโดนีเซีย
คือในจํานวนประชากร 240 ลานคน กวา
รอยละ 60 ของจํานวนนี้มีอายุตํ่ากวา 30 ป 
โดยคาดวาในอีก 20 ปขางหนาอินโดนีเซียจะมี
ประชากรวัยแรงงาน (อายรุะหวาง 15 -64 ป) 

โครงสรางของประชากร ของประเทศอินโดนีเซีย
(ที่มา : BKPM- Indonesia Investment Coordinating Board)

โครงสรางของ GDP ของอินโดนีเซียเทียบกับประเทศไทย
และมาเลเซีย 

(ที่มา: McKinsey Global Institute)

แหลงขอมูลอางอิง :
 1. กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย, “คูมือการคาและการลงทุน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย”, 2555
 2. สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ กรุงจาการตา, บรรยายสรุปภาพรวมสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยเฉก จีนาพันธ และชัควัฒน นัสการ, 2556
 3. ศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย (EIC), “เสนทางท่ีไมเรียบ...แตไดผลสูงในอินโดนีเซีย”, 2556
 4. BKPM- Indonesia Investment Coordinating Board, สไลดประกอบการบรรยาย เรื่อง “INDONESIA updates: Performance and Outlook”, 2556
 5. McKinsey Global Institute, เอกสารเผยแพร “The archipelago economy: Unleashing Indonesia’s potential”, 2555

ราวรอยละ 70 ของจํานวนประชากรท้ังหมด 280 ลานคน และรอยละ 10 ของประชากร มีอายุตํ่ากวา 15 ป ซึ่งหมายถึงกําลังแรงงาน
ที่จะเขามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและผูบริโภควัยหนุมสาวที่มีกําลังซื้อจํานวนมหาศาล

 จึงไมนาแปลกใจวาในชวงที่ผานมาเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซีย ถูกขับเคลื่อน
ดวยการบริโภคภายในประเทศเปนหลัก มากกวาการผลิตเพื่อสงออกหรือการสงออกผลิตผล
จากทรัพยากร ธรรมชาติที่มีอยางอุดมสมบูรณ โดยอินโดนีเซียสรางรายไดจากการสงออก
รวมเปนสัดสวนเพียง 35% ของ GDP เมือ่เทยีบกบัการบรโิภคภายในประเทศถงึ 65% ของ GDP
 ซึ่งตอกย้ําถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีแข็งแกรงบนรากฐานของกําลังการบริโภคภายใน
ประเทศ ที่จะกลายเปนโอกาสของการเติบโตในสินคาอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม 
รวมไปถึงภาคบริการของอินโดนีเซียไดเปนอยางดี โดยเฉพาะภาคบริการทางการเงิน
และคาปลีกทั้งหลาย ตัวอยางหนึ่งของการขยายตัวของการบริโภคภายในประเทศดังกลาว 
ที่เห็นไดชัดเมื่อไดไปเยือนตามเมืองใหญตาง ๆ โดยเฉพาะจาการตา คือบนถนนหนทางใน
แตละท่ีตางแนนขนัดไปดวยรถยนต ไมนอยไปกวากรุงเทพ ฯ ดวยอํานาจซื้อจากชนช้ันกลาง
ที่มีจํานวนเพิ่มข้ึนและการยกระดับความเปนอยูของประชากรภายในประเทศ ซึ่งสงผลใหยอด
ขายของตลาดรถยนตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 20 ในชวง 5 ปหลัง โดยในป 2555 ที่ผานมา 
ประเทศอินโดนีเซียมียอดขายรถยนตภายในประเทศสูงเปนประวัติการณกวา 894,164 คัน 

และเพียงในไตรมาสแรกของป 2556 นี้มียอดขายสูงถึง 535,000 คัน จนมีรถยนตเต็มทองถนนมากเกินกวาที่โครงสรางพื้นฐานเดิมและระบบ
ขนสงมวลชนที่มีอยูสามารถรองรับกับการโตของเมืองไดอยางทันการณ

ความเส่ียงที่มาพรอมกับโอกาส
 จากเหตุผลท่ีกลาวมาแลวในขางตน จึงเปนโอกาสสําหรับนักธุรกิจไทยท่ีจะเขาไปคาขายและลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย อยางไรก็ตาม 
ยังคงมีความเสี่ยงหลายประการที่ตองระมัดระวัง ประกอบดวย

1. กฎหมายและกฎระเบียบของประเทศอินโดนีเซีย ที่มีแนวโนมเอื้อประโยชนและปกปองธุรกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจที่กระทบ
กับชนช้ันลางและชนช้ันกลางของประเทศ เชน สินคาเกษตรที่เปรียบเสมือนเหมือนสินคาทางการเมือง หรืออุตสาหกรรมเหมืองแรที่กฎหมายใหม
กําหนดสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนตางชาติที่ 49% ลดลงจาก 80% ที่เคยอนุญาต เปนตน นอกจากน้ันในทางปฏิบัติยังมีความไมสอดคลอง
ของกฎระเบียบสําหรับธุรกิจที่ใชในระดับประเทศกับระดับที่เกิดขึ้นจากการปกครองตนเองของทองถ่ิน และรัฐบาลทองถ่ินอาจไมยอมรับขอตกลง
ที่นักลงทุนตางชาติทํากับรัฐบาลกลาง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบสําหรับธุรกิจภายในประเทศอยูบอยครั้ง

2. ความเสี่ยงเร่ืองการคอรรัปช่ัน ที่ยังคงเปนปญหาอยูทั่วไปของประเทศอินโดนีเซีย โดยปจจุบันจากการจัดอันดับจาก world 
corruption index ประเทศอินโดนีเซียอยูในลําดับที่ 118 จาก 178 ประเทศทั่วโลก ในป 2555

3. โครงสรางพื้นฐานท่ีไมเพียงพอและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะดานโลจิสติกสและการขนสง ซึ่งเปนปญหาและเพ่ิมตนทุนใหกับ
ภาคธุรกิจและผูบริโภคถึงกวา 20% ของตนทุนทั้งหมด อยางไรก็ตาม อินโดนีเซียตระหนักถึงปญหาดังกลาวที่จะสงผลตอการขยายเศรษฐกิจ
ของประเทศในระยะยาว จึงไดมีแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอยางจริงจัง โดยประมาณการวาจะมีการใชจายในการพัฒนาถนน ทาเรือ 
และทาอากาศยาน ราว 150,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ ภายในป 2557

