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●  สมพิศ นาคสุข 
 ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม :
ไทยและอินโดนีเซีย รองรับ AEC

ประเทศไทยกําลังเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 
ในป พ.ศ. 2558 ผูประกอบการอุตสาหกรรม หนวยงานภาครัฐและธุรกิจเอกชนท่ีเก่ียวของ รวมทั้งผูสนใจทั่วไป 
จึงจําเป นตองมีข อมูลที่ เป นประโยชน ในการกําหนดนโยบาย วางแผน และตัดสินใจ เพ่ือสรางความพรอม 
และขีดความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งเพ่ิมโอกาส ตลอดจนลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมของประเทศไทย ดังนั้น สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) โดยศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม จึงไดจัดทํารายงานการวิเคราะหขอมูลการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยและประเทศ
อินโดนีเซีย (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) โดยมีการศึกษา วิเคราะหขอมูลทุติยภูมิเชิงเปรียบเทียบเก่ียวกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศ รวมทั้งอุตสาหกรรมที่สําคัญใน 5 สาขาของประเทศไทย 
ที่ตองแขงขันกับประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงเปนประเทศท่ีมีศักยภาพในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือนําขอมูล
ดังกลาวไปใชประโยชนในการรองรับ AEC ตอไป

ภาพรวมของประเทศอินโดนีเซีย 
 อินโดนีเซีย เปนประเทศหมูเกาะท่ีประกอบไปดวยเกาะนอยใหญจํานวนมากท่ีสุดในโลก ทําใหมีพื้นท่ี
ติดตอกับเสนทางเดินทะเลที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุด มีพื้นที่รวม 5,193,250 ตารางกิโลเมตร หรือใหญกวา
ประเทศไทยประมาณ 10 เทา ภูมิอากาศมี 2 ฤดู คือ ฤดูแลง ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม และฤดูฝน
ระหวางพฤศจิกายนถึงเมษายน ประชากรมีมากเปนอันดับ 4 ของโลก รองจากจีน อินเดีย และสหรัฐอเมริกา 
และสวนใหญรอยละ 88 นับถือศาสนาอิสลาม  อินโดนีเซียมีเมืองหลวง คือ จาการตา ซึ่งเปนศูนยกลางทั้งดาน
การปกครองและเศรษฐกิจของประเทศ และมีเมืองใหญที่สําคัญ คือ สุราบายา ยอกยาการตา เมดาน เรียว  
แจมบี เปนตน การขนสงคมนาคมมีทาเรือท่ีสําคัญจํานวน 4 แหง สนามบินสําคัญจํานวน 7 แหง ถนนยาว 
391,009 กิโลเมตร เสนทางรถไฟยาว 6,482 กิโลเมตร และมีระบบโทรคมนาคมส่ือสารท่ีดีประเทศหน่ึง 
โดยมีสายโทรศัพทครอบคลุมทั่วประเทศ 

เร่ืองเดน ประจําฉบับ
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 เศรษฐกิจของอินโดนีเซีย มีอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ : GDP) ในป 2555 
ถึงรอยละ 6.3 หรือมีมูลคาประมาณ 1,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ  
และถึงแมทั่วโลกจะเผชิญปญหาทางเศรษฐกิจ (Hamburger 
Crisis ที่สหรัฐอเมริกา) ในชวงป 2552 อินโดนีเซียก็ไมไดรับ
ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกมากนัก พรอม ๆ กับเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไดปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง  
และจากการประมาณการของสํานกัวจิยัตาง ๆ คาดวาในป ค.ศ. 2030 
(พ.ศ. 2573) อินโดนีเซียจะมีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 7 
ของโลก จากอันดับ 16 ในปจจุบัน 
 อินโดนีเซียมีแหลงทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางเกษตร
และอุตสาหกรรมที่อุดมสมบูรณ เชน เปนผู ผลิตและสงออก
นํ้ามันปาลมอันดับหนึ่งของโลก เปนผูผลิตโกโกและดีบุกอันดับ
สองของโลก เปนผูผลิตและสงออกนํ้ามันปาลมอันดับหนึ่งของโลก 

เปนผูผลิตโกโกและดีบุกอันดับสองของโลก มีนิเกิลและอลูมิเนียม
มากเปนอันดับ 4 และอันดับ 7 ของโลก และเปนผูนําในการผลิต
เหล็ก ทองแดง และการประมง รวมถึงมีพลังงานสํารองทั้งนํ้ามัน 
ถานหิน และแกสธรรมชาติจํานวนมหาศาล โครงสรางพ้ืนฐาน
ของอินโดนีเซียไมวาจะเปนทาเรือ ทาอากาศยาน ถนน หรือ
ทางรถไฟ ยังขาดความพรอมเทาที่ควร โดยเฉพาะในพื้นที่หางไกล 
ซึ่งสงผลตอการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 
การคาระหวางประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซียในชวงเดือน
มกราคมถึงสิงหาคมป 2556 เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
ประเทศไทยมีมูลคาการสงออกและการนําเขาสินคา ขยายตัว
เพ่ิมขึ้นร อยละ 0.68 และ 3.82 โดยสินค าสําคัญที่มีการ
สงออก เชน รถยนตและอุปกรณและสวนประกอบ เคมีภัณฑ
นํ้าตาลทราย เม็ดพลาสติก และสินคานําเข าท่ีสําคัญ เช น 
นํ้ามันดิบ ถานหิน สินแรโลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ 
สวนประกอบและอุปกรณยานยนต เปนตน
 นโยบายสงเสริมการลงทุนของประเทศอินโดนีเซีย โดย
เฉพาะการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct 
Investment : FDI) ไดดําเนินการปฏิรูปกฎหมาย/กฎระเบียบ
เก่ียวกับการลงทุนท้ังหมด โดยเฉพาะกฎระเบียบที่เปนอุปสรรค
ตอการลงทุน เพื่อใหการลงทุนจากตางประเทศสามารถผลักดัน
ใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป นสําคัญ อุตสาหกรรม
ที่รัฐบาลใหความสําคัญเปนอันดับตน ๆ ไดแก อาหาร เครื่องดื่ม
ยาสูบ อุตสาหกรรมแปรรูป สิ่งทอ ผลิตภัณฑยางพารา เปนตน 
และมีการดึงดูดภาคธุรกิจใหเข ามารวมลงทุนในการพัฒนา
โครงสร างพื้นฐานดวยการให สิทธิประโยชนด านภาษีและ
ดานศุลกากร ทั้งนี้ จากผลการวิจัยในป 2554 ของ World Bank 
ประเทศอินโดนีเซียถูกจัดอันดับความงายในการลงทุนธุรกิจ
อยูที่อันดับ 121 จาก 183 ประเทศท่ัวโลก 
 โอกาสทางการคาและปญหาอุปสรรคของอินโดนีเซีย 
จากขอมูลในคู มือการคาและการลงทุนของกรมการสงเสริม
การสงออก เมื่อป 2555 ไดมีการวเิคราะห SWOT พบวา จุดแข็ง 
คือเปนตลาดใหญ มีจํานวนประชากรประมาณ 240 ลานคน
หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดใน ASEAN เกือบ
รอยละ 10 ของประชากรท้ังหมด หรือประมาณ 20 - 30 ลานคน 
มีฐานะดี ทําใหมีกําลังซื้อสูงมากและนิยมสินคามีคุณภาพ รวมทั้ง
เปนประเทศที่มีทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ เชน นํ้ามัน ถานหิน
แรธาตุ และปาไม เป นตน ตลอดจนมีจํานวนแรงงานมาก
และคาแรงถูก โอกาส คือ มีความตองการสินคาและบริการสูง 
อยู ระหวางการพัฒนาประเทศ และรัฐบาลมีนโยบายสงเสริม
การลงทุนจากตางประเทศอยางชัดเจน จุดออน คือประชากร
สวนใหญยังมีฐานะยากจน กฎหมายและกฎระเบียบบางอยาง

สกุลเงิน : รูเปยห
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ไมมีความชัดเจน ระบบราชการมีกระบวนการมาก ซับซอน  
และลักษณะภูมิประเทศเปนหมูเกาะทําใหเกิดภัยธรรมชาติไดมาก 
และอุปสรรค คือ อินโดนีเซียเปนประเทศที่มีการกําหนดมาตรการ
กีดกันทางการคาสูง และตลาดมีการแขงขันสูง โดยเฉพาะ
สินคาราคาถูกจากตางประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
 และอินโดนีเซีย  
 จากการวิเคราะหใน 2 ประเด็น คือ เปาหมาย และสาระ
สําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ มีผลสรุปและขอเสนอแนะ ดังนี้
          ประเทศอินโดนีเซียใช แผนแมบทพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ (Masterplan for Acceleration and Expansion 
of Indonesia Economic Development 2011 – 2025 ) 
ซึ่งจะมองเห็นทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
อยางชัดเจน จนถึงป ค.ศ. 2025 (พ.ศ. 2568) โดยมุงเนน
ใหประเทศอินโดนีเซียมีขนาดทางเศรษฐกิจติดอันดับ 1 ใน 10 
ของโลก ขณะท่ีประเทศไทยใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) เปนเคร่ืองมือในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเปนแผนระยะสั้น (5 ป) ซึ่งจะมองไมเห็น
ภาพเปาหมาย เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับดังกลาว
ของประเทศไทยเปนการสรางภูมิคุ มกันในประเทศใหมีความ
เขมแข็งเพื่อใชในการเตรียมความพรอมใหแกคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยเฉพาะการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558 อยางไรก็ตามประเทศไทย
ไดกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ พ.ศ. 2556 - 2561 
(Country Strategy) เ ม่ือป  2556 ขึ้น โดยกําหนดให มี 
New Growth Model เพื่อสรางฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและ
ยั่งยืน มีเปาหมายหน่ึง คือ การเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศไทยใหหลุดพนจากประเทศรายไดปานกลาง 
ภายใน 15 ปขางหนา
  สาระสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ของประเทศ
อินโดนีเซีย เนื่องจากภูมิประเทศเปนเกาะ จึงกําหนดยุทธศาสตร
การพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยกําหนดเปนพื้นที่เขตเศรษฐกิจเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมด 
22 อุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมขนสง สิ่งทอ อาหารและ
เครื่องดื่ม เหล็ก นํ้ามันปาลม เปนตน ความไดเปรียบเชิงภูมิศาสตร
ในการสรางการเชื่อมตอเขตเศรษฐกิจที่สําคัญทั้งในและนอก
ประเทศโดยใชระบบโลจิสติกสการขนสงทางนํ้า และการสราง

ความเขมแข็งดานทรัพยากรมนุษย วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
ไปพรอม ๆ กัน ขณะท่ีประเทศไทยกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ใหสามารถพัฒนาประเทศใหกาวหนา
ต อไปเพื่อประโยชน สุขที่ยั่ งยืนของสังคมไทยตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุงสรางความเปนธรรมในสังคม 
พัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตและยั่งยืน สรางความ
เขมแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน 
ปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
สรางความเช่ือมโยงประเทศเพ่ือนบานเพ่ือความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม และคํานึงถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
  ทั้งสองประเด็นดังกลาว จะเห็นวาแมประเทศอินโดนีเซีย
จะไดเปรียบในเร่ืองเปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ที่ชัดเจน
กวา โดยมุงเปนประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจติดอันดับ 1 ใน 10 ของ
โลก ภายในป ค.ศ. 2025 แตประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ เพื่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ สามารถรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ได อย างเหมาะสม  สามารถพัฒนาประเทศให ก าวต อไป 
และมุงเนนความเขมแข็งของคน ความสมดุล และย่ังยืน ทําให
มีความม่ันคงยั่งยืนทางเศรษฐกิจสูงกวา ดังนั้น ประเทศไทย
จึงควรเรงดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ และแผนยุทธศาสตรที่วางไวเพ่ือไปสูเปาหมาย
ใหสามารถปรับตัวเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ที่ เกิดขึ้นได อย างเหมาะสม และสามารถพัฒนาประเทศ
ใหกาวหนาตอไป เพื่อประโยชนสุขท่ียั่งยืนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของทุกภาคสวน
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การพัฒนาอุตสาหกรรม 
 ประเทศไทยกําหนดหมวดหมูอุตสาหกรรมในแผนแมบท
การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555 - 2574 ของสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยใหความสําคัญ
กับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และเปนอุตสาหกรรมหลักท่ีมีความ
สําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ โดยแบงกลุมอุตสาหกรรมเปน  
6 กลุม ไดแก
 1.  กลุมอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดผลประโยชนกับประเทศ
สูงสุด ไดแก 
   1.1  อาหารและเครื่องด่ืม เปนอุตสาหกรรมที่มูลคา
ผลผลิต จํานวนสถานประกอบการ และจํานวนแรงงานมาก 
แตมูลคาการสงออกยังอยูในเกณฑปานกลาง 
             1.2  อุตสาหกรรมยาง เปนอุตสาหกรรมท่ีมีมูลคา
สงออกสูง และเปนอุตสาหกรรมที่มีวัตถุดิบในประเทศเปน
จํานวนมาก แตมีจํานวนสถานประกอบการ และการจางแรงงานตํ่า
             1.3  อุตสาหกรรมสิ่งทอ เปนอุตสาหกรรมที่มูลคา
การสงออกนอยกวาอตุสาหกรรมประเภทอืน่ ๆ แตเปนอตุสาหกรรม 
ที่ประเทศไทยยังมีศักยภาพ ยังมีการใชเงินลงทุนและวัตถุดิบ
ในประเทศเปนจํานวนมาก มีจํานวนสถานประกอบการและ
จํานวนแรงงานคอนขางสูง
 2.  กลุมอุตสาหกรรมท่ีตองใชฝมือแรงงาน ไดแก 
   2.1 อุ ตสาหกรรมยานยนต  และชิ้ นส  วน  เป  น
อุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญตอประเทศไทยคอนขางสูง มีการใช
วัตถุดิบและชิ้นสวนยานยนตภายในประเทศ และใชฝมือแรงงาน
ในอุตสาหกรรมในสัดสวนท่ีสูง และประเทศไทยมีชื่อเสียง
ในฐานะฐานการผลิตรถยนตฝมือดี เปนอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ
และการเติบโตอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามสัดสวนเงินลงทุน
ในอุตสาหกรรมน้ีสวนใหญเปนเงินลงทุนจากตางประเทศ
   2.2  อุตสาหกรรมอัญมณี  เป นอุตสาหกรรมที่มี
มูลคาการสงออกและมูลคาเพ่ิมสูงมาก มีการใชฝมือแรงงาน
ในอุตสาหกรรมในสัดสวนที่สูง และประเทศไทยไดรับการยอมรับ
ในเร่ืองฝ มือแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณี  นอกจาก น้ี
อุตสาหกรรมดังกลาวยังถือไดวาเปนอุตสาหกรรมใหมที่มีโอกาส
ในอนาคต เนื่องจากอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกลาว
ในระดับโลกยังอยูในระดับที่สูง