4. ความเสี่ยงอื่นๆ เชน ความขัดแยงของชนกลุมนอยตาง ๆ การขาดแคลนแรงงานที่มีความชํานาญ สหภาพแรงงานท่ีเขมแข็ง และการ
เขาถึงขอมูลทางธุรกิจที่สําคัญไดอยางจํากัด เปนตน
 ดังนั้น หากผูประกอบการรายใดมีความสนใจเขามาลงทุนหรือคาขายในประเทศอินโดนีเซีย จําเปนตองศึกษาใหถองแท และหาคูธุรกิจ
ทองถิ่นท่ีมีความเชี่ยวชาญ โดยอาศัย Keywords 4 คํา คือ Real Visit-Market Study-Know How & Know Who-Local Partners 
จึงจะสามารถเปดประตูทางธุรกิจสูอินโดนีเซียไดอยางแข็งแกรง…



กลุมบริหารการคลังและพัสดุ
สํานกับริหารกลาง

กับความสําเร็จ - รางวัลเกียรติคุณ
บัญชีภาครัฐดีเดน 2 ปซอน

¹Ò¹ÒÊÒÃÐ¹Ò¹ÒÊÒÃÐ

  ามที่กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ไดนํา
  ระบบบริหารการเงินการคลังภ าครัฐ GFMIS 
(Government Fiscal Management Information System) 
เขามาใหทุกสวนราชการเร่ิมใชงานระบบจริงเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2547 ทําใหทุกสวนราชการตองปรับตัวและเรียนรูงานคลัง 
ไมวาจะเปนดานงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ ผานทาง
ระบบดังกลาว ซึ่งกลุ มบริหารการคลังและพัสดุของ สศอ. 
ก็พยายามศึกษาและเรียนรูวิธีการตาง ๆ ของระบบ GFMIS ซึ่งมี
การปรับปรุงรายละเอียดและวิธีการอยูตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อให
งานการเงินการคลังของ สศอ. เปนไปอยางถูกตองและสมบูรณ
แบบ สามารถรายงานผลการดําเนินงานประจําปไดอยางถูกตอง
และเปนปจจุบัน พรอมที่จะนําขอมูลไปใชในการวางแผนเพ่ือ
กําหนดนโยบายในการบริหารจัดการไดอยางเหมาะสม

 กรมบัญชีกลางไดเล็งเห็นความสําคัญในการกําหนด
นโยบายดานการเงินการคลังของประเทศ ที่จะตองใชขอมูลทาง
บัญชีที่ถูกตองนาเชื่อถือและทันตอเหตุการณ จึงไดเริ่มจัดทํา
โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชี โดยในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ไดกําหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานใน
ระบบ GFMIS ในรูปแบบของการกํากับดูแลขอมูลทางบัญชี 
โดยใหหนวยงานที่เปนตนสังกัดควบคุมดูแลหนวยงานภายใต
สังกัดใหปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ไดอยางถูกตองครบถวนและ

สศอ. 

เปนปจจุบัน เพื่อลดขอคลาดเคล่ือนที่อาจเกิดขึ้น และในป พ.ศ. 
2554 กรมบัญชีกลางไดมอบรางวัล “ประกาศเกียรติคุณบัญชีภาค
รัฐดีเดน” ขึ้นเปนครั้งแรก โดยมอบรางวัลใหแกสวนราชการ ที่
ผ านเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวน
ราชการระดับกรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ 
เพื่อใหขอมูลบัญชีของหนวยงานแสดงรายได คาใชจายและฐานะ
การเงินที่ถูกตอง สามารถนําขอมูลไปใชในการวางแผน เพ่ือ
กําหนดนโยบายในการบริหารจัดการไดอยางเหมาะสม

 และในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 กรมบัญชีกลางจัดงาน
มอบรางวัล “ประกาศเกียรติคุณบัญชีภาครัฐดีเดน ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2554” เพื่อมอบรางวัลใหแกสวนราชการที่ผาน
เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการ
ระดับกรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยมีสวนราชการ
ที่ผานเกณฑฯ จํานวน 28 หนวยงาน จากท้ังหมด 149 หนวยงาน 
และไดมีการวัดผลในเชิงประสิทธิภาพ เพื่อคัดกรองสวนราชการ
อีกช้ันหน่ึง ปรากฏวา สศอ. เปน 1 ใน 9 หนวยงาน ที่ไดรับ
ประกาศเกียรติคุณบัญชีภาครัฐดีเดน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 และในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมบัญชีกลาง 
ไดจัดงานมอบรางวัล “ประกาศเกียรติคุณบัญชีภาครัฐดีเดน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555” ซึ่งในปนี้กรมบัญชีกลางไดวาง
หลักเกณฑการประเมินดังนี้ 

 
 ตต

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 28 วารสาร



 1. งบทดลองของสวนราชการระดับหนวยเบิกจายแสดง
ขอมูลทางบัญชีที่ถูกตองตามดุลบัญชีปกติทุกบัญชีทุกหนวย
เบิกจาย

 2. งบทดลองของสวนราชการระดับหนวยเบิกจายไมมี
บัญชีพักเงินนําสง หรือบัญชีพักเงินสดรับคงคางในระบบ GFMIS 
ทุกหนวยเบิกจาย

 3. 3.1 งบทดลองของสวนราชการระดับหนวยเบิกจาย
ไมมีบัญชีพักสินทรัพย (ระบุประเภท) คงคางในระบบฯ

   3.2  สวนราชการตองประมวลผลคาเสื่อมราคา
สินทรัพยรายตัวเปนประจําทุกเดือนภายในสิ้นเดือนถัดไป

  4. งบทดลองของสวนราชการระดับหนวยเบิกจายมียอด
คงเหลือของบัญชีเงินสดในมือถูกตองตรงกับรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวันที่สวนราชการจัดทํานอกระบบ GFMIS ทุกหนวยเบิก
จาย

 5. สวนราชการระดบัหนวยเบิกจายมกีารจดัทาํงบกระทบ
ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือนทุกบัญชี ทุกหนวยเบิกจาย

 6. สวนราชการระดบัหนวยเบกิจายมกีารบนัทกึปรบัปรงุ 
บัญชีตามเกณฑคงคาง ณ วันสิ้นปงบประมาณใหแลวเสร็จภายใน 
30 วัน นับจากวันสิ้นปงบประมาณ

 7. สวนราชการระดับกรมสงรายงานการเงินประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และ
สําเนารายงานการเงินดังกลาวใหกรมบัญชีกลางทราบ ภายใน 60 
วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ

ดังนั้น เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชี
ของกรมบัญชีกลางเปนไปดวยความถูกตอง โปรงใส กรมบัญชีกลาง 
ไดดําเนินการเขาตรวจประเมินหลักฐานทางบัญชียังสํานักงาน
สําหรับสวนราชการที่ผานเกณฑการประเมินในเบื้องตน และ
กรมบัญชีกลางไดเขาตรวจหลักฐานทางบัญชีที่ สศอ. เมื่อวันที่ 
10 พฤษภาคม 2556 เพื่อนําไปประมวลผลทางดานประสิทธิภาพ 
ปรากฏวา สศอ. เปนสวนราชการ 1 ใน 6 แหง ที่ผานเกณฑ
การประเมินท่ีจะไดรับ “ประกาศเกียรติคุณบัญชีภาครัฐดีเดน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555” เปนปที่ 2 ติดตอกัน 
นับเปนรางวัลแหงความภาคภูมิใจของ สศอ. ที่สามารถใชงาน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สมกับความมุงมั่นและพยายาม
ของเจาหนาท่ีกลุ มบริหารการคลังและพัสดุ สศอ. ทุกคน
ที่ฟนฝาอุปสรรค จนสามารถดําเนินการในเรื่องดังกลาวไดสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค

วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม : ไดเปดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และบทความที่มีเน้ือหาเกี่ยวของ
    กับอุตสาหกรรมจากบุคคลภายนอก ความยาวไมเกิน 2 - 3 หนา
    กระดาษ A4 พรอมภาพประกอบ (ถามี)

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

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

✍กองบรรณาธิการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดทอนความยาว หรือขอความในบางตอนออก เพื่อความเหมาะสม
 ในกรณีที่ผลงานของทานไดรับการตีพิมพ

เวทีเปดรับความคิดเห็น
.................และรวมสนุก

  อางอิง : หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 399 

 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
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สมพิศ  นาคสุข
ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

¹Ò¹ÒÊÒÃÐ

  ชวง 2 เดือนท่ีผานมา ขับรถผานเห็นปายโฆษณา
  ขนาดใหญมากมากมาก ซึ่งจัดทําข้ึนโดยมูลนิธิ
โรคตับ เพ่ือสรางความตระหนักถึงภัยของไวรัสตับอักเสบบี และซี 
ที่เปนสาเหตุใหเกิด “มะเร็งตับ” และประสานความรวมมือกับหนวย
งานตาง ๆ ในการปองกันรักษาไวรัสตับอักเสบในประเทศไทย เนื่องใน
วันตับอักเสบโลก ป 2556

 จึงขอเสนอความรูจากการคนควาและไดรับความรูจาก
คุณหมอผูเชี่ยวชาญ นายแพทยวุฒิศักดิ์ วิบูลยศิริกุล อายุรแพทย
ทางเดินอาหารและโรคตับ โรงพยาบาลศูนยพระนครศรีอยุธยา 
และ แพทยหญิงสุภาวดี เจียรกุล อายุรแพทย สถาบันประสาทวิทยา 
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข วาดวยเรื่อง “โรคตับอักเสบ” 

 องคการอนามัยโลก (WHO) กําหนดใหวันท่ี 28 กรกฎาคม
ของทุกป เปนวันตับอักเสบโลก (World Hepatitis Day) โรคตับอักเสบ
นับวาเปนปญหาทางสาธารณสุขระดับโลกท่ีเปนภัยคุกคามทวีปเอเชีย
อยางตอเน่ือง รวมถึงประเทศไทย ซึง่ยงัมอีตัราเส่ียงตอการเปนโรคตับ
อยูมาก โดยเฉพาะโรคไวรัสตบัอกัเสบเอ บ ีซี

 ตับและโรคตับอักเสบ 

 - ตับ เปนอวัยวะภายในชองทองที่มีนํ้าหนักมากท่ีสุด
ทาํหนาทีห่ลายอยาง เชน สงัเคราะหโปรตนี (อลับมูนิ) สารอาหารท่ีจําเปน 
กําจัดของเสีย สรางและขับถาย ทางเดินน้ําดี ชวยยอยอาหารประเภท
ไขมัน เก็บสํารองอาหาร

 - โรคตับอักเสบ หมายถึง โรคที่เซลลของตับมีการ
ถูกทําลาย ซึ่งเกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย 
โปรโตซัว สารพิษ ยาบางชนิดและสุรา ปจจบุนัพบวาสวนใหญเกดิจาก
การติดเชื้อไวรัสและโรคตับอักเสบแบงเปน 2 ประเภท คือ ชนิด
เฉียบพลันและชนิดเร้ือรัง อาการของผูปวยจะคลายคลึงกัน ตองอาศัย
การตรวจเลือดเพ่ือดูอาการของตับและการตรวจทางหองปฏิบัติการ

 สถานการณโรคตับของโลกและประเทศไทย จากสถิติพบ
วาประชากรโลกประมาณ 500 ลานคน (คิดเปน 1 ใน 12 
ของทั้งหมด) ปวยเปนโรคตับอักเสบบีหรือตับอักเสบซี โดยผูติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรังมากกวา 350 ลานคนท่ัวโลก และผูติดเช้ือ

รอยละ 5 ถึง 10 จะไมสามารถกําจัดเชื้อออกไปไดและเกิดการติดเชื้อ
แบบเร้ือรัง โดยอาจเปนพาหะหรือเปนโรคตับอักเสบเร้ือรัง ผลตามมา
คือโรคตับแข็งและมะเร็งตับ มีประชากรโลกเสียชีวิตจากโรคไวรัส
ตับอักเสบบีที่ไมไดรับการรักษา 1 ลานคนตอป และมีแนวโนมสูงขึ้น
เรื่อย ๆ 

ทําอยางไรทําอยางไร
ไมเปนไมเปนโรคตับอักเสบโรคตับอักเสบ

ในประเทศไทยพบวา มีผู เปนพาหะไวรัสตับอักเสบบีกวา 
3.5 ลานคน และมีผู ปวยมะเร็งตับปละ 12,000 ราย สวนไวรัส
ตับอักเสบซีนั้น ปจจุบันมีผู ติดเชื้อมากกวา 170 ลานคนทั่วโลก 
แสนคนในประเทศไทย เนื่องจากผูปวยสวนใหญไมทราบวาตนเอง
มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ทําใหกวาจะทราบก็เกิดตับแข็งมีความ
รุนแรงของตับอักเสบมาก

ขณะท่ีคนสวนมากกลัวจะติดโรคเอดสมากกวาตับอักเสบ 
แตในความเปนจริง ทุกปมีผู เสียชีวิตจากตับอักเสบบีหรือซีถึง 
1.5 ลานคน ซึ่งมากกวาเสียชีวิตจากเอดส

 ทิศทางและแนวโนมโรคไวรัสตับอักเสบ จากการสํารวจ
ทางซีโรในประชากรไทยป 2549 ของ ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ รศ.พญ.
วรนุช จงศรีสวัสดิ์ และคณะ พบวา ความชุกพาหะของโรคไวรัส
ตับอักเสบบีรอยละ 6 ถึง 8 ในผูใหญ ในเด็กอายุตํ่ากวา 15 ปไมเกิน
รอยละ 2.7 สวนไวรัสตับอักเสบซี ความชุกรอยละ 1.1 ถึง 5 ในเด็ก 
ผู เปนพาหะไวรัสตับอักเสบบีประมาณรอยละ 10 จะกลายเปน 