 3. กลุมอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับสังคม ไดแก อุตสาห-
กรรมเคร่ืองนุงหม แมวาในภาพรวมของอุตสาหกรรมดังกลาว
จะอยู ในกลุ มท่ีต องปรับตัวโดยมีมูลคาการสงออกนอยกวา
อุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ  อยางไรก็ตามอุตสาหกรรมดังกลาว
ถือไดวามีความสําคัญในดานการตอบสนองตอนโยบายท่ีสําคัญ
ของประเทศในดานการลดชองวางรายไดของแรงงานในพ้ืนที่ 
อีกท้ังยังมีการใชเงินลงทุนและวัตถุดิบในประเทศเปนจํานวนมาก 
และมจีํานวนสถานประกอบการและจํานวนแรงงานคอนขางสูง
  4.  กลุมอุตสาหกรรมที่ตองใชเทคโนโลยี ไดแก อุตสาห-
กรรมเคร่ืองใช ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เป นอุตสาหกรรม
ที่ประเทศไทยมีศักยภาพ โดยเป นอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค า
การสงออกสูงท่ีสุดของประเทศ ดวยมูลคาการสงออกประมาณ 
947.8 พันลานบาท ในป พ.ศ. 2550 อีกท้ังยังตอบสนอง
ต อนโยบายที่สําคัญของประเทศในด านการยกระดับของ
อุตสาหกรรมโดยการสรางมูลคาเพ่ิม เนื่องจากอุตสาหกรรม
ดังกลาวเปนอุตสาหกรรมท่ีประเทศไทยมีศักยภาพในการท่ีจะ
สรางมูลคาเพิ่ม ดวยการยกระดับรูปแบบการดําเนินธุรกิจ
ในลักษณะการรับจางผลิตสินคาไปสูการสรางตราสินคาของ
ตนเองไดในอนาคต
 5.  กลุ มอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและโครงสรางสนับสนุน 
ไดแก เครื่องจักรและอุปกรณ (แมพิมพ)
 6.  กลุมอุตสาหกรรมท่ีรักษาส่ิงแวดลอม ไดแก พลังงาน
หมุนเวียน/ทดแทน
 ขณะที่ประเทศอินโดนี เซียซึ่ ง เป นประเทศท่ีมีความ
กวางใหญ มีทรัพยากรจํานวนมาก ไดกําหนดทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรม โดยคํานึงถึงการพัฒนาศักยภาพของวัตถุดิบ
ในประเทศเปนสําคัญ โดยแบงอุตสาหกรรมเปน  3 หมวดหลัก คือ 
 1.  หมวดอุตสาหกรรมทรัพยากรธรรมชาติดานพลังงาน 
ไดแก 
   1.1 นํ้ามัน อินโดนีเซียเปนประเทศเดียวในเอเชีย
ที่ เป นสมาชิกกลุ มโอเปก (Organization of Petroleum 
Exporting Countries : OPEC) เปนผู ผลิตนํ้ามันรายใหญ
อันดับ 17 ของโลก โดยมีสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 3 
ของปริมาณผลิตนํ้ามันโลก สรางรายไดเงินตราตางประเทศกวา 
1 ใน 4 ของรายไดจากการสงออกทั้งหมด
   1.2  กาซธรรมชาติ เปนประเทศผูผลิตกาซธรรมชาติ
รายใหญอันดับ 6 ของโลก และเปนผูสงออกกาซธรรมชาติเหลว 
(Liquefied Natural Gas : LNG) รายใหญที่สุดของโลก 
ดวยสวนแบงตลาดโลกคิดเปนร อยละ 47.2 และมากกวา
ร อยละ 90 ของปริมาณกาซธรรมชาติเหลวสงออกทั้งหมด 
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เปนการสงออกภายใตสัญญาระยะยาวกับประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก อาทิ ญี่ปุน สหรัฐฯ สิงคโปร และจีน 
            1.3 ถานหิน อินโดนีเซียเปนประเทศที่มีแหลงถานหิน
มากแหงหน่ึงของโลก ดวยปริมาณถานหินสํารองที่คาดวามีมากถึง 
58 พันลานตัน และเปนหินคุณภาพดี แหลงถานหินใหญที่สุดอยูที่
เกาะกะลิมันตัน รองลงมา ไดแก สุมาตรา ปาปว และสุลาเวสีใต 
ในป   2550 ประเทศอินโดนีเซียมีการผลิตถ านหินทั้ งสิ้น 
203 ลานตัน คิดเปนเพียงรอยละ 0.3 ของปริมาณถานหินสํารอง
ทั้งหมดเทานั้น และกวารอยละ 70 เปนการผลิตเพื่อการสงออก 
 2.  หมวดอุตสาหกรรมการเกษตร ไดแก 
   2.1 อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม เป นหน่ึงในสินคา

สงออกสําคัญของอินโดนีเซีย โดยเปนประเทศผูผลิตรายใหญ
อันดับ 2 ของโลก รองจากมาเลเซีย ผลผลิตนํ้ามันปาลมดิบ
ของทั้ง 2 ประเทศ รวมกันคิดเปนสัดสวนไมตํ่ากวารอยละ 90 
ของผลผลิตโลก ปจจุบันอินโดนีเซียมีการปลูกปาลมนํ้ามันใน 
17 จังหวัดทั่วประเทศ โดยพื้นที่ที่ปลูกปาลมน้ํามันไดดีที่สุด
ในอินโดนีเซียอยู ที่บริเวณเกาะสุมาตรา นอกจากนั้นยังมีพื้นที่
อื่น ๆ อีก ที่มีการปลูกปาลมน้ํามันกันมากคือ อะเจห เรียว 
แจมบี และกะลิมันตัน
   2.2 อุตสาหกรรมโกโก เปนประเทศผูผลิตเมล็ดโกโก 
(Cocoa Bean) มากเปนอันดับ 3 ของโลก รองจากไอวอร่ีโคสต 
(Ivory Coast) และกานา (Ghana) ผลผลิตโกโกของอินโดนีเซีย 
อยูที่ประมาณ 5 แสนตันตอป ผลผลิตสวนใหญมาจากสุลาเวสี 
สุมาตรา กาลิมันตันตะวันออก และปาปว 

   2.3 อุตสาหกรรมประมง  มีศักยภาพสูงทั้ งด าน
การผลิตและสงออกโดยเฉพาะกุงกุลาดํา พื้นที่เพาะเล้ียงกุ ง
แหลงใหญที่สุดของอินโดนีเซียอยูที่บริเวณเกาะกาลิมันตันกลาง 
(Central Kalimantan) สวนพื้นที่อื่น ๆ ที่มีศักยภาพสูงเชนกัน 
ไดแก บริเวณ West Kotawaringin, East Kotawaringin,
Seruyan, Katingan และ Sukamara และอินโดนีเซีย
เปนผูสงออกรายใหญ 1 ใน 5 ของโลกดวยมูลคาสงออกมากกวา 
900 ลานดอลลารสหรัฐฯ ตอป โดยประมาณครึ่งหนึ่งสงออก
ไปญ่ีปุนรองลงมา ไดแก สหรัฐฯ 
 3.  หมวดอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เปนเปาหมายเชิงนโยบาย 
เชน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมน้ําตาลทราย อุตสาหกรรม
เครือ่งดืม่ อตุสาหกรรมยาสบู อตุสาหกรรมการแปรรปู อตุสาหกรรม 
สิ่งทอ เปนตน
 การพัฒนาอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศดังกลาว
จะเห็นว าประเทศอินโดนีเซียมุ  งไปท่ีการพัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมด านทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบ ขณะที่
ประเทศไทยมุงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ
และเปนอุตสาหกรรมหลักที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของ
ประเทศเปนสําคัญ ซึ่งเปรียบเทียบกันแลวอินโดนีเซียจะมี
ความเสี่ยงกับปจจัยภายนอกตํ่ากวา ขณะท่ีไทยจะไดเปรียบดาน
การสรางมูลคาเพิ่มและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมที่เขมแข็งกวา

ประ เทศ ไทย จึ งควร ให  ค ว าม สํ า คัญการ พัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศในดานการบริหารจัดการ การเพ่ิม
ศักยภาพดานการแขงขัน ดานการสรางมูลคาเพิ่ม และการ
พัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมใหมีความเขมแข็งกวา
ประเทศอินโดนีเซียซึ่งมุ งเนนไปที่การพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพดานทรัพยากร ธรรมชาติและวัตถุดิบ

อุตสาหกรรมสําคัญ 5 สาขา 
 จากการศึกษาวิเคราะหขอมูลในรายงานการวิเคราะห
ขอมูลการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม พบวามีอุตสาหกรรม
สําคัญ 5 สาขา ที่ประเทศไทยจะตองแขงขันกับประเทศอินโดนีเซีย
เพื่อรองการเขาสู AEC โดยมีผลสรุปและขอเสนอแนะดังนี้

◆  อุตสาหกรรมยานยนตและสวนประกอบ ประเทศไทย
ได  เปรียบกว าประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากมีการพัฒนา
อุตสาหกรรมนี้มากกวา 40 ป มีเครือขายชิ้นสวนยานยนตรองรับ
มากกวาอินโดนีเซีย แรงงานมีทักษะสูงกวา และประเทศไทย
จะไดรับประโยชนจากประเทศอินโดนีเซียในฐานะตลาดสงออก
ยานยนตสาํคญัของไทยรองจากประเทศออสเตรเลีย และยงันาํเขา 
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ชิ้นสวนยานยนตจากไทยดวยเชนกัน แตในอนาคตเทคโนโลยี
ในอุตสาหกรรมยานยนตของอินโดนีเซียจะเกิดการพัฒนา
อยางตอเนื่อง เน่ืองจากรัฐบาลอินโดนีเซียมีนโยบายสนับสนุน
ผู ผลิตที่ผลิตรถยนต Eco-car และสงเสริมการลงทุนของ
ชาวตางชาติ เพื่อดึงดูดใหนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนใน
อุตสาหกรรมยานยนตเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทําใหประเทศอินโดนีเซีย
สามารถผลิตรถยนตไดทุกประเภท
          ประเทศไทยจึงควรใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต
เปนอยางมาก เชน การสงเสริมการลงทุนผลิตรถ Eco-car 
นโยบายภาษีการนําเขาช้ินสวนท่ีตํ่า การปรับแกไขกฎระเบียบ 
เพื่ออํานวยความสะดวกและการสรางความเช่ือมั่นใหแก
ผูประกอบการในการลงทุน ซึ่งจะทําใหประเทศไทยยังคงครอง
ความเปนผูนําดานอุตสาหกรรมยานยนตในภูมิภาคอาเซียนนี้
ตอไป
        ◆ อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
ในภาพรวมไทยมีความไดเปรียบกวาอินโดนีเซีย เนื่องจากเปน
ฐานการผลิต และมีการสงออกสินคาที่ใหญกวาในทุกกลุมสินคา 
มีอุตสาหกรรมสนับสนุนเปนจํานวนมาก มีการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสสําหรับยานยนตสูง อีกทั้ง Cluster 
HDD มีการลงทุนอยูในไทยมาแลวกวา 20 ป จึงมีแรงงานที่มี
ทักษะเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตาม การผลิตและการสงออก
สินคาในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมขยายตัว
ในอัตราท่ีตํ่าลงกวาปจจุบัน เนื่องจากไทยเร่ิมสูญเสียความ
สามารถในการแขงขันทางดานคาแรงงานแกประเทศอ่ืน เชน 
จีน และเวียดนาม ซึ่งมีคาแรงงานท่ีถูกกวา และไทยยังมีการ
พัฒนาทางเทคโนโลยีที่จํากัด ตลอดจนอุตสาหกรรมเคร่ืองใช
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  เป นอุตสาหกรรมเปาหมายหนึ่ง
ที่รัฐบาลอินโดนีเซียมุงใหการสงเสริมการลงทุน 
    ประเทศไทยจึงควรผลักดันใหมีการรวมกลุมในรูปแบบ 
Cluster โดยการสร างเครือข ายอุตสาหกรรมต อเนื่อง
เขาสูระดับอุตสาหกรรม SME และใชความไดเปรียบเชิงพื้นที่ 
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีความพรอม สภาพเศรษฐกิจสังคมที่มี

เสถียรภาพ รวมทั้งมีนโยบายการสงเสริมการลงทุนท่ีสามารถ
ดึงแรงงานจากประเทศเพ่ือนบานได เพื่อใหสามารถวางแผน
มุงเจาะตลาดประเทศเพ่ือนบานไดในอนาคต
        ◆ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมประเทศอินโดนีเซีย
ไดเปรียบกวาประเทศไทย เนื่องจากตนทุนคาแรงถูก ทําให
มีตนทุนการผลิตตํ่า รวมท้ังการที่รัฐบาลอินโดนีเซียมีนโยบาย
สนับสนุนดานการผลิตดวยการใชเทคโนโลยีพิเศษ และสนับสนุน
ทางการเงินแกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมอยางตอเน่ือง  
โดยเฉพาะการตั้งกองทุนเงินกูแบบผอนปรนแกกิจการขนาดกลาง
และขนาดเล็ก ทําใหมีตนทุนการผลิตตํ่า ตลอดจนมีมาตรการ
ของรัฐบาล คือ การสรางแรงจูงใจดานภาษีใหกับเครื่องจักร
สําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยการกําหนดชวงระยะเวลาที่รัฐบาล
จะงดเวนภาษี ใหแกบริษัทในการซ้ือเครื่องจักรอุปกรณ อยางไร
ก็ตามอินโดนีเซียยังมีปญหาในเรื่องของอุตสาหกรรมสนับสนุน 
อาทิ Viscose staple fiber และเสนใยธรรมชาติ (ฝาย) ทําให
ตองนําเขาวัตถุดิบเปนสําคัญ ขณะที่ประเทศไทยมีแรงงานมีฝมือ 
และผลิตสินคาใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ ซึ่งโครงสรางการผลิต
จะเปนผลิตเพ่ือการสงออก และมีการผลิตลักษณะครบวงจร
ทั้งในอุตสาหกรรมตนนํ้า (การผลิตเสนใยเสนดาย) อุตสาหกรรม
กลางน้ํา (การผลิตผาผืน ผาทอ ฟอกยอม) และอุตสาหกรรม
ปลายนํ้า (การผลิตเสื้อผาและเครื่องนุงหม) โดยตลาดสงออก
ท่ีสําคัญของประเทศไทย คือ ประเทศในกลุ มสหภาพยุโรป 
และสหรัฐอเมริกา
        ประเทศไทยจึงควรเสริมสรางศักยภาพการแขงขัน
โดยเนนการผลิตสินคาใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ สรางแบรนด 
ออกแบบสรางนวัตกรรมใหม และพัฒนาแรงงานท่ีมีฝมือเพื่อ
ยกระดับสินคาสูตลาดบน และเชื่อมโยงระหวางอุตสาหกรรม
กลางน้ําและปลายน้ําใหสัมพันธกันมากย่ิงข้ึน รวมท้ังยกระดับ
องคความรูแกผู ประกอบการใหมีศักยภาพสามารถแขงขัน
กับตางประเทศได ตลอดจนมีการขยายตลาดใหมไปยังกลุม
ประเทศตะวันออกกลาง 



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 9วารสาร

  ประเทศไทยจึงควรเรงสงเสริมสนับสนุนใหมีการดําเนิน
การวิจัยและพัฒนา และการสรางมูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑ
ยางพาราใหมากขึ้น พรอมสงเสริมใหเอกชนมีการลงทุนใน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพาราในประเทศอินโดนีเซีย 
เนื่องจากมีตนทุนที่ตํ่ากวาไทย

ในโลก ประเทศอินโดนีเซียมีขอไดเปรียบในดานคาแรงงาน
ที่ถูกกวาประเทศไทย และไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียม
การสงออกผลิตภัณฑ จึงทําใหมีต นทุนการผลิตและตนทุน
การสงออกตํ่ากวา แตมีผลิตภาพในการผลิตผลิตภัณฑยางพารา
ตํ่ากวาประเทศไทย เนื่องจากขาดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 
ทําใหประเทศไทยยังคงเปนผู สงออกผลิตภัณฑยางพาราเปน
อันดับหนึ่งของโลก หากอินโดนีเซียมีการวิจัยและพัฒนาการผลิต
ผลิตภัณฑยางพาราใหมีผลิตภาพการผลิตที่สูงข้ึน อุตสาหกรรม
ยางพาราของอินโดนีเซียจะเปนคูแขงท่ีนากลัวสําหรับประเทศไทย
ในอนาคต

         ◆ อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป 
 ประเทศอินโดนีเซียเปนประเทศที่มีศักยภาพสูงในดาน
การเพาะปลูกพืชผลการเกษตร โดยมีพืชผลเกษตรท่ีสําคัญ 
ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ขาวโพด ปาลมนํ้ามัน โกโก กาแฟ  
มีทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมากและหลากหลาย แตยังขาด
การพัฒนาการแปรรูปดานการเกษตร ขณะที่ประเทศไทย
มีความชํานาญดานการแปรรูปมากวา และมีการเพาะปลูกพืชผล
การเกษตรที่เพียงพอกับการบริโภคในประเทศ อยางไรก็ตาม
รฐับาลอินโดนีเซียเร่ิมใหความสําคัญตอการทํา Contract Farming 
และใหความรูแกเกษตรกรในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ 
การพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต รวมถึงการบรรจุ
ภัณฑและการตลาด มากกวาการสงออกในรูปวัตถุดิบเชนในอดีต 
รวมท้ังการสงเสริมการผลิตผลิตภัณฑอาหารฮาลาล เนื่องจาก
กวารอยละ 80 ของประชากรทั้งประเทศอินโดนีเซียนับถือศาสนา
อิสลาม
   ประเทศไทยจึงควรพัฒนาท้ังศักยภาพในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเพาะปลูก และคุณภาพของผลิตภัณฑ
เกษตรแปรรูปใหมากขึ้น โดยเฉพาะการผลิตผลิตภัณฑอาหาร
ฮาลาล เนื่องจากอินโดนีเซียมีประชากรท่ีเปนมุสลิมมากท่ีสุดใน
โลกและเปนตลาดใหญที่สุดในอาเซียน ประชาชนมีกําลังซื้อสูง 
รวมทั้งใชนโยบายการเรงพัฒนามาตรฐานอาหารเขาสูระบบ
มาตรฐานอาหารในระดับสากลควบคูกับการสรางการยอมรับ
ดานมาตรฐานฮาลาลไทย  
          ◆ อุตสาหกรรมยางพารา 
 ประเทศผูผลติยางพารารายใหญของโลกใน 3 ประเทศ ไดแก 
ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยปจจุบันประเทศไทย
มีเนื้อที่ปลูกยางพารามากเปนอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศ
อินโดนีเซีย แตไทยเปนประเทศที่มีผลผลิตยางพารามากที่สุด