 เม่ือเมื่อ

นายแพทยวุฒิศักดิ์ วิบูลยศิริกุล แพทยหญิงสุภาวดี เจียรกุล
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“ตับอักเสบเรื้อรัง” ตั้งแตป 2535 ซึ่งกําหนดใหเด็กแรกเกิดทุกคนตอง
ไดรับวัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบบีในแผนการวัคซีนแหงชาติ ทําให
อัตราการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีลดลงอยางมาก

 อาการของโรคตับอักเสบ สวนใหญจะไมมีอาการ ผูที่เปน
แบบเฉียบพลันจะออนเพลีย ไมมีแรง เบื่ออาหาร คลื่นไสอาเจียน 
ปวดเม่ือยตามตัว อาจมีไขตํ่าๆ ตอมามีอาการตาและตัวเหลือง หรือ
เรียกวา “ดีซาน” ปสสาวะมีสีเขม อาจเจ็บบริเวณใตชายโครงขวา
เล็กนอย ตับและมามอาจโตเล็กนอย หนักเขาจึงเปนแบบพุงโตขึ้น
แตไมใชอวนลงพุง ผูเปนพาหะไวรัสตับอักเสบบีประมาณรอยละ 10 
จะกลายเปน “ตับอักเสบเรื้อรัง” (Chronic hepatitis) และบางราย
อาจตามดวย “ตับแข็ง” ผูปวยท่ีมีอาการอาจผอมลง แกมตอบ บวม
แบบกดบุมที่ขา ทองมานนํ้า เล็บซีดขาว ขนรักแรและขนหัวหนาว
บางลง อาจพบรอยแดง ๆ ที่ฝามือ บริเวณเนินใตหัวแมมือ และใตนิ้ว
กอย จุดแดงๆ บนหนาอก หลัง แกม หรือตับพิการมีอันตรายมาก
และภาวะ “ตับวาย” ได ทองมาน อาเจียนหรืออุจจาระเปนเลือด ไข 
แขนขาส่ันกระตุก คลุมคล่ัง ดีซานมาก ไมปสสาวะ เหน่ือย นอนราบ
ไมได ซึม หมดสติโคมา และเสียชีวิตในท่ีสุด

  ผูที่เปนพาหะเรื้อรังของไวรัสตับอักเสบบี มีโอกาสเกิด
มะเร็งตับสูงกวาคนปกติประมาณ 30 ถึง 200 เทา ในผูที่เปนตับแข็ง
ไมวาจากสาเหตุใดก็ตามถือวามีปจจัยเสี่ยงสูงในการเกิดมะเร็ง
ของตับ

โรคตับอักเสบติดตอกันอยางไร

  การติดตอของโรคไวรัสตับอักเสบบี หรือซี โดยการสัมผัส
เลือดนํ้าเหลือง สารคัดหลั่งของผูปวยหรือผูเปนพาหะ เชน ทางเลือด 
การใชเข็มฉีดยารวมกัน การสักที่ใชอุปกรณรวมกับผูมีเชื้อไวรัสอยู 
ใชของสวนตัวรวมกัน เชน มีดโกน แปรงสีฟน ที่ตัดเล็บ การเพศสัมพันธ
กับผูติดเชื้อ การถายทอดจากมารดาท่ีเปนพาหะสูลูก การติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบ ซี ทางเพศสัมพันธและจากแมสูลูกนอยกวาไวรัส บี มาก

  ไวรัสตับอักเสบเอ ซึ่งทําใหเกิดโรคตับอักเสบเฉียบพลัน 
เชื้อจะถูกขับถายทางอุจจาระของผูปวย ติดตอโดยการรับประทาน
อาหารหรือเคร่ืองด่ืมที่ปนเปอนเช้ือเขาไปในรางกาย ไวรัสตับอักเสบเอ
เปนสาเหตุสําคัญของตับอักเสบเฉียบพลันและพบไดบอยในพ้ืนที่
ที่ประชากรหนาแนน เปนปญหาสาธารณสุขของไทย และเคยมี
รายงานการระบาดจากการปนเปอนในโรงงานผลิตนํ้าแข็งแหงหน่ึง 
การเดินทางของบางประเทศไดกําหนดใหฉีดวัคซีนปองกันไวรัส
ตับอักเสบเอเมื่อเดินทางมายังพื้นท่ีเสี่ยง จากขอมูลการศึกษาของ 
ศาสตราจารยนายแพทยยงฯ พบวา ประชากรมีภูมิคุ มกันจากการ
ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอโดยไมมีอาการนั้นลดลง ดวยสุขอนามัยดีขึ้น 
แมนวาโรคไวรัสตับอักเสบเอจะหายเองได แตบางรายมีอาการรุนแรง
ถึงขั้นเสียชีวิต

 ปองกันอยางไร ไมใหเปนโรคตับอักเสบ

  เมื่อเราทราบวิธีติดตอแลว การปองกันเปนสิ่งสําคัญ ไดแก 

 • หลีกเลี่ยงการใชของมีคมหรืออุปกรณที่อาจปนเปอนเลือด
รวมกับผูอื่น งดการสําสอนทางเพศ

 • พบวา เปนพาหะของโรคควรระมัดระวัง ไมใหแพรเชื้อ
ไปใหผูอื่น

 • ฉีดวัคซีนโดยเฉพาะในทารกแรกเกิด และเด็กรวมทั้ง
ผูที่ยังไมมีภูมิคุมกัน

อางอิง/ขอบคุณ :

-  ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ. วัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบ เรื่อง ควรรูสําหรับ 
 เวชปฏิบัติ

-  รศ.พญ.วรนชุ จงศรีสวัสด์ิ และคณะ ความชุกของไวรัสตับอักเสบบี 

 12 ป หลังโครงการวัคซีนแหงชาติ ป 2549

- พญ.สุภาวดี เจียรกุล และคณะ การสํารวจความชุกทางซีโร

 ของภูมิคุมกันไวรัสตับอักเสบบี ในบุคลากรทางการแพทย 

 วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย แพทยสมาคมแหงประเทศไทย 

 ในพระบรมราชูปถัมภ ป 2550

-  สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

-  www.wekipedia

-  ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ และทีมงาน ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานไวรัส 
 วิทยาคลินกิ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

  คุณลําดวน อินทุสร ศูนยบริการสาธารณสุข 30 วัดเจาอาม 

 สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร/เอื้อเฟอภาพ

ในปจจุบันมีวัคซีนใน
การปองกันโรคตับอักเสบอยู  
2 ชนิด คือ ไวรัสตับอักเสบ เอ
และบี ซึ่ งวัคซีนป องกันตับ
อักเสบบีไดฉีดใหกับทารกแรก
เกิดทุกคนท่ีเกิดในไทยต้ังแต
ป  2535 สวนตับอักเสบเอ
มีวัคซีนปองกัน แตยังไมไดอยูใน
แผน และมีการคิดคนพัฒนา
ยาตานไวรัส ซึ่งมีประสิทธิภาพ 
รักษาไวรัสตับอักเสบบี และตับอักเสบซีในบางสายพันธ ดังน้ัน ผูที่เปน
โรคตับควรมาพบแพทยอยางสมํ่าเสมอตามแพทยนัด ซึ่งหากโรคไวรัส
ตบัอกัเสบไมไดรบัการรกัษาแตเน่ิน ๆ จะนาํไปสูโรคตับเร้ือรัง ตับแข็ง
หรือมะเร็งตับ และตับวายในที่สุด 

“จะเห็นวาโรคตับอักเสบ สวนใหญเกิดจากไวรัส ซึ่งบาง
ชนิดปองกันไดดวยวัคซีน และสามารถมิใหแพรติดตอมายังตัวเรา
และผูใกลชิดดวยสุขอนามัยท่ีดี บางชนิดสามารถรักษาไดถามาพบ
แพทยแตเนิ่น ๆ และติดตามใกลชิด จึงขอใหทุก ๆ ทานดูแลรักษา
ตับของทานใหดี ไมใหโรคตับมาเบียดเบียน เพื่อใหสุขกาย สบายใจ
ทั้งตนเอง และครอบครัวทุก ๆ ทานคะ”
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เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 32 วารสาร

บุตรี เทียมเทียบรัตน
สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

ธุรกิจโลจิสติกส 3PL ธุรกิจโลจิสติกส 3PL 
กับการคาระหวางประเทศกับการคาระหวางประเทศ

ทิศทางและรูปแบบการคาระหวางประเทศของโลกในยุค 
10 กวาปที่ผานมาน้ี ถูกกําหนดอยูในรูปแบบของเครือขาย การผลิต
ระหวางประเทศ  (Global Production Networks : GPN) ซึ่งเปนการ
แบงขั้นตอนการผลิตออกเปนขั้นตอนยอยๆ โดยแยกการผลิตชิ้นสวน
ไปยังแหลงตางๆ ในประเทศท่ีสาม แลวนํามาประกอบเปนสินคา
สําเร็จรูป เพ่ือสงออกไปยังประเทศคูคา จากรูปแบบการคาเชนนี้ จึงทํา
ใหธุรกิจโลจิสติกสและการกระจายสินคา (distribution) ทวีความ
สําคัญมากขึ้นตามไปดวย เพราะการมีระบบโลจิสติกสและการกระจาย
สินคาที่ครบวงจร มีความพรอม มีประสิทธิภาพท่ีจะกระจายสินคา
ทั้งภายในภูมิภาคเอเชียซ่ึงเปนฐานการผลิตดวยกันเอง และไปท่ัวโลก
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ยอมเปนปจจัยสําคัญ
ที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน สงผลไปถึงการแขงขันของผูใหบริการธุรกิจ
โลจิสติกสสมัยใหมที่ต องพัฒนาใหสอดคลองและตอบสนองกับ
ขยายตัวทางการคามากยิ่งขึ้น  

รูปแบบการคากับบทบาทของโลจิสติกส
 จากการแขงขันของผูใหบริการธุรกิจโลจิสติกสสมัยใหมที่ตอง
พัฒนาเพ่ือตอบสนองกับการขยายตัวทางการคาใหมากย่ิงข้ึนดังกลาว  
จึงมีผูใหบริการโลจิสติกสแบบครบวงจร คือ Third Party Logistics 
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Provider (3PL/TPL) เขามาใหบริการดาน outsource  ทําหนาท่ี
บางอยางแทนองคกรท่ีอาจยังไมมีความเช่ียวชาญ เชน จัดการระบบ 
Supply Chain เชน warehouse หรือ การขนสง (Transportation) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น เปนการลดตนทุน และ
ทําใหงานสําเร็จไดดวยความรวดเร็ว โดยที่องคกรจะไดสามารถใช
ทรัพยากรเพื่อมุงใหความสําคัญกับกิจกรรมที่เปนหัวใจขององคกรแทน
 ทั้งนี้ หากจะจําแนกกิจกรรมโลจิสติกสทั้งหมดจะพบวา
มีมากมาย ตั้งแต 
 - การบริหารจัดการคลังสินคา (warehous) 
 - การจัดการสินคาคงคลัง (Inventory) 
 - การดําเนินพิธีการทางศุลกากร (customs clearance) 
 - การจัดเก็บและบรรจุ (pick and pack)
 - การนําเขาสงออก (import/export) 
 - การติดฉลาก (labeling) 
 - การรับบรรจุหีบหอ (packaging) 
 - การออกใบแจงหนี้ (invoicing) 
 - การติดตามสินคา (track and trace) 
 - การตรวจสอบควบคุมสินคา (Inspection and quality 
control) เปนตน
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●  ผูประกอบการคลังสินคา ผูถือหุนเปนคนไทย 86% และ
ตางชาติ 14% 
  ผูประกอบการรายใหญ ไดแก DHL (11%) CEVA (10%)

●  ผูประกอบการธุรกิจตัวแทนออกของและตัวแทนขนสง 
ถือหุนเปนคนไทย 87% และตางชาติ 13% 
  ผูประกอบการรายใหญ ไดแก DHL (22%) NYK (20%) 
MAERSK (12%)