อางอิง : รายงานการวิเคราะหขอมูลการพัฒนาเศรษฐกิจและ
  อุตสาหกรรมของประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย 
  (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย), ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจ
  อุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม , 
  พฤศจิกายน 2556
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● เรวดี  แกวมณี 
 สํานกันโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

ปจจุบันกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative ปจจุบันกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative 
Economy) ท่ีเนนการพัฒนาสินคาและบริการใหมๆ โดยเช่ือมโยงEconomy) ท่ีเนนการพัฒนาสินคาและบริการใหมๆ โดยเช่ือมโยง
กับรากฐานทางวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญา ผนวกกับการใชกับรากฐานทางวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญา ผนวกกับการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมเข ามาชวยในการสรางมูลคาเพิ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมเข ามาชวยในการสรางมูลคาเพ่ิม
เชิงเศรษฐกิจใหกับสินคาและบริการ ไดขยายตัวเขาสูระดับอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐกิจใหกับสินคาและบริการ ไดขยายตัวเขาสูระดับอุตสาหกรรม
เปนอุตสาหกรรมสรางสรรค (Creative Industry) ซึ่งอุตสาหกรรมเปนอุตสาหกรรมสรางสรรค (Creative Industry) ซึ่งอุตสาหกรรม
ในกลุมน้ีก็มีความหลากหลาย และ “อุตสาหกรรมส่ือบันเทิง” เปนหน่ึงในกลุมน้ีก็มีความหลากหลาย และ “อุตสาหกรรมส่ือบันเทิง” เปนหน่ึง
ในอุตสาหกรรมสรางสรรคของไทยท่ีมีศักยภาพและมีโอกาสในการในอุตสาหกรรมสรางสรรคของไทยท่ีมีศักยภาพและมีโอกาสในการ
พัฒนาหลายประการ จากการท่ีประเทศไทยมีบุคลากรท่ีมีความรูความพัฒนาหลายประการ จากการท่ีประเทศไทยมีบุคลากรท่ีมีความรูความ
สามารถดานการสรางสรรค มีผลงานเปนท่ีประจักษ และเปนท่ีตองการสามารถดานการสรางสรรค มีผลงานเปนท่ีประจักษ และเปนท่ีตองการ

อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมส่ือบันเทิง..The Starส่ือบันเทิง..The Star  
ในกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคในกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค

ของตางประเทศ รัฐบาลมีนโยบายในการท่ีจะพัฒนาอุตสาหกรรมส่ือบันเทิงไทยใหขยายฐานการผลิตและการตลาดสูระดับนานาชาติ อีกท้ังประเทศไทยของตางประเทศ รัฐบาลมีนโยบายในการท่ีจะพัฒนาอุตสาหกรรมส่ือบันเทิงไทยใหขยายฐานการผลิตและการตลาดสูระดับนานาชาติ อีกท้ังประเทศไทย
มีขอไดเปรียบดานโครงสรางพื้นฐานท่ีเพียบพรอม มีศิลปวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย งดงาม ทรงคุณคา ซึ่งเปนตนทุนที่สําคัญในการสรางสรรคงาน มีขอไดเปรียบดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเพียบพรอม มีศิลปวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย งดงาม ทรงคุณคา ซึ่งเปนตนทุนท่ีสําคัญในการสรางสรรคงาน 
นอกจากน้ียังมีโอกาสจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ท่ีจะมีการเปดตลาดเสรีทางดานการคาบริการนอกจากน้ียังมีโอกาสจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ท่ีจะมีการเปดตลาดเสรีทางดานการคาบริการ
ดานบันเทิงมากขึ้นอีกดวยดานบันเทิงมากข้ึนอีกดวย 

ศักยภาพของอุตสาหกรรมส่ือบันเทิงไทยศักยภาพของอุตสาหกรรมส่ือบันเทิงไทย
 อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงเปนกิจการที่เกี่ยวของกับการเผยแพร (Distribution) และผลิต 
(Manufacture) สื่อสาธารณะดานบันเทิง และเปนกลุมอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับความสนุก 
ความเพลิดเพลิน และสิ่งดึงดูดใจ โดยกลุมของอุตสาหกรรมส่ือบันเทิง ประกอบดวย ภาพยนตร 
(Film) แอนิเมชั่น (Animation) การแพรภาพและกระจายเสียง (Broadcasting) เกม (Games) 
ดนตรี (Music) และสิ่งพิมพ (Printing & Publishing)1 
 อุตสาหกรรมส่ือบันเทิงไทยนับเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยขอมูลจากรายงานการศึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมส่ือบันเทิง โดยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย รวมกับบริษัทปญญา 
คอนซัลแตนท จํากัด พบวา มีมูลคาตลาดมากกวา 151,558 ลานบาท ในป 2555 หรือคิดเปน
รอยละ 1.24 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ซึ่งคาดการณ

1 อางอิงจาก รายงานการศึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสื่อบันเทิง โดยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย รวมกับบริษัทปญญา 
 คอนซัลแตนท จํากัด, พฤษภาคม 2557.

บทความ พิเศษ

ที่มา : http://thainews.prd.go.th
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วาจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยในป 2556-2560 รอยละ 8.7 
และจะมีมูลคาตลาดมากกวา 229,445 ลานบาท ซึง่เมือ่พจิารณา
แยกตามกลุมอุตสาหกรรม พบวา กลุมอุตสาหกรรมที่มีอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดแก อุตสาหกรรมแอนิเมชั่น 
อุตสาหกรรมภาพยนตร และอุตสาหกรรมดนตรี ตามลําดับ 
สวนกลุ มอุตสาหกรรมที่มีมูลคาตลาดสูงสุด 3 อันดับ ไดแก 
อุตสาหกรรมการแพรภาพและกระจายเสียง อุตสาหกรรม
ภาพยนตร และอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ ตามลําดับ
 สําหรับกลุมอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงที่มีศักยภาพสูงสุด 
เมื่อพิจารณาจากอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม การสนับสนุน
จากรัฐบาล และศักยภาพในการขยายตลาดตางประเทศ ไดแก 
กลุมอุตสาหกรรมภาพยนตร อุตสาหกรรมภาพยนตรไทยโดยหลัก
แลวเปนการผลิตเพื่อฉายในโรงภาพยนตร นอกจากนี้เปนการ
จําหน ายผ านสื่อในรูปแบบแผ นบันทึกข อมูล (CD/DVD) 
ดาวนโหลดจากอินเตอรเน็ต และแพรภาพทางโทรทัศน โดย
ขั้นตอนในการผลิตภาพยนตรเริ่มต้ังแตการสรางเร่ือง หาผูแสดง 
จัดหาทีมงานถายทํา การกระจายภาพยนตร  ไปสู ผู บริโภค
ผานโรงภาพยนตรหรือกลไกอื่นๆ เชน การขายลิขสิทธ์ิ รวมท้ัง
การใชประโยชนจากชื่อภาพยนตรหรืออนุญาตใหใชสิทธิ์ใน
ตัวละครทําประโยชนในธุรกิจอื่นๆ โดยในป 2555 อุตสาหกรรม
ภาพยนตรของไทยมีรายไดรวมประมาณ 26,992.95 ลานบาท 
ซึ่งกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย คาด
การณว าในป 2556-2559 จะมีอัตราการเติบโตประมาณ
รอยละ 10 สําหรับการสงออกภาพยนตยังไมมีการจัดเก็บสถิติ
อยางชัดเจน แตอยางไรก็ตาม กรมสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศฯ คาดวามีมูลคาประมาณ 2,000 ลานบาทตอป โดย

ตลาดเปาหมายของอุตสาหกรรมภาพยนตร ไดแก กลุมประเทศ
อาเซียน เอเชียตะวันออก ยุโรป และสหรัฐอเมริกา 
 ในป 2556 ขอมูลจากกองกิจการภาพยนตร กรมการ
ทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พบวา มีคณะถายทํา
ภาพยนตรจากตางประเทศเขามาถายทําภาพยนตรในประเทศไทย 
ถึง 717 เรื่อง มีงบประมาณในการถายทํามูลคารวมกวา 2,173.35 
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 ที่มีงบประมาณในการถายทํามูลคา 
1,781.93 ลานบาท ทํารายไดใหแกประเทศไทยเพ่ิมข้ึนกวา
รอยละ 22 โดยประเภทภาพยนตรที่เขามาถายทํามีทั้งภาพยนตร
โมษณา ภาพยนตรสารคดี ภาพยนตรโทรทัศน ภาพยนตรเรื่องยาว 
และมิวสิควิดีโอ ซึ่งที่ผานมาประเทศไทยมีศักยภาพในการเปน
แหลงผลิตภาพยนตรท่ีไดรับความสนใจในฐานะประเทศที่ผลิต
งานคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม ตลาดภาพยนตรมีการสงออก
ที่ทํารายไดเขาสู ประเทศเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองจากการรับจาง
ทํางานแทน (Outsourcing) การบริการถายทํา (Production) 

และการบริการในขั้นตอนสุดทายซึ่งเปนการเก็บรายละเอียดของ
งานหลังการถายทํา (Post Production) รวมท้ังบริการถายทํา
ภาพยนตรตางประเทศในไทย (Location Shooting) และ
ขายลิขสิทธิ์ โดยประเทศที่ขออนุญาตเขามาถายทําภาพยนตร
ในไทยมากที่สุด ไดแก ประเทศญี่ปุ น รองลงมา คือ อินเดีย 
ประเทศจากยุโรป ฮองกง และจีน ตามลําดับ ยกตัวอยางภาพยนต
ที่มีชื่อเสียงท่ีเขามาถายทําในประเทศไทย อาทิ Lost in Thailand/
The Lady/The Impossible/Teddy Bear/Hangover II เปนตน 
 ในป 2557 ขอมูลจากศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดการณวา 
ธุรกิจสื่อบันเทิงในประเทศไทยท่ีประกอบดวย การแพรภาพและ
กระจายเสียง ภาพยนตร ดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป 
มีแนวโนมขยายตัวมากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงการผลิตและ
แพรภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน ที่ไดรับปจจัยหนุนจากการ
เขาสู ยุคทีวีดิจิตอลท่ีมีจํานวนชองธุรกิจ 24 ชอง ซึ่งคาดวา
จะสงผลใหตลาดผลิตรายการโทรทัศนมีมูลคา 32,690 - 33,260 
ลานบาท ขยายตัวรอยละ 14-16 จากป 2556 แมวามูลคาตลาด
ของธุรกิจสื่อบันเทิงยังจํากัดอยูแคการบริโภคภายในประเทศเปน
หลัก แตธุรกิจสื่อบันเทิงไทยก็ไดรับกระแสการตอบรับที่ดีใน
ตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง จีน และประเทศในกลุมอาเซียน 
ที่ละครไทย ภาพยนตรไทย และนักแสดงไทยไดรับความนิยม 
โดยการสงออกบริการดานส่ือและบันเทิงไทยไปยังจีน และ
ประเทศในกลุมอาเซียน มีแนวโนมการเติบโตที่ดีอยางตอเนื่องจาก
ปจจัยหนุนดานความคลายคลึงทางวัฒนธรรม ระดับการเปดรับ
วัฒนธรรมตางชาติที่มากขึ้นของประเทศตางๆ รวมถึงการพัฒนา
เทคโนโลยีในการรับชมความบันเทิงผ านระบบปฏิบัติการ 
(Platform) ที่หลากหลาย ซึ่งผูประกอบการธุรกิจสื่อบันเทิงไทย
สามารถสรางรายไดทั้งในรูปแบบการขายเน้ือหาท่ีนําเสนอตอ
ผูบริโภค (Content) และการรับจางผลิตสื่อบันเทิง โดยนอกจาก
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จะสรางรายไดเปนเม็ดเงินเขาสู ประเทศไทยแลว การเผยแพร
ธุรกิจสื่อและบันเทิงไทยในตางประเทศยังสามารถเปนสื่อกลางใน
การเผยแพรวัฒนธรรมไทย ซึ่งจะเปนประตูที่เปดโอกาสในการ
ทําการตลาดสําหรับสินคาและบริการอื่นๆ ในตางประเทศตามมา
อีกดวย

นโยบายของภาครัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรมนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ส่ือบันเทิงไทยส่ือบันเทิงไทย
 ประเทศไทยมีแนวคิดและการดําเนินงานเพื่อสนับสนุน
เศรษฐกิจสรางสรรคซึ่งนั่นหมายรวมถึงอุตสาหกรรมสื่อบันเทิง
ดวย โดยไดเริ่มปรากฏใหเห็นเดนชัดมาต้ังแตป 2545 โดยมีการจัด
ตั้งองคกรอิสระที่ทําหนาที่พัฒนาองคความรู ศูนยสรางสรรคงาน

ออกแบบ องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ สํานักงาน
พัฒนาการทองเที่ยว และสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร
แห งชาติ เ พ่ือเป นรากฐานสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
สรางสรรคของแตละกลุมในระยะยาว แตอยางไรก็ตาม นโยบาย
และการดําเนินงานในระยะท่ีผานมายังขาดความตอเน่ืองและ
การบูรณาการ สําหรับการเร่ิมขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจ
สรางสรรค รัฐบาลไดดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพ
ของเศรษฐกิจสรางสรรคโดยไดกําหนดใหเปนแผนงานหนึ่งภายใต
แผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (Stimulus Package: SP2) หรือ
ที่รู จักกันในชื่อ “ปฏิบัติการไทยเขมแข็ง” โดยแผนงานพัฒนา
ศักยภาพเศรษฐกิจสรางสรรค ครอบคลุมสาขาการพัฒนา 6 ดาน 
ได แก  (1) มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิป ญญา และความ
หลากหลายทางชีวภาพ (2) เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม 
(3) งาน ชางฝมือและหัตถกรรม (4) อุตสาหกรรมส่ือ บันเทิง 
และซอฟตแวร (5) การออกแบบและพัฒนาสินคาเชิงสรางสรรค 
และ (6) การขับเคล่ือนและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
สรางสรรค ปจจุบันในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 11 ไดกําหนดยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ

สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให
ประเทศไทยมีความเช่ือมโยงกับเครือขายดานการผลิตสินคา
และบริการบนฐานปญญา นวัตกรรม ความคิดสรางสรรค และ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในภูมิภาคอาเซียน เปาหมายคือพัฒนา
สินคาและบริการสรางสรรคใหขยายตัวไมตํ่ากวารอยละ 5 ตอป 
และมีแนวทางการพัฒนาโดยปรับโครงสรางเศรษฐกิจโดยใช
ความรู ความคิดสรางสรรค และภูมิปญญา เปนพื้นฐานในการ
ขับเคล่ือนสู การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนา
เศรษฐกจิสรางสรรคนัน้จะครอบคลมุถึงการพฒันาธรุกจิสรางสรรค 
การพัฒนาเมืองสรางสรรค และการพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรค
ดวย
 นอกจากนี้ ในหนวยงานตางๆ ก็ไดมีการตอบสนองตอ
นโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค อาทิ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ไดดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาธุรกิจภาพยนตรไทย 
เมื่อป 2551 เพื่อสรางกลไกการบริหารจัดการในการสงเสริม
และพัฒนาธุรกิจภาพยนตรไทยใหมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 
โดยมีวิสัยทัศนใหประเทศไทยเปนผูสงออกภาพยนตรที่สําคัญ
ในตลาดเอเชียแปซิฟค และเปนศูนยกลางการถายทําภาพยนตร
ต างประเทศของภูมิภาคเอเชีย กรมสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย ไดดําเนินการสงเสริมอุตสาหกรรม
ภาพยนตรและวีดิทัศน (Film & Content) ของไทย ครอบคลุม
ธุรกิจสาขาตางๆ อาทิ ภาพยนตร การผลิตและแพรภาพกระจาย
เสียงทางวิทยุและโทรทัศน เกมและแอนิเมช่ัน การโฆษณา ดนตรี 
สาระบันเทิงสําหรับโทรศัพทเคล่ือนท่ี หนังสือและส่ือสิ่งพิมพ 
และธุรกิจบริการท่ีเก่ียวเน่ือง เชน การเตรียมการถายทํา (Pre 
Production) การเก็บรายละเอียดของงานหลังการถายทํา (Post 
Production) และสถานที่ถายทําภาพยนตร (Location) โดยมี
เปาหมายใหไทยเปน ศูนยกลางความบันเทิงและแหลงขอมูล
แหงเอเชีย (Entertainment & Content Hub of Asia) คณะ
กรรมการภาพยนตร และวีดิทัศน แห งชาติ โดยมีกระทรวง
วัฒนธรรมเปนฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํายุทธศาสตรการสงเสริม
อุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศน (พ.ศ. 2555-2559) เพื่อใชใน
การขับเคล่ือนการสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศน
ของไทยใหมีทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน มีกลไกการบริหาร
จัดการในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม 
และพัฒนาประเทศไทยใหกาวไปสูการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรม
ภาพยนตรและวีดิทัศนของเอเชีย (Thailand : The Asian Hub 
of Movie and Digital Content) และเปนแหลงอุตสาหกรรม
ภาพยนตรและวีดิทัศนที่สาคัญในตลาดโลก สํานักงานสงเสริม
อุตสาหกรรมซอฟแวรแหงชาติ หรือ SIPA อยูระหวางเตรียมการ
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จดัทําแผนยทุธศาสตรสงเสริมอตุสาหกรรมซอฟตแวรดานแอนเิมชัน่ 
และดิจิตอลคอนเทนท2 4 ป รวมทั้ง แผนงาน โครงการ กิจกรรม
ปงบประมาณ 2558 เพื่อใหสอดคลองกับทิศทางการเติบโต
และความตองการของตลาดซอฟตแวรดานแอนิเมช่ันและดิจิตอล
คอนเทนทอยางแทจริง โดยไดเปดเวทีรับฟงความเห็นจากผูมีสวน
เกี่ยวของเมื่อเดือนมกราคม 2557 ที่ผานมา เปนตน 

ปญหา/อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาปญหา/อุปสรรคและแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมส่ือบันเทิงไทยอุตสาหกรรมส่ือบันเทิงไทย
 แมวาอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงไทยจะมีศักยภาพสูง แตก็
ยังมีปญหา/อุปสรรคท่ีสําคัญอยูหลายประการซ่ึงมีทั้งปญหา
เฉพาะในแตละกลุมอุตสาหกรรมที่อยูในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิง 
และปญหาในภาพรวม ตามความเห็นของผูเขียน ปญหา/อุปสรรค
ในภาพรวมของอุตสาหกรรมส่ือบันเทิงที่สําคัญ ไดแก ปญหาการ
ขาดหน วยงานกลางที่ รับผิดชอบในภาพรวมและส งเสริม
อุตสาหกรรมนี้อยางจริงจังแบบครบวงจรและไมมีการบูรณาการ
การทํางานรวมกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชนอยางเปน
องครวม ทําใหการดําเนินการเกิดความยุ งยากในการติดตอ
ประสานงาน โดยเห็นไดชัดเจนในอุตสาหกรรมภาพยนตรและ
วิดีโอ ซึ่งหากมีคณะถายทําภาพยนตรชาวตางประเทศมาขอ
อนุญาตถายทําภาพยนตรในประเทศไทย มักจะประสบปญหาใน
การขออนุญาตถายทําซึ่งจะตองขออนุญาตผานผูประสานงาน
ชาวไทย โดยขอนุญาตท่ีกองกิจการภาพยนตร  สํานักงาน
พัฒนาการทองเที่ยว เนื่องจากยังไมมีหนวยงานรับผิดชอบเรื่อง
การขอถายทําภาพยนตรในประเทศแบบครบวงจร (One-Stop 
Service) รวมท้ัง ไมมีหนวยงานในการดูแลดานการเรียกเก็บคา

ธรรมเนียมการเขาใชสถานที่เพื่อการถายทําภาพยนตร จึงทําให
เกิดปญหาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมที่ทับซอนกันและมีการ
เรียกรองผลประโยชนที่ไมเปนธรรมจากคณะถายทําภาพยนตร
ตางประเทศทั้งจากภาครัฐและเอกชนซึ่งสงผลเสียตอภาพลักษณ
ของประเทศไทยเปนอยางมาก ปญหา/อุปสรรคในดานการเขาถึง
แหลงเงินทุนไดยากหรือขาดแคลนแหลงเงินทุนสนับสนุนทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชน เพื่อใหเกิดการขยายโอกาสทางการดําเนิน
ธุรกิจใหไดมาตรฐานเติบโตอยางยั่งยืนและมั่นคง หรือแมกระท่ัง
ปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ปจจุบันยังคงมีใหเห็นอยูอยางตอเนื่อง 

 ดังนั้น แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความ
สามารถใหอุตสาหกรรมส่ือบันเทิงไทย ควรตองเรงขจัดปญหา/
อุปสรรคสําคัญท่ีมีอยู  ให บรรเทาเบาบางลงจนหมดสิ้นไป 
โดยกําหนดประเภทของกลุมอุตสาหกรรมที่อยูในอุตสาหกรรม
สื่อบันเทิงใหชัดเจนแลวกําหนดใหมีหนวยงานกลางท่ีมีหนาที่รับ
ผิดชอบอุตสาหกรรมส่ือบันเทิงไทยในภาพรวม เพื่อกําหนดกรอบ
นโยบาย ยุทธศาสตร แผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมส่ือบันเทิง

2 ดิจิตอลคอนเทนท (Digital Content) คือ สารสนเทศท่ีมีรูปแบบเปนดิจิตอล โดยอาศัยการส่ือหรือการแสดงเน้ือหาผานทางอุปกรณดิจิตอลตางๆ เชน คอมพิวเตอร 
 อุปกรณสื่อสาร หรือแมแตโทรทัศนหรือโรงภาพยนตรซึ่งปจจุบันใชระบบดิจิตอลเปนหลัก
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ไทยใหเกิดการพัฒนาอยางจริงจัง ตอเน่ือง และมีประสิทธิภาพ 
เกิดผลทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ควรเรงสรางโอกาสในการ
เขาถึงแหลงเงินทุน โดยรวมมือกับธนาคารพาณิชยในการจัดหา
เงินกูปลอดดอกเบ้ียหรือดอกเบ้ียตํ่าหรือเงินทุนแบบไมมีเงื่อนไข 
เพื่อสนับสนุนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีไมมีแหลง
เงินทุน รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในกระบวนการผลิตดวย นอกจาก
นี้ควรสงเสริมใหมีแหลงเงินทุนประเภทอื่น นอกเหนือจากธนาคาร
พาณิชย ซึ่งอาจจะจัดตั้งในรูปแบบของกองทุนซึ่งใช เงินงบ
ประมาณจากภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีสนใจ และประการสุดทาย
ควรมีการบังคับใชกฎหมายในการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์
อยางจริงจังและตอเนื่อง และแกไข/ปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย
สอดคลองกับบริบทความเปล่ียนแปลงในดานตางๆ เพ่ือปองกัน
และปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยสงเสริมใหเกิดความรวม
มือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการเรงปองกันและปราบ
ปรามอยางจริงจังและเขมงวด 

บทสรุปหนทางสูความเปน The Star บทสรุปหนทางสูความเปน The Star 
ของอุตสาหกรรมส่ือบันเทิงไทยของอุตสาหกรรมส่ือบันเทิงไทย
 จากท่ีไดกลาวมาขางตน สรุปไดวาแมอุตสาหกรรม
สื่อบันเทิงไทยจะมีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาเทาใดก็ตาม 
แต หากไม มีความพยายามในการลดป ญหา/อุปสรรคของ
อุตสาหกรรมใหหมดส้ินไป การพัฒนาก็จะเปนไปอยางไมมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาที่ควร ดังนั้น เพื่อใหอุตสาหกรรม
สื่อบันเทิงไทยกาวไกล ผงาดสูความเปน The star ในกระแสการ
พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคอยางแทจริง ทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ
จะตองรวมมือ รวมใจกัน ในการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ีอยางจริงจัง 
และบูรณาการการทํางานรวมกันอยางเปนระบบในสวนของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ถึงแมภารกิจจะมุงสงเสริมอุตสาหกรรม
ในภาคการผลิตที่แทจริง (Real Sector) เปนหลัก แตก็มีบทบาท
ในการสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมส่ือบันเทิงดวยเชนกัน 
โดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 
ได จัดทํายุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการส งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมสาขาสารสนเทศ/ดิจิตอลคอนเทนท 
เพื่อใหมีกรอบและทิศทางและแนวทางการปฏิบัติในการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสาขาสารสนเทศ/ดิจิตอล

คอนเทนท สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของท้ังภาครัฐและเอกชน
ที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและ
ทิศทางการปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทย แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 และแผนการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555-2559 
และในป 2557 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดดําเนิน
การศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมส่ือบันเทิง 
เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในรูปแบบ
คลัสเตอรและเชิงนิเวศ สําหรับรองรับอุตสาหกรรม สื่อบันเทิง
ในพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมทัง้ในมติกิายภาพ การเงนิ การจดัการ การตลาด 
และส่ิงแวดลอม ซึ่งผลการศึกษาคาดวาจะแลวเสร็จประมาณ
ปลายป 2557 อันจะเปนสวนสําคัญในการรวมผลักดันใหการ
พัฒนาอุตสาหกรรมส่ือบันเทิงไทยเกิดการบูรณาการไปสูการ
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งถาคิดแบบโลกสวยเราอาจจะได
เห็น Hollywood หรือ Bollywood เมืองไทยในอีกไมชานี้
ก็เปนได

แหลงขอมูลอางอิง
● การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย รวมกับบริษัทปญญา 
 คอนซัลแตนท จํากัด .  รายงานการศึกษาโครงการศึกษา
 ความเหมาะสมการจัดตั้ งนิคมอุตสาหกรรมสื่ อบัน เทิ ง , 
 พฤษภาคม 2557
●  ศูนยวิจัยกสิกรไทย. อุตสาหกรรมสรางสรรคไทยสู อาเซียน..
 พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม, เมษายน 2557
●  กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณชิย 
 (http://www.ditp.go.th), มิถุนายน 2557
●  ขอมูลจาก http:www.creativethailand.org, มิถุนายน 2557
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●  สุทธิรัตน  ชาลาธราวัฒน 
 สํานกัเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

 การที่จีนไดเลือกใชนโยบายการผลักดันสูความเปนเมือง 
เนื่องจากความเจริญทางดานเศรษฐกิจของจีนระหวางเขตเมือง
และชนบทมีความแตกตางกันอยางมาก โดยในป 2555 รายได
สุทธิเฉลี่ยของประชาชนในเขตเมืองอยู ที่ 24,565 หยวนตอป 
ขณะที่ประชาชนในเขตชนบทมีรายไดสุทธิเฉลี่ยอยู ที่ 7,917 
หยวนตอป และยังแตกตางกันอีกหลายดาน อาทิ มูลคาการ
บริโภค การเขาถึงสาธารณสุข การศึกษา การลงทุนจากตางชาติ 
การคมนาคมขนส ง  โลจิส ติกส   โครงสร างพื้นฐาน  และ
สาธารณูปโภค จึงเปนเหตุใหนายกรัฐมนตรีหลี่ เค อ เฉียง 
ไดประกาศนโยบายการดําเนินงานในป 2557 ในการประชุมสภา
ผูแทนประชาชนชุดที่ 12 ครั้งที่ 2 มาตรการท่ีสําคัญประการหน่ึง 

นโยบายนโยบายการพัฒนาเมืองการพัฒนาเมือง
ของเขตเจียงเซี่ย เมืองอูฮั่น มณฑลหูเปยของเขตเจียงเซ่ีย เมืองอูฮั่น มณฑลหูเปย

ภายหลังเศรษฐกิจโลกซบเซา โดยเฉพาะหลังภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญ่ีปุน จีนไดให
ความสําคัญกับความตองการบริโภคภายในประเทศท่ีจะเปนกําลังหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจได จึงทําให
เกิดกระบวนการผลักดันสูความเปนเมืองเพ่ือใชเปนกลไกสําคัญในการกระตุนเศรษฐกิจจีน “ความเปนเมือง” 
ไดรับความสนใจและสงสัยจากหลายฝายของจีนวาหมายถึงอะไร ท้ังน้ีหลังจากการประชุมสมัชชาผูแทน
ท่ัวประเทศของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีน ครั้งท่ี 18 (สมัชชาฯ 18) ไดมีการใหคํานิยามวา หมายถึง 
กระบวนการท่ีประชากรท่ีมีภูมิลําเนาในชนบทเคล่ือนยายเขาทํางานในเขตเมือง โดยมีอัตราความเปนเมือง
หรือสัดสวนประชากรในเขตเมืองตอประชากรท้ังหมดในพ้ืนท่ีน้ัน เปนอัตราใชวัดความเปนเมือง ในป 2555 
อัตราความเปนเมืองของจีนเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 52.6 เม่ือเทียบกับป 2521 ท่ีอยูรอยละ 17.9 เฉล่ียเพ่ิมข้ึน
รอยละ 1 ตอป ซึ่งมีการคาดการณจากผูเช่ียวชาญจีนวาจะเพ่ิมสูงข้ึนกวารอยละ 60 ในป 2563 และเพ่ิมเปน
รอยละ 70 ในป 2573 ซึ่งจะมีประชากรจํานวนกวา 1,000 ลานคนอาศัยอยูในเขตเมือง

คือ “มาตรการความเปนเมือง” หรือ Urbanization ที่เปนการ
เพิ่มการกระจายตัวความเปนเมือง กระตุนการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
สรางเมืองท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีดี มีโครงสรางพ้ืนฐานเพียบพรอม 
ในป 2556 ที่ผานมารัฐบาลจีนเล็งเห็นวาการเขาสู สังคมเมือง
จะเปนการสรางศักยภาพที่ดีที่สุดในการขยายอุปสงคภายใน
ประเทศ และสงเสริมการปรับโครงสรางอุตสาหกรรม โดยใชวิธี
ใหประชาชนเปนศูนยกลางในการกําหนดแผนการทําใหเปน
สังคมเมือง และมุงปฏิรปูระบบทะเบียนบาน (Hukou) หรือ หูโขว 
ของประเทศภายในป 2563 (ค.ศ. 2020) ดวยการยึดถือตาม
ที่อยู จริงแทนการยึดถือตามเมืองที่เกิดของบุคคลดังที่ใชอยู ใน
ปจจุบัน

บทความ พิเศษ
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 ทั้งนี้ ในโอกาสท่ีไดเดินทางสํารวจภาคสนามภายใต
โครงการพัฒนาความร วมมือด านอุตสาหกรรมกับประเทศ
เพื่อนบาน (ยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรม
กับประเทศจีน รายมณฑล ระยะที่ 1) ไดพบปะหารือ ประชุม 
สัมภาษณเชิงลึกกับหนวยงานตาง ๆ  ของจีน ซึ่งหนวยงานแหงหนึ่ง
ที่ไดมีการนํานโยบายการพัฒนาเมืองรูปแบบใหมของจีนไปใช 
คือ เขตเจียงเซ่ีย เมืองอูฮั่น มณฑลหูเปย โดยคณะผูบริหาร
เขตเจียงเซ่ีย ได ให ข อมูลเก่ียวกับนโยบายการพัฒนาเมือง
ในรูปแบบใหมของจีนในปจจุบันที่มีนโยบายการพัฒนาเมือง
ของจีนจําแนกได 2 รูปแบบหลัก คือ