โอกาสและความทาทาย ที่มาพรอมกับการเปดเสรี
การคาระหวางประเทศ 
 จากการท่ีไทยจะเขาสู การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ในป 2558 และมีการเรงเปดเสรีภาคบริการโดยมีสาขา
โลจิสติกสเปน 1 ใน 5 สาขา ที่เรงรัดใหมีการเปดเสรี โดยเพิ่มสัดสวน
การถือหุนใหกับนักลงทุนสัญชาติอาเซียนเปน 70% ภายในป 2556
ถือวาเปนโอกาสที่จะทําใหไทยเขาสูตลาดบริการที่มีขนาดใหญขึ้น และ
ยงัอาศัยความไดเปรียบทางภูมิศาสตรเชื่อมโยงไปสูจีน โดยใชประโยชน
จากการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงที่เช่ือมโยงกันมากข้ึนในภูมิภาค 
และหาโอกาสในการเปนพันธมิตรกับผูประกอบการตางชาติรายใหญ 
เพื่อเขาไปเปนสวนหนึ่งในซัพพลายเชน เพื่อเรียนรูการดําเนินกิจการใน
ตางประเทศที่มีระบบ มาตรฐาน และเทคโนโลยีใหมๆ มาปรับใช
 อยางไรก็ตาม ปจจุบันไทยยังมีการเจรจาความตกลงการคาเสรี
กับสหภาพยุโรป ที่นับวาเปนภูมิภาคที่มีธุรกิจโลจิสติกสที่เขมแข็งและ
มผีูใหบรกิาร 3PL มากกวา 400 บรษิทั มคีวามเช่ียวชาญในการใหบรกิาร
ธุรกิจที่หลากหลาย ตั้งแตสินคาประเภทอาหาร ยาและเภสัชกรรม 
ไปจนถึงสินคาอิเล็กทรอนิกสและเคร่ืองจักรท่ีทันสมัย ในขณะเดียวกัน 
ก็เปนความทาทายสําหรับผูใหบริการธุรกิจ 3PL ของไทยท่ีอาจถูก
ธุรกิจ 3PL ขามชาติที่มีความชํานาญมากกวา เขามาแบงพื้นที่ตลาดใน
ประเทศไดอยู ดังนั้น ผูใหบริการ 3PL ของไทยจึงควรเรงพัฒนาตนเอง
เพื่อสรางศักยภาพและรักษาความสามารถในการแขงขันเพื่อรักษาสวน
แบงตลาด การเจรจา FTA กับสหภาพยุโรปน้ีจะเปนการเปดเสรีอยาง
เต็มรูปแบบมากกวาอาเซียน ผูประกอบการไทยอาจตองพบกับภาวะ
การแขงขันที่เพิ่มสูงขึ้นมาก เพราะสาขาโลจิสติกสที่จะไดรับการ
คุมครองจะตองมีกฎหมายระบุเปนการเฉพาะกอน ซึ่งขณะนี้ กระทรวง
พาณิชยกําลังยกรางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาธุรกิจการให
บริการโลจิสติกส พ.ศ. ... เพื่อกําหนดมาตรฐานการใหบริการและ 
เพิ่มขีดความสามารถการแขงขันผูประกอบการในประเทศ

ความชวยเหลือของภาครัฐเปนสิ่งสําคัญประการหน่ึงที่จะตอง
เรงผลักดันใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว แตผูประกอบการเองก็ควร
เตรียมพรอมตอการเปล่ียนแปลงท่ีกําลังจะเกิดขึ้น โดยมองหาโอกาส 
เรงพัฒนาตนเองเพ่ือปรับตัวเพื่อใหแขงขันใหได  
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อางอิงแหลงขอมูล : 
 1. “ธุรกิจบริการโลจิสติกส”. กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, มีนาคม 2555
 2. “การเปดเสรีโลจิสติกสอาเซียน ...เอสเอ็มอีตองเตรียมรับมือ”. บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด,  31 สิงหาคม 2553
 3. “3PL ไทย-เทศ งัดกลยุทธสู”.  www.logisticsdigest.com, 13 May 2008 
 4. “ธุรกิจโลจิสติกสและการกระจายสินคาในยุโรป/เบลเยียม”. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส, Thursday, 29 March 2007

  ซึ่งผูรับบริการสามารถให 3PL เขาไปดําเนินการท้ังหมด
ของสายงานโลจิสติกส ตั้งแตสินคาออกจากโรงงานจนไปถึงมือผูรับ 
หรือใช 3PL ดําเนินการเฉพาะในสวนใดสวนหน่ึง

สถานภาพการแขงขันของ 3PL
 จากตัวเลขผูประกอบการโลจิสติกสรายใหญในประเทศไทย 
พบวา สวนมากเปนตางชาติที่มีชื่อเสียงอยู ในแวดวงอุตสาหกรรม
โลจิสติกส สวนผูประกอบการไทยสวนใหญเปน SMEs ซึ่งมีนอยราย
ที่พอจะมีศักยภาพในการแขงขันกับบริษัทตางชาติ ทั้งเรื่องเงินทุน
เทคโนโลยีและบุคลากร ทั้งนี้ บริษัทรับขนสงที่เปน SMEs ไทย
หลายแหงไดปดตัวลงเปนจํานวนมาก หรือถูกซ้ือกิจการไปโดยชาว
ตางชาติจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก ในป 2542 จากขอมูลการคาบริการ
สาขาโลจิสติกส ของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ พบวา

●  ผูประกอบการธุรกิจขนสงทางบก สวนมากเปนธุรกิจที่คน
ไทยถือหุน 97.95% และตางชาติ 2.05% 

มีผูประกอบการรายใหญ ไดแก DHL (16%) ซีเมนตไทย 
(10%) 

● ผูประกอบการขนสงทางน้ํา มีผูถือหุนเปนคนไทย 93% 
และตางชาติ 7% 
  ผูประกอบการรายใหญ ไดแก NYK (14%) OOCL (12%) 

● ผูประกอบการขนสงทางอากาศ ผูถือหุนเปนคนไทย 64% 
และตางชาติ 36% 
  ผูประกอบการรายใหญ ไดแก TG NIPPON BFF 
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✤ สศอ.จัดเสวนา “Trans-Pacic Partnership (TPP) กับภาคอุตสาหกรรมไทย”

  ดร.สมชาย หาญหิรัญ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนประธานการจัดเสวนาเร่ือง “Trans-Pacific Partnership (TPP) 
กับภาคอุตสาหกรรมไทย” โดยมีนายศิริรุจ จุลกะรัตน ผู อํานวยการสํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ เปนวิทยากรบรรยาย 
ซึ่งมีผูใหความสนใจเขารวมเสวนาจํานวนมาก จัดขึ้น ณ หองประชุม 601 สศอ. เม่ือวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556

✤ สศอ. แถลงขาวดัชนีอุตฯ มิ.ย. 56 
 ดร.สมชาย หาญหิรัญ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงขาวประเด็น “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 2556”  พรอมทั้ง
คาดการแนวโนมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมคร่ึงปหลัง 2556 โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมิถุนายน 2556 หดตัวลดลง รอยละ 3.5 
สาเหตุหลักมาจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสที่มีการปรับตัวลดลงรอยละ 15.53 อัตราการใชกําลังการผลิตอยูที่ 64.09 โดยมีสื่อมวลชน
แขนงตางๆ สนใจเขารวมงานเปนจํานวนมาก เมื่อวันศุกรที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ หองประชุม 202 สศอ.