1. การสรางเมืองใหม คือ การยายผูที่อยูในสังคม
ชนบทไปอยูใกล หรืออยูในเมืองขนาดเล็ก-กลาง แทนเมืองใหญ 
อาทิ ปกกิ่ง เซียงไฮ ที่มีประชากรอยูอยางหนาแนน ซึ่งทําใหราคา
ที่อยู อาศัยในพื้นที่ เมืองใหญดังกลาวมีราคาสูงขึ้นอยางมาก 
คาครองชีพที่สูงขึ้น รวมทั้งเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมและอื่น ๆ 
ที่ตามมา การสรางเมืองใหมจึงมีวัตถุประสงคเพื่อแกปญหา
ดังกล าว เพื่อกระจายความเจริญไปยังพื้นที่ เขตชานเมือง 
สรางความสมดุลยทางเศรษฐกิจ และพัฒนาความเปนอยูของ
ประชาชนในเมืองและเขตพื้นที่ชานเมืองดวย
 การสรางเมืองใหมทําไดโดย 1) ใหประชากร 100 
ลานคน ยายเขามาอยูในเขตเมืองและใชทะเบียนบานในเขตเมือง 
โดยผูที่ยายเขามาใหมจะไดรับการสนับสนุนและสิทธิประโยชน
ทางสังคม เชน การเขาถึงการรักษา การศึกษา และโอกาสในการ
ทํางาน เปนตน 2) ในพื้นที่เดิม รัฐบาลทองถิ่นจะเปนผูดําเนินงาน
และพัฒนาพ้ืนที่เดิมใหมีมูลคาสูงขึ้น สําหรับเกษตรกรหรือเจาของ
ที่ดินที่ไมตองการขายที่ดิน ภาครัฐจะใหสิทธิชาวนาในการจํานอง
ที่ดินและเชาสัญญาที่ดิน เพ่ือภาครัฐจะนําพื้นที่ดังกลาวไปพัฒนา
ตามแผนการปฏิรูปที่ดินตอไป จากน้ันรัฐจะสนับสนุนการใชที่ดิน
ในการทําการเกษตรแนวใหม (ใชเทคโนโลยีและโลจิสติกสระดับ
สูง) รวมทั้งรัฐบาลกลางจะอนุญาตใหรัฐบาลทองถิ่นออกพันธบัตร
และเพ่ิมชองทางกฎหมายในการหาแหลงเงินทุนเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงคของการสรางเมืองใหมตอไป

2. การพัฒนาเมืองชนบทใหม คือ สนับสนุนใหมีการ
พัฒนาเมืองชนบทควบคูกับความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น 
โดยประชาชนยังอาศัยอยูในพื้นที่เดิม และรัฐบาลจะพัฒนาพื้นท่ี
เกษตรกรรมในชนบทโดยเวนคืนที่ดินจากประชาชนและจาย
คาชดเชยใหกับประชาชนตามท่ีไดเจรจาตอรองและตกลงกันไว 
โดยใหแนวคดิวานําพ้ืนทีผ่นืเลก็ ๆ มารวมกนัเปนผนืใหญ หลงัจากนัน้ 
รัฐบาลจะใหบริษัทที่ไดรับสิทธิในการนําพื้นที่ดังกลาวไปพัฒนา
ตามนโยบายเมืองชนบทใหม ซึ่งบริษัทจะดําเนินการในเรื่องตาง ๆ 
อาทิ วางแผน/พัฒนาการจัดการ การใชพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ 

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การทําเกษตรกรรมแนวใหม การพัฒนา
พันธุพืช การผลิตท่ีไดมาตรฐาน การคมนาคมขนสง โลจิสติกส 
รวมทั้งการตลาด โดยรัฐบาล จะจัดเตรียมและสรางโครงสราง
พื้นฐาน สาธารณูปโภคใหครบทุกดานรองรับการดําเนินงานพฒันา
ในพืน้ท่ีชนบทดงักลาว และแรงงานในการรองรบัการพฒันาฯ จะได
จากประชาชนที่มาทํางานรวมกันในพื้นที่ที่เคยอยูอาศัยซึ่งจะได
ประโยชนและผลตอบแทนที่มากกวาเดิม ลดการเขาสูเมืองใหญ
ของประชาชน  ทั้งนี้ นโยบายการพัฒนาเมืองชนบทใหม รัฐบาล
จีนแนะนําใหมีการดําเนินงานในทุกเมืองใหญเพื่อสรางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ สังคม ใหมีความสมดุลยกันระหวางชนบทและ
เมอืงใหญของจีน 
 คณะผูบริหารเขตเจียงเซ่ีย ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมวา เขตน้ี
เปน 1 ใน 13 เขต ของเมืองอูฮั่น (ประกอบดวย ฮองซาน เจียงอั้น 
เจียงฮั่น เฉียวโขว ฮั่นหยาง อูชาง ชิงซาน ตงซีหู หวงเปย ไซเตี้ยน 
เจียงเซ่ีย เจียงหนาน ซินโจว) แบงเขตการดําเนินงานออกเปน 

ภาพที่ 1 แผนที่เมืองอูฮั่น มณฑลหูเปย

ภาพที่  2 แปลงเกษตรในเขตเกษตรทองเที่ยวเชิงนิเวศ ของเขตเจียงเซี่ย
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3 ภาคสวน ประกอบดวย 1) เขตอุตสาหกรรม E-Commerce 
และโลจิสติกส 2) เขตเมืองชนบทใหม (ที่อยูอาศัยใหม) ปจจุบัน
มีพื้นที่สําหรับอยูอาศัย 3,000 ไร ของประชาชน 900 ครัวเรือน 
3) เขตเกษตรทองเที่ยวเชิงนิเวศน เขตนี้นับเปนศูนยกลาง
การคมนาคมขนสงและโลจิสติกส ทั้งทางบก ทางน้ํา ทางรถไฟ 
และทางอากาศ ไปยังพื้นที่ตาง ๆ ของจีน ไดสะดวก เชน มหานคร
ฉงชิ่ง มหานครเซี่ยงไฮ มหานครปกกิ่ง เมืองกวางเจา เปนตน
 ปจจุบันเขตเจียงเซ่ีย ไดดําเนินการตามนโยบายการ
พัฒนาเมืองชนบทใหมของจีน โดยไดวาจางมหาวิทยาลัยชิงหัว 
ของจีน ทําการศึกษาวิเคราะห ออกแบบและวางแผนการพัฒนา
เมืองในเขตเจียงเซี่ย ขณะนี้อยูระหวางการพัฒนาเมืองซึ่งมีการ
พฒันาในหลายดานพรอมกันไป อาทิ การทําการเกษตรรูปแบบใหม 
ที่ทันสมัยใชเทคโนโลยีสูงตั้งแตการปลูกจนถึงผูบริโภค การเกษตร
โลจิสติกสที่ใชเทคโนโลยีสูงต้ังแตการขนสงจากแหลงเพาะปลูก
จนถึงผูบริโภค การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน การพัฒนา
ศูนยกลางโลจิสติกส การกอสรางทาเรือขนานกับแมนํ้าแยงซีเกียง
แหงใหม การกอสรางสนามบินแหงใหม เพื่อเปนจุดเช่ือมโยง
การขนสงและเปนศูนยกลางการกระจายสินคา E-Commerce 
ทางตอนกลางของประเทศจีนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ 
การบริหารจัดการของภาครัฐเก่ียวกับการอนุมัติการขออนุญาต
ใชพื้นที่ในเขตเจียงเซ่ีย เพื่อการลงทุน คณะกรรมการบริหาร
เขตเจียงเซ่ียสามารถอนุมัติไดโดยตรงไมจําเปนตองขอการอนุมัติ
จากรัฐบาลกลาง
 ดวยนโยบายการพฒันาเมอืงดังกลาว นอกจากเขตเจียงเซีย่ 
เมืองอู ฮั่น มณฑลหูเปยแลว ยังมีพื้นที่ในเมืองหรือมณฑลอื่น
ของจีนอีกหลายแหงที่จะมีการนํานโยบายฯ ไปใชพัฒนาเพ่ือใหมี

ภาพที่  3-6 การพัฒนาพื้นที่เกษตรเดิมใหเปนเขตเกษตรทองเท่ียวเชิงนิเวศ
ของเขตเจียงเซี่ย ซึ่งอยูระหวางดําเนินการ 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาประเทศ
อยางสมดุลยในดานตาง ๆ อยางมั่นคง ซึ่งนโยบายดังกลาว
สอดคลองกับแนวคิดของประธานาธิบดี หู จิ่น เทา ผูนําจีนรุนที่ 4 
ที่ตองการใหมีการพัฒนาประเทศอยางสมดุลยใน 5 ดาน ไดแก 
1) ภูมิภาคตะวันออกกับตะวันตก 2) การพัฒนาเมืองกับชนบท 
3) ความเจริญทางเศรษฐกิจกับสังคม 4) ความเปนอยูของคน
กับธรรมชาติ และ 5) การพัฒนาในประเทศกับตางประเทศ 
และยังสอดคลองกับนโยบาย “China Dream” ของประธานาธิบดี 
สี จิ้น ผิง ผู นําจีนรุ นที่ 5 ที่เนนความสําคัญใน 3 เรื่อง คือ 
1) ประเทศเขมแข็งมั่นคง 2) ประชาชาติเจริญรุ งโรจน และ 
3) ประชาชนอยูดีมีสุข ซึ่งไดมีการขับเคลื่อนนโยบายดังกลาว
ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของจีน ฉบับที่ 12 
(ค.ศ. 2011-2015) ที่มุงเนนยุทธศาสตรพออยูพอกินอยางทั่วถึง 
โดยปฏิรูประบบเศรษฐกิจและการสรางสรรคระบบบริหารของรัฐ
ที่ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป

ภาพที่ 7 พืชผักที่ไดจากการใชเทคโนโลยีแบบเกษตรอินทรีย ของเขตเจียงเซี่ย

แหลงที่มาขอมูล
1. ศูนยขอมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน www.thaibizchina.com เรื่อง 
 “ความเปนเมืองของจีน” สืบคนเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557
2. เว็บไซต ของหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 22-24 
 พฤษภาคม 2557 เรื่อง “มาตรการความเปนเมืองจีน” สืบคน
 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557
3. การเขาพบคณะผูบริหารเขตเจียงเซีย นครอูฮั่น มณฑลหูเปย 
 ในโอกาสเดินทางสํารวจภาคสนามเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเชิงลึก
 ภายใตโครงการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับ
 ประเทศเพ่ือนบาน (ยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือ
 ดานอุตสาหกรรมกับประเทศจีนรายมณฑล ระยะที่ 1) ระหวาง
 วันที่ 21-28 พฤษภาคม 2557
4. www.all-chinese.com จดหมายขาว อาศรมสยาม-จีนวิทยา 
 ฉบับที่ 80 เร่ือง “รอบรูเรื่องจีน” สืบคนเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 
 2557
5. http:/wikipedia.org  สืบคนเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557
6. cp e-news ขาววันที่ 20 พฤษภาคม 2556 “การสรางเมืองใหม
 ยุทธศาสตรที่ยิ่งใหญของจีนสงอิทธิพลตอโลกในศตวรรษที่ 21” 
 สืบคนเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557
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●  สมานลักษณ ตัณฑิกุล 
 สํานกันโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

 การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนกระบวนการในการ
เตรียมพรอมเผชิญหนากับความเส่ียงและจัดการกับความเสี่ยง
เหลานั้นอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารความเส่ียงอยางมีความ
รับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ นอกจากจะชวยบรรเทาผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบอยคร้ังที่ผู มีฐานะยากจน
จะเปนกลุมที่ไดรับผลกระทบมากและรุนแรงที่สุดแลว ยังเปน
การปองกันความลมเหลวในการพัฒนา รวมท้ังเปนการสราง
โอกาสใหมไดอีกดวย การบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเปนเร่ือง
ที่นาสนใจและสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคตที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและทวีความรุนแรง
มากข้ึนเรื่อย ๆ ธนาคารโลกไดตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้
และไดจัดทํารายงานการพัฒนาโลกประจําป 2557 หรือ The 
World Development Report (WDR) 2014 ภายใตหัวขอ 
ความเสี่ยงและโอกาส ซึ่งไดกลาวถึงแนวทางและขอเสนอเก่ียวกับ
การบริหารจัดการความเสี่ยงไวอยางนาสนใจ 

สาระสําคัญของการบริหารความเสี่ยง
จากรายงาน WDR 2014    
 รายงาน WDR 2014 ไดระบุแนวทางหลักในกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงไววา เริ่มแรกตองเขาใจกอนวาการเผชิญหนากับ
ความเสี่ยงเปนส่ิงจําเปนในการแสวงหาโอกาสในการพัฒนา ซึ่ง
การเผชิญหนากับความเส่ียงจะประสบความสําเร็จได จําเปนตอง
เปล่ียนจากการตอบสนองเฉพาะหนาโดยไมมีการเตรียมการเม่ือ

ตลอดระยะเวลากวา 2 ทศวรรษที่ผานมา โลกตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงมากมายอยางที่ไมเคยเกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลากวา 2 ทศวรรษท่ีผานมา โลกตองเผชิญกับความเปล่ียนแปลงมากมายอยางท่ีไมเคยเกิดขึ้นมา

กอน เมื่อโลกเปลี่ยนไป โอกาสใหมก็เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง พรอม ๆ กับความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดความสูญเสียกอน เมื่อโลกเปล่ียนไป โอกาสใหมก็เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง พรอม ๆ กับความเส่ียงที่อาจกอใหเกิดความสูญเสีย
และพลิกผันผลประโยชนที่ไดมาอยางยากเย็นใหกลายเปนวิกฤติได วิธีรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเหลานี้ และพลิกผันผลประโยชนที่ไดมาอยางยากเย็นใหกลายเปนวิกฤติได วิธีรับมือกับความเปล่ียนแปลงเหลาน้ี 
มิใชการปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยง แตเปนการเผชิญหนาและเตรียมพรอมสําหรับความเสี่ยง/โอกาสที่จะตามมาจากมิใชการปฏิเสธหรือหลีกเล่ียง แตเปนการเผชิญหนาและเตรียมพรอมสําหรับความเส่ียง/โอกาสที่จะตามมาจาก
การเปลี่ยนแปลง หรือที่เราเรียกกันวา การเปล่ียนแปลง หรือที่เราเรียกกันวา การบริหารจัดการความเสี่ยงการบริหารจัดการความเส่ียง  

เกิดวิกฤติใหเป นการบริหารความเส่ียงเชิงรุกท่ีมีระบบและ
บูรณาการ ตองมีการบงช้ีและใหความสําคัญกับอุปสรรคในการ
บริหารความเสี่ยง และจัดการกับอุปสรรคเหลานั้นใหได สําหรับ
ความเสี่ยงใดที่เกินกวาปจเจกบุคคลจะจัดการได การบริหารความ
เสี่ยงจะตองอาศัยความรับผิดชอบและการดําเนินการรวมกันของ
ระดับตางๆ ในสังคม ตั้งแตระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับนานาชาติ 
 มาถึงตรงน้ีหลายทานอาจมีคําถามวา แลวการเตรียมรับ
กับความเสี่ยงตามแนวทางขางตนนั้น จะคุมคากับตนทุนที่ตองเสีย
ไปหรือไม จากผลการศึกษาของธนาคารโลกสรุปวา ประโยชนที่
จะไดรับจากการบริหารความเส่ียงมีความคุมคากับตนทุนท่ีเสียไป 
ยิ่งเม่ือเทียบกับความสูญเสียที่เกิดจากวิกฤติโดยที่ไมมีการบริหาร
ความเส่ียงอยางมีประสิทธิภาพแลวถือวามีความคุมคามาก เชน 
การลงทุนระบบเตือนภัยพิบัติช วยลดความสูญเสียจากภัย
ธรรมชาติ หรือการลงทุนเพื่อพัฒนานํ้าสะอาดและสุขอนามัยชวย
ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคติดตอ/โรคระบาด ทั้งนี้ ปจจัยสําคัญ

การบริหารจัดการ

ความเสี่ยงความเสี่ยง เพื่อการพัฒนาเพื่อการพัฒนา

บทความ พิเศษ
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ที่จะทําใหสามารถลดความเส่ียงและเพ่ิมผลประโยชนที่อาจเกิด
ขึ้นจากการบริหารความเสี่ยง คือ การประสานความรวมมือ ภาย
ใตแนวคิดแบบ win-win situations ตัวอยางที่เห็นชัดในกรณีนี้ 
เชน การลงทุนดานโภชนาการและการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน 
การปรับปรุงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ และการสรางวินัยดาน
นโยบายการเงินการคลัง แตแมวาการบริหารความเสี่ยงจะมีผลก
ระทบเชิงบวกและมีความคุมคา ประชาชนและสังคมก็อาจไมมี
การบริหารความเส่ียงใหดีกวาที่เปนอยู เนื่องมาจากอุปสรรคและ
ขอจํากัดบางประการ เชน การขาดแคลนทรัพยากรและขอมูล 
ความลมเหลวเชิงกระบวนคิดและเชิงพฤติกรรม การขาดแคลน
ตลาดและสินคาสาธารณะ ปจจัยภายนอกทางสังคมและเศรษฐกิจ 
ซึ่งอุปสรรคเหลานี้จะตองไดรับการบงชี้ ใหความสําคัญ และตอง
ไดรับการจัดการท้ังในสวนของภาครัฐและภาคเอกชน อยางไร
ก็ตาม ดวยทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด การจัดลําดับความสําคัญ
ในการดําเนินการเพ่ือเตรียมพรอมรับความเสี่ยงจึงเปนสิ่งจําเปน 
โดยควรใหความสําคัญกับมาตรการท่ีเปน soft measures เชน 
การใหการสนับสนุน ใหสิ่งจูงใจ สรางความตระหนัก การจัดหา
ขอมูล เปนตน 