 คณะผูบริหาร ขาราชการและเจาหนาที่ สศอ. 
เขารวมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ จัดขึ้นภายใตชื่อ “อุตสาหกรรม
รวมใจภักดิ์ รักษ แม นํ้า” โดยมีการร วมร องเพลง

✤ “รวมใจภักดิ์ รักษแมนํ้า” 
 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ

สรรเสริญพระบารมี และจุดเทียนชัยถวายพระพรเพื่อแสดงพลังความจงรักภักดี เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 
12 สิงหาคม 2556  ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ เอเชียทีค เดอะริเวอรฟรอนท ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ

✤ ปลูกตนไมคืนธรรมชาติสูแผนดิน 12 สิงหามหาราชินี’56
       ดร.สมชาย หาญหิรัญ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมดวยคณะผูบริหาร และเจาหนาที่ สศอ. รวมกิจกรรมปลูกตนไม
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งจัดข้ึนภายใตชื่องาน “ปลูกตนไม
คืนสูแผนดิน 12 สิงหามหาราชินี’56” โดยมีนายสุวัจน ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เปนประธานเปดงาน และมีหนวยงานในสังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรม สวนภูมิภาค องคกรตางๆ และประชาชนเขารวม ณ บริเวณพื้นที่กองบิน 1 ต.หนองไผลอม อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันท่ี 12 
สิงหาคม 2556
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หลักการพิจารณา EWS-IE เทอรโมมิเตอร
EWS-IE เทอรโมมิเตอร เปนเครื่องมือที่มีความสามารถในการชี้นําภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปนระยะเวลา 2 เดือน 
แบงออกเปน 2 สวน คือ ระดับปกติ และ ระดับผิดปกติ โดยระดับของเหลวในเทอรโมมิเตอร คือ คาความนาจะเปน (%) ถามีระดับ
ตั้งแต 0.45 ของเหลวจะเปนสีเขียว หมายถึง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยูในเกณฑปกติ หากมีระดับมากกวา 45 ข้ึนไป 
ของเหลวจะเปลี่ยนเปนสีแดง หมายถึง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยูในเกณฑผิดปกติ
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หมายเหตุ: (    ) หมายถึง อัตราการขยายตัว (%)

EWS-IE เดือนสิงหาคม 2556  
สงสัญญาณปกติ  แตมีตัวแปรชี้นําบางตัว
สงสัญญาณดานลบ เชน การนําเขาสินคาสินทุน 
และการลงทุนภาคเอกชน ทําใหคาดวาเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมอาจมีแนวโนมชะลอลง ซึ่งมูลคา
การนําเขาสินคาทุนไดหดตัวอยางตอเน่ืองจาก
การนําเขาในกลุมอากาศยาน เคร่ืองจักร และ
อุปกรณที่ใชในอุตสาหกรรมลดลง ขณะท่ีดัชนี
การลงทุนภาคเอกชนหดตัว ตามการลงทุนใน
เครื่องจักรและอุปกรณ  โดยเฉพาะท่ีใช  ใน
อุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการส งออก สําหรับ
ตัวแปรช้ีนําที่สงสัญญาณขยายตัว ไดแก มูลคา
นําเขาสินคาวัตถุดิบและก่ึงสําเร็จรูป เปนผล
มาจากการนําเขาสินคาในกลุ มเชื้อเพลิง และ
สินแร และดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
ที่ขยายตัวตามการใชจายในหมวดสินคาไมคงทน 
ซึ่งสะทอนมาจากการเพ่ิมขึ้นของการนําเขาสินคา
อุปโภคบริโภคในหมวดอาหาร เคร่ืองด่ืม และ
ปริมาณการใชเชื้อเพลิง

The Early Warning System of Industrial Economics: EWS-IE

โดย : สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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สถานการณภาคการผลิตภายในประเทศ

ดัชนีผลผลิต 175.7 179.8 176.4 179.9 181.0 170.4 159.2 175.2 176.8 สศอ.

(-6.9) (-1.5) (-10.9) (43.8) (3.0) (-5.2) (-4.2) (-7.8) (-3.5)

ดัชนีการสงสินคา 183.4 198.7 202.5 205.2 204.8 192.3 180.2 200.6 196.0 สศอ.

(-4.7) (9.5) (-1.6) (56.5) (11.6) (-3.2) (3.3) (-4.6) (-7.2)

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 183.9 189.1 185.3 188.5 197.9 199.5 194.3 197.7 206.6 สศอ.

(-1.1) (0.9) (-5.1) (11.2) (7.6) (5.5) (1.9) (1.3) (13.9)

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 115.5 114.1 116.2 116.0 116.9 113.9 110.4 116.3 115.1 สศอ.

(-2.8) (-1.8) (-3.0) (5.5) (1.2) (-0.2) (0.1) (-0.7) (0.1)

อัตราการใชกําลังการผลิต 63.4 65.2 66.2 67.0 67.1 63.4 60.2 65.8 64.1 สศอ.

(-0.5) (8.2) (1.2) (40.3) (5.8) (-2.8) (1.0) (-5.0) (-4.0)

สถานการณภาคการผลิตโลก

 Global Manufacturing PMI 51.2 50.4 48.4 49.6 51.1 50.5 50.4 50.6 50.6 JPMorgan

(-9.8) (-5.7) (-3.6) (-0.8) (-0.1) (0.3) (-1.9) (0.0) (3.1)

Global Manufacturing 52.4 51.1 48.1 49.8 52.0 51.3 51.2 51.3 51.4 JPMorgan

Output Index (-10.0) (-4.7) (-4.3) (-1.4) (-0.7) (0.5) (-3.6) (0.6) (4.7)

Global Manufacturing 51.4 48.4 47.3 49.5 51.8 51.2 50.8 51.3 51.5 JPMorgan

New Orders Index (-11.5) (-7.4) (-4.0) (0.7) (0.7) (5.9) (-1.9) (-0.4) (23.2)

Global Manufacturing 55.4 50.4 49.0 54.7 54.3 50.4 50.3 50.2 50.7 JPMorgan

Input Prices Index (-26.0) (-24.3) (-13.9) (10.6) (-2.0) (0.0) (-10.5) (0.0) (13.2)

Global Manufacturing 55.1 51.2 49.8 49.8 50.5 50.0 50.2 50.3 49.6 JPMorgan

Employment Index (-8.3) (-5.2) (-2.9) (-2.4) (-1.1) (-2.3) (-2.0) (-2.3) (-2.7)
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EWS-IE เดือนสิงหาคม 2556
สงสัญญาณปกติ แตมี ตัวแปรช้ีนําบางตัว
สงสัญญาณดานลบ เชน การนําเขาสินคาสินทุน 
และการลงทุนภาคเอกชน ทําใหคาดวาเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมอาจมีแนวโนมชะลอลง ซ่ึงมูลคา
การนําเขาสินคาทุนไดหดตัวอยางตอเน่ืองจาก
การนําเขาในกลุมอากาศยาน เคร่ืองจักร และ
อุปกรณที่ใชในอุตสาหกรรมลดลง ขณะท่ีดัชนี
การลงทุนภาคเอกชนหดตัว ตามการลงทุนใน
เครื่องจักรและอุปกรณ  โดยเฉพาะท่ีใช  ใน
อุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการส งออก สําหรับ
ตัวแปรช้ีนําที่สงสัญญาณขยายตัว ไดแก มูลคา
นําเขาสินคาวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป เปนผล
มาจากการนําเขาสินคาในกลุ มเชื้อเพลิง และ
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สินแร และดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
ที่ขยายตัวตามการใชจายในหมวดสินคาไมคงทน 
ซ่ึงสะทอนมาจากการเพ่ิมข้ึนของการนําเขาสินคา
อุปโภคบริโภคในหมวดอาหาร เคร่ืองด่ืม และ
ปริมาณการใชเชื้อเพลิง