ขอเสนอแนะในการบริหารจัดการความเสี่ยง
จากรายงาน WDR 2014
 รายงาน WDR 2014 ได สรุปแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาไว 3 ประเด็นหลัก ไดแก

1. ดานแนวคิด : การวางแผนพัฒนาจะตองอยูบน
พื้นฐานความคิดท่ีวา ความเปล่ียนแปลงและความไมแนนอนเปน
คุณลักษณะพ้ืนฐานของเศรษฐกิจยุคใหม ดังนั้น การบริหารความ
เสี่ยงจึงเปนเรื่องที่จะตองใหความสําคัญในการวางแผน/การ
กําหนดนโยบายพัฒนาประเทศ

2. ดานนโยบาย : โดยธรรมชาติแลว ปจเจกบุคคลไมมี
ความพรอมในการเผชิญหนากับความเสี่ยงในระดับรุนแรงหรือ

เปนความเสี่ยงที่กระทบทั้งระบบ เชน ภัยธรรมชาติ วิกฤติการเงิน 
หรือมีผลกระทบซํ้าซอน เชน ภัยแลง ในกรณีเหลาน้ี การบริหาร
จัดการความเสี่ยงจะประสบความสําเร็จได ตองอาศัยการดําเนิน
การและความรับผิดชอบรวมกันในระดับตางๆ ของสังคม โดย
แตละฝายอาจมีแนวทางในการสนับสนุนการบริหารความเส่ียง
ของประชาชนที่แตกตางแตสงเสริมซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ รายงาน 
WDR 2014 ไดระบุประเด็นทาทายสําคัญและขอเสนอเชิงนโยบาย
ดานการบริหารความเสี่ยงในระดับตางๆ ดังนี้



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 20 วารสาร

ระดับ

ครัวเรือน

ชุมชน

วิสาหกิจ

แนวทางการบริหาร
ความเสี่ยง

รวบรวมทรัพยากร 
ปกปองสมาชิก 
โดยเฉพาะกลุมเปราะบาง

จัดหาเครือขาย
การประกันและความ
คุมครอง ชวยเหลือ
ผูคนรับมือกับความเสี่ยง
ที่ไมปกติ

ชวยลดแรงกระทบและ
แสวงหาโอกาสจากความ
เสี่ยง มีสวนทําใหเกิดการ
จางงานที่มั่นคง รายไดที่
เพิ่มขึ้น รวมทั้งนวัตกรรม
และความสามารถในการ
ผลิต

จุดออน

ขาดการสรางความ
รับผิดชอบความเสี่ยง
รวมกัน โดยเฉพาะ
ดานสุขภาพและรายได1 

เครื่องมือ/กลไกที่ใช
ในการจัดการความเสี่ยง
อยางเปนระบบยังมี
ไมเพียงพอ และตองใช
เวลานานในชวง
การเตรียมการ

ผูมีงานทําสวนใหญ
ประกอบอาชีพอิสระ 
(Self Employment)2 
จึงขาดความรับผิดชอบ
ในความเสี่ยง/โอกาส
รวมกันผานการทํางาน
ในรูปวิสาหกิจ

ขอเสนอเชิงนโยบาย

● รวมเปนหุนสวนกับภาคเอกชนในการพัฒนาระบบ
  ประกันสุขภาพสาธารณะ โดยเนนการดูแลสุขภาพ
  เชิงปองกัน และการพัฒนาการศึกษาของประชากร 
  โดยเนนการพัฒนาทักษะที่ยืดหุยน ปรับตัวเขากับ
  ตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลง
 ●  จัดหาโครงขายความปลอดภัย (Safety Net) 
  โดยมุงเปาไปที่คนยากจน เชน โครงการใหเงิน
  ชวยเหลืออยางมีเงื่อนไขโดยการจายตรง

●  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสาธารณะสําหรับบรรเทา
  ความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยหารือกับชุมชนโดยรอบ

●  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมและการสื่อสาร
  เพื่อบูรณาการและผนวกชุมชนที่โดดเดี่ยว

 ปรับสภาพแวดลอมทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนใหวิสาหกิจ
 มีความยืดหยุนในการประกอบการและเขาสูระบบ
 มากขึ้น3 โดยปรับปรุงกฎระเบียบและบังคับใชใหเกิด
 ผลอยางเปนรูปธรรม เชน กฎระเบียบสําหรับระบบ
 การจัดเก็บภาษี ตลาดแรงงาน การตั้ง/ยกเลิกบริษัท
  ความปลอดภัยในที่ทํางาน การคุมครองผูบริโภค
  การรักษาสิ่งแวดลอม

1 เห็นไดจากสัดสวนของประชากรในประเทศกําลังพัฒนาท่ีจายเงินเพ่ือทําประกันสุขภาพสําหรับตัวเอง มีประมาณรอยละ 24 โดยประชากรในประเทศยากจน
 บางประเทศมีสัดสวนของประชากรประเภทนี้เพียงรอยละ 2 
2 ประเทศไทยมีสัดสวนประชากรที่เปน Self Employment ประมาณรอยละ 55 ขณะที่ประเทศในกลุม OECD มีสัดสวนประชากรประเภทนี้ตํ่ากวารอยละ 20 
3 จากผลการศึกษาพบวา ตลาดสินคาและแรงงานของไทยมีความยืดหยุน (Flexibility) ในระดับปานกลาง แตการอยูในระบบ (Formality) ยังอยูในระดับตํ่า จึงควร
 ปรับใหอยูในระดับที่สูงขึ้น ในทิศทางเดียวกับประเทศมาเลเซีย
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ระดับ

ระบบการเงิน

เศรษฐกิจ
มหภาค/ภาครัฐ

ชุมชนนานาชาติ

แนวทางการบริหาร
ความเสี่ยง

สนับสนุนเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงที่มี
ประโยชน เชน การออม 
การประกัน และสินเชื่อ

มีมาตรการบริหาร
ความเสี่ยงอยางเปน
ระบบ จัดหาปจจัย
แวดลอมที่เอื้อตอ
การทํางานของระบบ
อื่นๆ และใหการสนับสนุน
โดยตรงแกประชาชน
กลุมที่เปราะบาง

สนับสนุนทักษะความ
ชํานาญ รวบรวม
ทรัพยากรเมื่อเกิด
ความเสี่ยงเกินศักยภาพ
ระดับชาติ

จุดออน

ขาดเสถียรภาพ และการ
จัดหากลไกดานสินเชื่อ 
เงินออม การประกัน
ยังไมมีประสิทธิภาพ
มากนัก 

ความโนมเอียงในการ
ดําเนินนโยบายทาง
การคลัง (Fiscal Bias) 
อาจสงผลตอความ
ลมเหลวในการจัดหา
สินคาสาธารณะ

เนื่องจากแตละประเทศ
มีความตองการที่แตกตาง
กัน จึงเปนการยากที่จะ
หาฉันทามติในประเด็น
ความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิด
ความสูญเสียในวงกวาง 
เชน เรื่อง climate 
change 

ขอเสนอเชิงนโยบาย

●  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเงินที่เหมาะสม เชน 
  ระบบการจายเงิน ขอมูลเครดิต เพื่อการใหบริการ
  ทางการเงินที่ลึกและทั่วถึง

●  ปรับปรุงกฎระเบียบและการบังคับใช เชน กฎระเบียบ
  ในการสนับสนุนการคุมครองผูบริโภค การแขงขัน
  ในหมูสถาบันการเงิน การสรางเสถียรภาพระบบ
  การเงินทั้งระบบเพื่อบรรเทาวิกฤติทางการเงิน
  และลดการชวยเหลือทางการเงินของรัฐบาล

●  มียุทธศาสตรทางการเงินระดับชาติเพื่อบริหาร
  ความสมดุลระหวางบริการทางการเงินและเสถียรภาพ
  ทางการเงิน

●  ดําเนินนโยบายการเงินที่โปรงใส นาเชื่อถือ 
  สอดคลองกับเสถียรภาพของราคา โดยการจัดการ
  ของธนาคารกลางที่ทํางานโดยอิสระ

●  ดําเนินนโยบายการคลังที่ปรับสวนทางกับวัฏจักร
  เศรษฐกิจและยั่งยืน (Countercyclical Fiscal Policy)4

 ●  สรางพันธมิตรของผูมีเจตนารมณรวมกันกับรัฐบาล
  ประเทศที่คิดเห็นเหมือนกัน เพื่อสรางแรงจูงใจ
  ในการมีสวนรวมของประเทศตางๆ

●  ทําขอตกลงระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และระดับโลก
   เพื่อแบงปนความเสี่ยงขามประเทศ เพิ่มศักยภาพ
  ของชาติ และสนับสนุนการแทรกแซงที่ประสานงานกัน
  ในเชิงรุก

4 การดําเนินนโยบายการคลังแบบสวนทางกับวัฏจักรเศรษฐกิจ (Countercyclical Fiscal Policy) หมายถึง การที่รัฐบาลดําเนินนโยบายการคลังแบบเกินดุลเมื่อเศรษฐกิจ
 อยูในชวงขยายตัว เพ่ือปองกันการใชจายหรือลงทุนเกินตัวของภาคเอกชน ในขณะเดียวกัน เม่ือเศรษฐกิจชะลอตัว รัฐบาลจะจัดทํางบประมาณแบบขาดดุลเพื่อกระตุน
 ใหเกิดการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ สงผลใหเศรษฐกิจขยายตัวไดอยางตอเน่ือง ทั้งนี้ ในชวงทศวรรษกอนหนา พบวา ประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญ
 มีการดําเนินนโยบายการคลังแบบตามวัฏจักร แตในปจจุบัน มากกวา 1 ใน 3 ของประเทศกําลังพัฒนาไดนํานโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่สวนทางกับวัฏจักรเศรษฐกิจ
 มาใชเพื่อลดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ
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3. ดานสถาบัน : เพื่อใหเกิดการดําเนินการในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกท่ีเปนระบบแบบแผน มีการบูรณา
การและมีประสิทธิภาพสูงสุด รายงานฉบับนี้มีขอเสนอใหประเทศ
ตางๆ จัดตั้งคณะกรรมการความเส่ียงระดับชาติ เพื่อเปนกลไก
ผลักดันใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหน่ึงของแผนพัฒนา
ประเทศ ซึ่งอาจเปนหนวยงานใหมหรือปฏิรูปหนวยงานเดิมที่มีอยู
แลว โดยจะตองมีการประเมินความเสี่ยงและประสานการดําเนิน
งานร วมกันอย างเป นระบบในระดับประเทศรวมถึงระดับ
นานาชาติ เชน ในประเทศสิงคโปร ไดจัดตั้งคณะกรรมการความ
เสี่ยงระดับชาติอยูภายใตรัฐบาล สวนในประเทศเนเธอรแลนดและ
อังกฤษ มีการจัดตั้งในรูปแบบองคกรอสิระ

การบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนา
ในกรณขีองประเทศไทย
 สําหรับกรณีของประเทศไทย พบวาการบริหารความ
เสี่ยงในเชิงรับ ทําไดคอนขางดีในดานนโยบายการเงิน เนื่องจาก
ไดบทเรียนมาพอสมควรจากวิกฤติตมยํากุ ง แตก็ยังมีประเด็น
ที่ควรระวังคือ การดําเนินนโยบายการคลังแบบตามวัฏจักร 
และการพึ่งพาภาคการผลิตมากเกินไป ซึ่งอาจไมส งผลดีใน
ระยะยาว นอกจากน้ี ยังพบจุดออนในหลายประเด็น อาทิ 
การเตรียมพรอมรับมือกับความเสี่ยงใหญๆ ยังไมมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร เห็นไดจากกรณีอุทกภัยในป 2554 ระบบสวัสดิการ
สังคมท่ีมีอยู ยังไม  เพียงพอ/ไม ทั่วถึง รวมท้ังความเข มแข็ง
และระดับการแบงปนความเสี่ยงรวมกันในระดับชุมชนยังมีนอย 
สวนในเชิงรุก พบวาประเทศไทยยังขาดอยูมาก ภายใตสภาพ
แวดลอมที่มีความผันผวนและการติดอยูในกับดักประเทศรายได
ปานกลางถือเปนความเสี่ยงรุนแรงที่ประเทศไทยตองเผชิญ 
การบริหารจัดการความเส่ียงเชิงรุกจึงเปนสิ่งที่จะตองเรงดําเนิน
การ ซึ่งการหลุดพนและเติบโตไดภายใตสภาวะดังกลาว ตองมี
การต้ังเปาหมายที่ชัดเจนและมุงไปสูเปาหมายนั้นอยางจริงจัง 
มีการทํางานแบบ

 บูรณาการโดยกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน อาจจําเปน
ตองมีการใชจ ายหรือการลงทุนที่มีมูลคาสูง เชน การลงทุน
ดานขอมูลสารสนเทศ องคความรู การวิจัยพัฒนา โดยการใชจาย/
การลงทุนนั้นตองมีการบริหารจัดการความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ 
มีธรรมาภิบาล ควบคูไปกับการพัฒนาปจจัยแวดลอม และการ
แกปญหาเชิงโครงสรางเพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวย
 จากผลการศึกษาของธนาคารโลก ทําใหไดขอสรุปวา 
เพ่ือแสวงหาโอกาสใหมๆ เราตองพรอมเผชิญกับความเสี่ยง
โดยมีระบบบริหารจัดการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการ
ดําเนินการอาจมีอุปสรรคในหลายดาน แตการแบงปนความเส่ียง 
รับผิดชอบความเส่ียงรวมกัน และจัดการความเส่ียงรวมกัน
อยางบูรณาการของภาคสวนตางๆ ในสังคมจะทําใหสามารถ
ก าวข ามอุปสรรคเหล านั้นได   การบริหารความเสี่ ยง ท่ีมี
ประสิทธิภาพจะสงผลดีตอความสามารถในการฟ นตัวจาก
แรงกระทบดานลบ และความสามารถในการแสวงหาความ
ไดเปรียบจากแรงกระทบในดานบวก ทําใหประเทศมีการเติบโต
และพัฒนาอยางยั่งยืน ทั้งนี้ หากทานใดสนใจอยากทราบขอมูล
ผลการศึกษาเพิ่มเติม สามารถอานรายงานฉบับเต็มไดที่เว็บไซต 
www.worldbank.org/wdr2014

ที่มา : จากการเขารวมรับฟงการบรรยายเชิงวิชาการในหัวขอ 
  “การบริหารจัดการความเส่ียงเพื่อการพัฒนา” จัดโดย
  ธนาคารโลก สาขาประเทศไทย รวมกับสถาบันวิจัยเพื่อ
  การพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) ซึ่งเปนการสรุปประเด็น
  สําคัญและแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการ
  พัฒนาโลกประจําป 2014 เร่ือง ความเสี่ยงและโอกาส 
  ที่จัดทําโดยธนาคารโลก



กับบทบาทผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ในยุคปฏิรูปอุตสาหกรรม

อุดม วงศวิวัฒน ไชย อุดม วงศวิวัฒน ไชย 
สัมภาษณ พิเศษ

 ในหัวเลี้ยวหัวตอของการพัฒนาอุตสาหกรรม บริบทกระแสโลก
ที่ เปลี่ยนไป และภาวะปจจัยภายในประเทศเดินหนาสู การปฏิรูปในทุกดาน
รวมถึงภาคอุตสาหกรรม หนวยงานที่มีหนาที่ชี้นําเสนอแนะนโยบายและผลักดัน
ใหเกิดการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม จึงตองมีบทบาทอยางสําคัญย่ิง 
 “อุดม วงศวิวัฒนไชย” คือผูหนึ่งที่เขามารับตําแหนง “ผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม” คนใหม ในฐานะเปนหนวยงานหลักที่มีหนาที่
ในดานดังกลาวของกระทรวงอุตสาหกรรม วารสารฯ ฉบับนี้ไดนัดพูดคุย
เพ่ือนําเสนอผูอาน...   

Q1:

ฒนาอุตสาหกรรม บริบทกระแสโลก
ระเทศเดินหนาสู การปฏิรูปในทุกดาน
มีหนาที่ชี้นําเสนอแนะนโยบายและผลักดัน
ตองมีบทบาทอยางสําคัญย่ิง 
หนึ่งที่เขามารับตําแหนง “ผูอํานวยการ
หม ในฐานะเปนหนวยงานหลักที่มีหนาที่
กรรม วารสารฯ ฉบับนี้ไดนัดพูดคุย
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       ทานเคยดํารงตําแหนงในหลายตําแหนง
    ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
    อยากใหเลาประสบการณทํางานที่ผานมา 
 
 งานที่เคยทํามามีทั้งหมด 5 กรม เริ่มตนจากการทําแผน
นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม หนวยงานท่ีเกี่ยวของคือ สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือ สศอ. ซึ่งปจจุบันจะเปนผูเสนอแนะ

ในเร่ืองของยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม ทั้งภาพรวม
และในรายสาขาอุตสาหกรรม รวมท้ังผลักดันแผนหรือยุทธศาสตร
ไปสูการปฏิบัติดวย และอีกหนวยงานคือ สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เพราะจะตองนํายุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
ไปแปลงเปนแผนปฏิบัติการ โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจะมีการทํางานประสาน
กับทุกๆ กรม ในการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
ไปสู แผนการทํางานของแต ละหนวยงานภายใต กระทรวง
อุตสาหกรรมว าจะเดินไปในทิศทางใด เพื่อให ยุทธศาสตร 
อุตสาหกรรมประสบผลสําเร็จ
 จากแผนก็จะนําไปสูการปฏิบัติ อีกหนวยงานท่ีผมเคยทํา
คือ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือ BOI มีหนาที่
ในการสงเสริมการลงทุน เพื่อใหอุตสาหกรรมเติบโตไปในทิศทางที่
ไดกําหนดยุทธศาสตรของประเทศไว หมายความวาตัวยุทธศาสตร
ที่ สศอ. ทําไว ถาจะผลักดันใหไปสูการปฏิบัติไดตามเปาหมาย 
การสงเสริมการลงทุนเปนมาตรการท่ีสําคัญ และ BOI มีหนาท่ี



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 24 วารสาร

สงเสริมใหเกิดการลงทุน ใหอุตสาหกรรมพัฒนาไปตามทิศทาง
ที่กําหนดไวตามแผน นอกจากนี้ในเร่ืองการสงเสริมคุณภาพ
การผลิตก็จะมีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือ 
สมอ. เปนผูกําหนดมาตรฐานเพื่อใหภาคอุตสาหกรรมสามารถ
ผลิตสินคาที่มีคุณภาพ และไดมาตรฐานสากลเปนที่ยอมรับของ
ตลาดโลก ในสวนของ สมอ . ผมเคยทํางานที่ศูนย ทดสอบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ซึ่งตั้งอยู ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู 
ศูนยทดสอบน้ีมีหนาที่ทั้งในเร่ืองของการทดสอบตัวผลิตภัณฑ
ใหเป นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว และวิจัยเพื่อหาขอมูล
ไปพัฒนาตัวผลิตภัณฑใหมีคุณภาพดีขึ้น หรือออกมาตรฐาน
ผลิตภัณฑใหม ๆ นอกจากนี้มีอีกหน วยงานที่ผมเคยทําคือ
กรมวิทยาศาสตรบริการ มีหนาที่ในเร่ืองของการทดสอบผลิตภัณฑ
เพื่อนําไปสูการวิจัยพัฒนาเชนเดียวกัน
 สวนสุดทายที่เขาไปเกี่ยวของคือ สํานักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม ซึ่งดูแลงานของอุตสาหกรรมจังหวัด มีหนาที่
อนุญาตใหมีการตั้งและประกอบกิจการโรงงาน รวมทั้งกํากับดูแล
การดําเนินกิจการโรงงานใหเปนไปตามกฎระเบียบตามมาตรฐาน
และกฎหมายท่ีกําหนด ทั้งในเร่ืองคุณภาพชีวิตของชุมชน
และสิ่งแวดลอม เพราะฉะนั้นจะเห็นวาที่ผมเคยทํามาทั้งหมด
จะครอบคลุมงานของกระทรวงอุตสาหกรรมเกือบทุกดาน ตั้งแต
เร่ืองของการทําแผน การผลักดันแผนไปสูการปฏิบัติ การสงเสริม
ใหเกิดการปรับปรุงคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ รวมทั้ง
กํากับดูแลการประกอบกิจการโรงงานเพ่ือรักษาและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ซึ่งการที่เรารูงานที่ครอบคลุมอยางนี้ ไมวาเราจะไป
ทํางานที่ตรงไหน จะมีความเขาใจและรูวาบทบาทของหนวยงาน
นั้นๆ ควรจะตองทําอะไรบาง และตองเช่ือมโยงกับหนวยงานอ่ืน
อยางไร เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ดี และประเทศไดประโยชนมากที่สุด

     สศอ. ไดรับมอบหมาย
     จากกระทรวงอุตสาหกรรม
     ใหดําเนินงานในเรื่องใดเปนพิเศษบาง

 รัฐบาลชุดปจจุบันมีภารกิจหลักอยูหลายเรื่อง ทั้งในเรื่อง
ของการปฏริปูประเทศในดานตางๆ รวมทัง้ปฏริปูภาคอตุสาหกรรม 
และการบริหารราชการแผนดิน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
ทั้งด านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม จากภารกิจหลัก
ของรัฐบาล รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมไดมอบนโยบาย
ให สศอ . ผลักดันในเร่ืองเหลานี้ อยางแรกก็คือการปฏิรูป
ภาคอุตสาหกรรม สิ่งสําคัญคือตองรูกอนวาเราจะเดินไปสูจุดไหน 
เพราะฉะนั้นจึงตองมีการจัดทําแผนพัฒนาอุตสาหกรรมที่ชัดเจน 
ซึ่งจะครอบคลุมในเร่ืองของแผนมหภาค แผนรายสาขา รวมท้ัง
แผนความรวมมือระหวางประเทศดวย ซึ่งในอดีต สศอ. มีการ
ดําเนินการในเรื่องเหลานี้มาตลอด เพียงแตความเขมขนอาจจะ
มีหนักบางเบาบางแลวแตยุคสมัย แลวแตภารกิจวาเนนไปทาง
ดานใด 
 เรื่องที่สองที่รัฐมนตรีฯ ไดมอบหมายคือ การสงเสริม
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ซึ่งรัฐบาลใหความสําคัญและผลักดัน
มากที่จะใหมีการตั้งเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ในปแรกมีการ
ผลักดันท้ังหมด 5 พื้นท่ี ได แก อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสระแกว จังหวัดตราด และอําเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา เขตเศรษฐกิจพิเศษนี้จะครอบคลุมกิจการหลายๆ 
ดาน ทั้งในเร่ืองของการผลิตภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม 
ที่เนนการเอาวัตถุดิบเกษตรมาแปรรูป และมีเร่ืองของการคา
ทั้งในประเทศ การคาชายแดนขามไปประเทศเพื่อนบานรวมถึง
ภาคบริการ จะเห็นไดชัดวาภาคอุตสาหกรรมเปนสวนสําคัญ
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และถาหากไปดูทั้ง 5 พื้นท่ี 
ที่กําหนดเปาหมายจะทําในปแรก จะเห็นวามีหลายพื้นที่เหมาะสม
ที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษน้ันๆ ยกตัวอยาง
เชน กรณีของอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ปจจุบันมีกิจการ
อุตสาหกรรมไปลงในพ้ืนที่เหลานั้นมากพอสมควร โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมท่ีใชแรงงาน อยางเชนอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ งหม 
พื้นท่ีสระแกวก็มีโรงงานอุตสาหกรรมไปต้ังในพ้ืนท่ีพอสมควร 
เพราะฉะนั้นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ว าก็จะมีบทบาทในเรื่อง
ของอุตสาหกรรม สวนกรณีของจังหวัดตราดนํ้าหนักจะไปอยูใน
เรื่องของการคามากกวา จังหวัดมุกดาหารจะอยูในเร่ืองของ

Q2:



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 25วารสาร

อุตสาหกรรม สวนกรณีที่อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เปนพื้นที่
การคาชายแดนที่มีมูลคาสูงสุดในประเทศไทย ณ ปจจุบันนํ้าหนัก
จะอยูที่การคา แตมีโอกาสที่จะเติบโตในภาคอุตสาหกรรม ตรงนี้ 
สศอ. จะตองไปดูวาจะกําหนดแผนการผลักดันหรือมาตรการ
สงเสริมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษเหลานั้นอยางไร 
อุตสาหกรรมเปาหมายคืออะไร และจะดึงหนวยงานไหนบาง
เขาไปชวยสนับสนุนการผลิตในพื้นที่เหลานั้น อีกประเด็นหนึ่งคือ 
เขตเศรษฐกิจชายแดนจะเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ าน 
สวนที่จะมีผลเกี่ยวเนื่องคือ เกิดการลงทุนในประเทศเพื่อนบาน 
ตรงนี้เราตองมีการจัดทําแผนในเร่ืองนี้ดวยวา นอกจากจะมีการ
ลงทุนในฝงไทยแลวจะไปลงทุนในฝงประเทศเพ่ือนบานอยางไร 
อุตสาหกรรมไหนที่เหมาะสม หรือวาจะมีการเจรจากับประเทศ
เพื่อนบานในประเด็นแงมุมไหนบาง เพื่อใหเกิดประโยชนตอ
นักลงทุนไทยที่จะไปลงทุน 
 ประเด็นที่สามที่ไดรับมอบหมายเปนเรื่องของการสงเสริม 
แกไขปญหาอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร เราจะเห็นวาภาคเกษตร
คอนขางมีปญหามากไมวาจะเปนขาว สับปะรด หรือยางพารา
ซึ่งปจจุบันราคาตกตํ่า แลวผลผลิตทางการเกษตรในประเทศเอง
ก็มีมาก  ในขณะที่ เราเอามาแปรรูปในสัดส วนไม มากนัก 
เกือบท้ังหมดจะสงออกในรูปของพืชผลการเกษตร เพราะฉะน้ัน
การแกป ญหาเรื่องเหลานี้จึงมีความยากลําบาก สิ่งท่ีน าจะ
ชวยแกไดในระยะยาวแบบย่ังยืนคือนําไปแปรรูปใหเปนผลิตภัณฑ
ทางอุตสาหกรรม ยกตัวอยางเชนกรณีเรื่องขาว อาจจะตอง
มีการแปรรูปเปนอาหารสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูป หรือว า
มีการแปรรูปไปเปนผลิตภัณฑอยางอื่นที่เอาไปใชเปนวัตถุดิบ

ภาคอุตสาหกรรมมากย่ิงขึ้น ตรงนั้นจะชวยใหเพ่ิมมูลคาของสินคา
ภาคเกษตร สินคาอีกตัวที่มีปญหาคอนขางมากคือยางพารา
ที่ราคาตกลงไปมาก ปจจุบันประมาณ 40 กวาบาท แตสมัยกอน 
100 กวาบาท เหลือไมถึงครึ่ง ซึ่งกรณีของยางพาราเรามีการนํา
ยางมาแปรรูปประมาณราวๆ 12-13 เปอรเซ็นตเทานั้นเอง 
ผลผลิตทั้งหมดที่เหลือสงออก จึงจําเปนตองผลักดันใหนํายางมา
แปรรูปเปนสินคาอุตสาหกรรมมากย่ิงขึ้น ซึ่งตองมาทําแผนวาเรา
จะผลักดันในรูปแบบอยางไร ตองวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ 
สงเสริมใหเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปยางมากย่ิงขึ้น 
รวมทั้งการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมยางกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
อื่นๆ ใหมีการใชงานมากยิ่งขึ้นดวย 
 อี ก เ ร่ื อ งห น่ึ งที่ มี ก า รมอบหมาย คือ  ป  จจุ บั นภาค
อุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงานอยูค อนขางมาก โดยเฉพาะ
ในบางสาขาอุตสาหกรรม อยางเชนไฟฟาอิเล็กทรอนิกส หรือวา
ยานยนตจะขาดแคลนคนงานมาก ก็จะเปนโจทยใหญอีกขอหน่ึง

วาทําอยางไรถึงจะสรางคนใหมีปริมาณเพียงพอ และมีทักษะ
ที่พรอมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในปจจุบันรวมถึง
ในอนาคตดวย เพราะเราคงจะตองสงเสริมใหมีอุตสาหกรรม
ประเภทใหมๆ ที่ใช เทคโนโลยีขั้นสูง หรือเปนอุตสาหกรรม
สรางสรรคที่ใชองคความรูไปสรางมูลคาเพิ่มใหสูงขึ้น เราก็ตอง
สรางคนที่จะไปรองรับในอนาคต ซึ่งท่ีผานมา สศอ. ก็ไดมีการ
ดําเนินการอยู แลวในบางสวน โดยมีความรวมมือกระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน แลวก็สถาบันอิสระตางๆ ที่อยู 
ภายใตกระทรวงอุตสาหกรรม ในการสรางแรงงานและพัฒนา

ฝมอืแรงงานดวย 
 นอกจากนี้การปฏิรูปโครงสรางอุตสาหกรรม จําเปน
ที่จะตองมองหาอุตสาหกรรมใหมๆ เราคงจะเพียงแคพอใจกับ
อุตสาหกรรมท่ีมีอยูแลวในปจจุบันไมได เพราะโลกมีการพัฒนา
อยูตลอด คูแขงเราโดยเฉพาะในอาเซียน ไมวาจะเปนอินโดนีเซีย
หรือเวียดนามเขาก็มีการพัฒนาอุตสาหกรรมไปมาก ถาเรายังคง
ยํ่าอยูกับท่ีก็จะลําบาก เพราะฉะนั้นตองแสวงหาอุตสาหกรรมท่ีจะ
เปนอนาคตของเรา ยกตัวอยางเชน อุตสาหกรรมทางดานชีวภาพ 
ไบโอพลาสติก  หรือการนําผลผลิตทางเกษตรมาแปรรูป
เปนทางดานพลังงานทดแทนหรือเอทานอล หรือสงเสริมประเภท
อุตสาหกรรมอาหารที่ใชเทคโนโลยีสรางตัวสินคาผลิตภัณฑตางๆ 
หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับสุขภาพ เครื่องมือแพทย บริการ
ที่เก่ียวของกับทางการแพทย หรือวัสดุทางการแพทยที่เปนสินคา
ที่ใชเทคโนโลยีเขมขน เราตองสรางส่ิงเหลานี้ขึ้นมาเปนฐานใน
อนาคตตอไป
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     ทานมีแนวทางในการดําเนินงาน
     ของ สศอ. อยางไรบาง

 สวนหน่ึงมาจากนโยบายท่ีทานรัฐมนตรีไดมอบให สศอ. 
ดําเนินการ ประเด็นสําคัญคือเรื่องของการจัดทําแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมทั้งมหภาคและรายสาขา และความรวมมือกับ
ตางประเทศ ซึ่งจะตองกลับมาทบทวนส่ิงที่มีอยู และแผนท่ีได
ดําเนินการไววาควรจะตองปรับปรุงแผนเหลานั้นในประเด็นใด
บางใหสอดคลองกับสถานการณเศรษฐกิจโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปอยางรวดเร็ว คูแขงเปลี่ยน ตลาดเปลี่ยน เทคโนโลยีเปลี่ยน
การลงทุนในประเทศตางๆ ก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพราะฉะนั้น
ยุทธศาสตรจึงจําเปนตองมีการทบทวนใหม เพื่อใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศดวย
 ประเด็นที่ สอง  หลั งจากมีการทบทวนแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมแลว เราจําเปนตองผลักดันแผนใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติเปนรูปธรรม ตรงน้ีอยูที่วาเราจะทํางานรวมกับหนวยงาน
อื่นอยางไร เครื่องมือหน่ึงที่จะนํากลับมาใชคือคณะกรรมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแหงชาติ หรือ กอช. แตชวงระยะ 5-6 ป 
ที่ผานมาคณะกรรมการไมคอยมีบทบาทมากนัก เพราะฉะนั้น 
สศอ. จะนําคณะกรรมการชุดนี้กลับมาใชประโยชนใหเกิดผล
มากท่ีสุด ซึ่งประกอบไปดวยผูบริหารระดับสูงจากกระทรวงตางๆ 
ที่เกี่ยวของการพัฒนาอุตสาหกรรม ไมวาจะเปนกระทรวงการคลัง 
กระทรวงพาณิชย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตรฯ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรฯ ซึ่งเราจําเปนตองอาศัย
การบูรณาการความรวมมือระหวางกัน
 กระทรวงอุตสาหกรรมไมสามารถทําทุกเรื่องไดดวยตัวเอง 
คณะกรรมการชุดน้ีมีความสําคัญอยางมากท่ีจะทําใหการพัฒนา
อุตสาหกรรมเดินไปในทิศทางที่ เราตั้งเป าหมายไว และเกิด