หมายเหตุ: () หมายถึง อัตราการขยายตัวเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา (%)         

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

ปจจัยภายในประเทศ

ดานการผลิต

มูลคาการนําเขาสินคาวัตถุดิบ 34,010.7 36,835.8 35,716.0 34,452.5 33,986.4 37,649.2 12,322.6 12,699.8 12,626.8 ธปท.

(ลานดอลลารสหรัฐฯ) (8.1) (0.9) (-2.4) (14.3) (-0.1) (2.2) (6.3) (-2.6) (3.5)

มูลคาการนําเขาสินคาทุน 14,077.3 14,956.8 15,377.4 16,556.3 14,587.7 14,992.6 5,115.5 5,206.6 4,670.6 ธปท.

(ลานดอลลารสหรัฐฯ) (14.1) (25.9) (19.0) (44.2) (3.6) (0.2) (4.8) (-0.7) (-3.4)

ดัชนีชี้นําวัฏจักรธุรกิจระยะส้ัน 128.9 130.9 131.4 132.9 133.6 134.5 135.1 133.9 134.4 กระทรวงพาณิชย

(1.3) (1.8) (1.8) (6.4) (3.6) (2.7) (4.0) (3.4) (0.8)

ความเช่ือมั่นภาคอุตสาหกรรม 107.8 109.8 104.7 100.7 101.3 99.4 99.1 100.4 98.7 ส.อ.ท.

3 เดือนขางหนา (-5.5) (-3.3) (0.8) (-3.2) (-6.1) (-9.5) (-12.0) (-9.6) (-6.7)

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 223.8 247.8 250.9 253.1 249.7 240.8 242.3 240.5 239.8 ธปท.

(5.7) (16.6) (15.8) (24.3) (11.5) (-2.8) (-0.9) (-3.4) (-4.1)

ราคาน้ํามันดิบ 102.9 93.4 92.2 88.0 94.3 94.1 92.0 94.5 95.8 EIA

(10.0) (-8.6) (2.7) (-6.4) (-8.3) (0.7) (-10.9) (-0.2) (16.4)

อัตราแลกเปล่ียน 31.0 31.3 31.4 30.7 29.8 29.9 29.1 29.8 30.8 ธปท.

บาท/ดอลลารสหรัฐฯ (1.5) (3.4) (4.1) (-1.1) (-3.9) (-4.5) (-5.9) (-5.0) (-2.6)

อัตราแลกเปล่ียนบาท/100 เยน 39.2 39.1 39.9 37.8 32.3 30.3 29.8 29.5 31.7 ธปท.

(5.5) (5.2) (3.0) (-5.7) (-17.4) (-22.4) (-21.5) (-25.0) (-20.7)

อัตราแลกเปล่ียนบาท/ยูโร 40.6 40.2 39.3 39.8 39.4 39.0 37.8 38.6 40.7 ธปท.

(-2.7) (-7.8) (-7.8) (-4.7) (-3.2) (-2.8) (-7.1) (-3.6) (2.4)

ดานการบริโภค    

ดัชนีความเช่ือม่ันผูบริโภค 24.3 26.4 29.6 35.5 34.5 40.5 42.2 40.1 39.1 กระทรวงพาณิชย

(29.0) (36.0) (-0.1) (67.7) (41.6) (53.1) (73.7) (46.4) (41.7)

ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 143.3 146.5 150.0 148.3 148.8 147.8 147.4 147.8 148.1 ธปท.

(3.5) (4.8) (6.8) (7.4) (3.8) (0.9) (1.8) (0.1) (0.8)

รายไดเกษตรกรท่ีแทจริง 115.6 82.5 83.0 146.0 110.0 80.3 88.9 75.3 76.9 คํานวณโดย สศค.

(-14.4) (-9.4) (1.5) (-5.8) (-4.8) (-2.6) (-10.9) (-1.9) (8.4) ขอมูลจาก สศก.

ดานตลาด   

ดัชนีตลาดหลักทรัพย 1,147.2 1,180.7 1,241.9 1,338.3 1,525.6 1,537.3 1,597.86 1,562.07 1,451.90 ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย (SET) (14.7) (10.4) (19.4) (34.0) (33.0) (30.2) (30.1) (36.8) (23.9) แหงประเทศไทย

ปจจัยตางประเทศ   

ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจสหรัฐฯ 100.1 100.1 100.0 100.3 100.6 101.0 100.8 101.0 101.2 OECD

(-0.3) (-0.1) (0.4) (0.6) (0.5) (0.9) (0.7) (0.9) (1.2)

ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจญี่ปุน 100.2 100.1 99.8 99.9 100.5 101.1 100.9 101.1 101.2 OECD

(-0.2) (-0.2) (-0.3) (-0.3) (0.3) (1.0) (0.8) (1.0) (1.3)

ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจอียู 99.8 99.6 99.3 99.4 99.8 100.2 100.1 100.2 100.4 OECD

(-1.8) (-1.7) (-1.3) (-0.6) (0.0) (0.6) (0.4) (0.6) (0.9)

ดัชนีความเช่ือม่ันผูบริโภคสหรัฐฯ 75.5 76.3 75.0 79.4 76.7 81.7 76.4 84.5 84.1 University

(3.3) (6.2) (25.7) (22.5) (1.5) (7.0) (0.0) (6.6) (14.9) of Michigan

ดัชนีความเช่ือม่ันผูบริโภคญี่ปุน 39.6 40.5 40.5 39.2 44.1 45.0 44.5 46.0 44.6 ESRI

(-1.0) (16.5) (7.0) (3.1) (11.4) (11.1) (11.0) (13.0) (9.3)

ดัชนีความเช่ือม่ันทางเศรษฐกิจอียู 94.1 92.4 88.3 88.5 91.3 91.1 89.7 90.9 92.6 EUROSTAT

(-12.2) (-12.2) (-10.2) (-5.2) (-2.9) (-1.4) (-4.8) (-0.7) (1.2)