ผลสําเร็จ เราจะผลักดันใหคณะกรรมการชุดนี้มีการทํางาน
อยางตอเน่ือง มีการประชุมเพ่ือประสานการทํางานกับหนวยงาน
ตางๆ มากข้ึน โดยคณะกรรมการชุดนี้มีนายกรัฐมนตรีเปน
ประธาน และมีรัฐมนตรีว าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปน
รองประธาน ซึ่งจะตองรีบหารือทานรัฐมนตรีเพื่อนําไปสู การ
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตอไป อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญในการผลักดัน
แผนไปสูการปฏิบัติคือเงินงบประมาณ เราจึงตองมีการหารือ
กับสํานักงบประมาณวา อยากใหนํายุทธศาสตรการพัฒนา
อุตสาหกรรมมาเปนกรอบในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ

ใหหนวยงานตางๆ ถาจะทําโครงการของบประมาณ ก็อยากจะให
พิจารณาวาสอดคลองกับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมมากนอย
เพียงใด ถาโครงการไหนมีความสอดคลองมาก ก็ขอใหผลักดัน
สนับสนุนงบประมาณใหสามารถทําโครงการเหลานั้น 
 นอกจากทํางานรวมกับหนวยงานภายนอกแลว หนวยงาน
ภายในกระทรวงก็มีความคําคัญ เชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กรมส งเสริมอุตสาหกรรม สํานักงานผลิตภัณฑมาตรฐาน
อุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร หรือแมกระทั่งสํานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเอง ทุกหนวยงานจะชวยเราทํางานได
เปนอยางดี สถาบันเครือขายภายใตสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ทั้ง 12 สถาบัน ก็จะเปนผู ผลักดันงานเหลานี้ไดอยางดี สศอ. 
ไดมีการประสานงานและมีสัมพันธที่ดีกับสถาบันเหลานี้มาอยาง
ยาวนานเปน 10 ป ปจจุบันก็ยังสนับสนุนงบประมาณใหสถาบัน
เหลานี้ทํางานตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมดวย เพราะฉะนั้น
จึงต องทํางานกันอยางใกลชิดมากย่ิงข้ึน ในการไปกระตุ น
สรางความรวมมือและผลักดันแผนไปสูการปฏิบัติ 
 ประการที่สามคือนอกจากการผลักดันแลว ยังมีอีกหลายๆ 
เรื่องท่ีจะเปนกลยุทธหรือเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีทําใหการพัฒนา
อุตสาหกรรมเดินไปอยางเปนระบบ ยกตัวอยางกรณีของการ
สงเสริมการพัฒนาในลักษณะที่ เป นคลัสเตอรก็ดึงมาทําให
มีผลสําเร็จมากยิ่งข้ึน โดยรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของดวย 
อีกเรื่องท่ีควรปรับเปลี่ยนคือ เรามักจะพัฒนาอุตสาหกรรม
ในกรอบพ้ืนที่ภายในประเทศไทยเทานั้น แตขณะนี้ไมไดแลว 
เวลามองการพัฒนาอุตสาหกรรมตองมองทั้งภูมิภาค แมแต
การทําแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยก็ตองมองท้ังภูมิภาค
อาเซียน คงไม ส งเสริมให เกิดการลงทุนและพัฒนาเฉพาะ
ในพ้ืนท่ีประเทศไทย แตตองไปดูประเทศอ่ืนๆ วาจะผลักดันให
อุตสาหกรรมไทยไปลงทุนในสาขาใด ในประเด็นหรือกรอบ
เรื่องอะไรบาง แลวถาจะทําใหเกิดการลงทุนเหลาน้ันได เราตอง

Q3:
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ช วยเหลือเขาอย างไร  ไม ว  าจะเป นการสนับสนุนข อมูล 
การไปเจรจาพูดคุยกับประเทศอื่นๆ ในเชิงนโยบายระหวางรัฐ
ตอรัฐ หรือแมกระทั่งในเรื่องเงินทุนสินเชื่อ หรือมาตรการภาษี 
อาจจะตองคุยกับกระทรวงการคลัง หรือหนวยงานภายใน
กระทรวงอุตสาหกรรม เชน การนิคมอุตสาหกรรมไปลงทุน
สรางนิคมอุตสาหกรรมในประเทศเหลานั้น เพื่อรองรับนักลงทุน
ไทยไดหรือไมอยางไร พื้นที่ไหนเหมาะสม ควรจะทําสเกลไหน 
ขณะเดียวกันสถาบันอิสระตางๆ ที่มีอยู เดิมทีเดียวเคยมีปญหาวา
ไมสามารถท่ีจะไปทํางานนอกประเทศได ตองทํางานเฉพาะ
ภายในประเทศ เราจะหาทางดําเนินการอยางไรใหเขาออกไป
ทํางานชวยเหลือคนไทยท่ีไปลงทุนในตางประเทศใหเขมแข็งไดรับ
ประโยชนมากขึ้นดวย เปนการขยายขอบเขตการทํางานออกไป
นอกประเทศ ซึ่งเปนเรื่องใหมที่ สศอ. จะทํา
 ประการสุดทายคือระบบขอมูล สศอ. มีการรวบรวม
ขอมูลอุตสาหกรรมตางๆ มีการจัดเก็บเปนระบบและเผยแพร
ใหผูประกอบการไดรู ไดนําไปใช ส่ิงสําคัญอยูที่วาผูประกอบการ
จํานวนมากยังไมไดใชประโยชน จะทําอยางไร พูดงายๆ คือ 
แทนที่จะเป นวัตถุดิบเหมือนเรามีเนื้อไก  เนื้อหมู พริก ผัก 
แตถาบอกใหผู ประกอบการไปทําอาหารเอง บางคนทําไมเปน 
บางคนทําแลวไมอรอย อยูที่วาแลวเราจะทําอยางไรใหอยางนอย
เปนอาหารก่ึงสําเร็จรูปเพ่ือใหเขานําไปใช นําไปตอยอดไดงายข้ึน 
จึงอยากจะผลักดันใหมีการทําระบบขอมูล วิเคราะหข อมูล
เหลานี้ใหสามารถใชงานไดงายยิ่งขึ้น รวมทั้งนําไปสูการเตือนภัย
อุตสาหกรรม ซึ่ง สศอ. ไดดําเนินการอยูหลายตัว ไมวาจะเปน
การทําดัชนีอุตสาหกรรม ระบบสัญญาณเตือนภัย เปนการบอกให

ผู ประกอบการรู ว าตอนนี้สถานการณยังปกติอยู หรือเริ่มเกิด
อันตราย หรืออันตรายมากแลว ตองรีบปรับตัวเองใหเหมาะสม 
สามารถพรอมรับสถานการณเหลาน้ันได เรื่องน้ีจะมาดูเพิ่มเติมวา
จะทําอะไรได มากขึ้นกว านั้นอีกบ างให มีความหลากหลาย
มากข้ึน และสามารถเอาไปใชประโยชนไดมากขึ้น 
 สศอ .  มีผลงานเยอะแต คนไม ค อยรู ว าทําอะไรบ าง 
ทําอย างไรให คนอื่นรู และสามารถที่จะเอาไปใช ประโยชน 
ไมอยางน้ันมันเหมือนกับวาเราทําแลวใชประโยชนเพียงแค 
20–30 เปอรเซ็นต ซึ่งนอยเกินไปตองทําใหมีการใชประโยชน
อยางนอย 70 เปอรเซ็นตขึ้นไป เครื่องมือที่จะชวยในเร่ืองเหลานี้
คือการประชาสัมพันธ ซึ่งผมใหความสําคัญมาก ยกตัวอยางเชน
กรณีไทยไปเจรจา FTA กับประเทศอ่ืนๆ ผลการเจรจาปรากฏ
อยูในเอกสาร รูแตเฉพาะหนวยงานราชการ เอกชนบางทีไมรู  
หรือรูเพียงแคคนท่ีเก่ียวของโดยตรงเทานั้นเอง ตรงน้ีเราจะทําให

คนอื่นๆ รูไดอยางไร และมีอะไรท่ีสามารถท่ีจะเอาไปใชประโยชน
ได เชน มีสินคาอะไรบางที่ไดรับการยกเวนภาษีหรือลดหยอน
ภาษี ซึ่งจะทําใหสินคาเขามีตนทุนที่ตํ่าลงในการเขาไปแขงขัน
ในประเทศนั้น จะมีโอกาสที่จะไปทําตลาดไดมากขึ้นถารูขอมูล
เหลานี้ ถือเปนเร่ืองสําคัญที่เราจะบอกใหเขารู แลวก็ใหเขามาใช
ประโยชนเยอะๆ แลวประเทศก็จะไดประโยชนมากขึ้นตามไปดวย
 นอกจากน้ี สศอ .  อยากจะประชาสัมพันธ ให บุคคล
ภายนอกเกิดการยอมรับในผลงานของ สศอ. วามีคุณภาพ 
เชื่อถือไดและใชประโยชนไดมาก ตัวอยางเชนขอมูลเตือนภัย 
ตองแนะนําวิธีวาจะดูตัวเลขอยางไร เพื่อใหเกิดความเขาใจในมิติ
ทางเศรษฐกิจ และสามารถท่ีจะเอาขอมูลเหลานี้ไปใชในการ
วางแผนการลงทุน การตลาดไดมากขึ้น ซึ่งก็จะสงผลใหสามารถ
ขยายกิจการ มีผลกําไรมากย่ิงขึ้น พวกสิ่งเหลานี้ถาเรามีแตตัว
ผลิตภัณฑแตไมประชาสัมพันธก็ไมมีใครรู  ไมมีคนเอาไปใช
ประโยชน อีกเรื่องหนึ่งผมคิดวาปจจุบันระบบการทํางานภายใน 
สศอ. อาจจะมีบางจุดที่ยังมีจุดออนอยู อยากจะเขามาปรับปรุง 
จัดเปนเวทีระดมความคิดของบุคคลภายใน มาชวยกันดูว า
มีจุดไหนบางที่จะตองปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น ไมว าจะเปนเร่ือง
ศักยภาพของคน ควรจะมีหลักสูตรฝกอบรมท่ีเนนในเร่ืองอะไรอีก
บางเพื่อที่จะทํางานไดดียิ่งข้ึน เสริมความรูของพนักงาน เจาหนาที่ 
ขาราชการใหสูงข้ึน เพื่อที่จะไดทําใหเขาสามารถไปทํางานท่ีใหมๆ 
หรือไปเรียนรู แสวงหาอุตสาหกรรมใหมๆ ที่จะมาสงเสริมตอ 
หรือมีระบบบริหารจัดการภายในอะไรบางที่ เป นคอขวดอยู  
เปนอุปสรรคตอการทํางาน หรือกระทบตอขวัญกําลังใจการ
ทํางานของเจ าหนาที่ ก็จะตองแกไขใหแต ละคนมีกําลังใจ

มีความเชื่อมั่น มีความรูมีความสามารถที่จะพัฒนางานองคกร
ใหสําเร็จได เพราะอยางที่ผมบอกตั้งแตตนวางานขององคกร
มีมาก และผมอยากจะทําอะไรอีกหลายอยาง ถาคนภายใน
ขาดกําลังใจ ขาดความสามารถ มันก็ยากที่จะใหงานเหลานั้น
ประสบผลสําเร็จ 

...ทานที่เคยอานบทสัมภาษณคอลัมนฯ นี้ อาจจะไดรับรูมุมมอง 
ความคิด และทัศนะของแตละทานที่ผานมา คงมีความรูสึกถึง
ผูบริหารทานนี้ไดวามีความชัดเจนในคําตอบ และเต็มไปดวย
ความมุ งมั่นตั้งใจที่จะนําพาหนวยงานหลักดานการชี้นําและ
ผลักดันการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ในยุคสมัยของการปฏิรูป
เปลี่ยนแปลงตั้งแตระดับประเทศ ภาคอุตสาหกรรม และลงมาถึง
ระดับหนวยงานราชการ ในทามกลางหัวเล้ียวหัวตอที่สําคัญน้ี 
คงตองติดตามการทํางานกันตอไป
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ดัชนีอุตสาหกรรม

ไตรมาส

3/2556

(ก.ค. – ก.ย.)

ไตรมาส

2/2557

(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส*

3/2557

(ก.ค. – ก.ย.)

อัตราการ

เปล่ียนแปลง

เมื่อเทียบกับ

ไตรมาสกอน

(%)

อัตราการเปล่ียนแปลง

เมื่อเทียบกับ

ไตรมาส

เดียวกันของปกอน

(%)

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม(มูลคาเพ่ิม) 173.61 165.71 166.80 0.66 -3.92

ดัชนีการสงสินคา 193.99 179.82 180.55 0.41 -6.93

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 203.21 199.03 194.86 -2.09 -4.11

ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 166.80 183.57 171.87 -6.37 3.04

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 116.81 111.90 113.07 1.05 -3.20

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 146.83 153.19 144.69 -5.55 -1.46

อัตราการใชกําลังการผลิต 63.88 59.52 60.52

(ฐานเฉล่ียรายเดือน ป 2543  และเปนดัชนีที่ยังไมปรับผลกระทบของฤดูกาล)  

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุมอุตสาหกรรม)

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน พบวา ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง เพิ่มข้ึน แตดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(มูลคาเพิ่ม) ดัชนีการสงสินคา ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม ลดลง โดย

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม มี 26 อุตสาหกรรมท่ีมีการผลิตเพิ่มข้ึน ไดแก การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบ
อิเล็กทรอนิกส การผลิตเคร่ืองจักรสํานักงาน เครื่องทําบัญชีและเครื่องคํานวณ การผลิตอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตรและเครื่องอุปกรณ
เกี่ยวกับการถายภาพ การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก การผลิตผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑที่ใชรักษาโรค และผลิตภัณฑที่ทําจาก
สมุนไพร การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากนม การผลิตมอลตลิกเคอและมอลต การผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีไมมีแอลกอฮอล รวมท้ังนํ้าดื่มบรรจุขวด 
การผลิตเครื่องใชในบานเรือน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น การผลิตรองเทา เปนตน

ดัชนีการสงสินคา มี 28 อุตสาหกรรมท่ีมีการสงสินคาเพ่ิมขึ้น ไดแก การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบ
อิเล็กทรอนิกส การผลิตเคร่ืองจักรสํานักงาน เคร่ืองทําบัญชีและเคร่ืองคํานวณ การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก การผลิตเคร่ืองด่ืมที่ไมมี
แอลกอฮอล รวมท้ังนํ้าดื่มบรรจุขวด การผลิตเคมีภัณฑขั้นมูลฐาน ยกเวนปุยและสารประกอบไนโตรเจน การผลิตอุปกรณที่ใชในทาง
ทัศนศาสตรและเครื่องอุปกรณเกี่ยวกับการถายภาพ การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง การผลิตนํ้าตาล การผลิต
ผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑที่ใชรักษาโรค และผลิตภัณฑที่ทําจากสมุนไพร การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากนม  เปนตน

●  สวนดัชนีอุตสาหกรรมและการวิเคราะห
 ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ภาวะแนวโนม เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนีอุตสาหกรรมดัชนีอุตสาหกรรม  
ไตรมาส 3 ป 2557ไตรมาส 3 ป 2557

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ไตรมาส 3 ป 2557 (กรกฎาคม – กันยายน) เม่ือเทียบกับไตรมาสกอน พบวา ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม (มูลคาเพ่ิม) ดัชนีการสงสินคา ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เพ่ิมข้ึน แตดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 
ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม ลดลง
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(ฐานเฉล่ียรายเดือน ป 2543 และเปนดัชนีที่ยังไมปรับผลกระทบของฤดูกาล)

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุมอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม
ป 2555 ป 2556 ป 2557

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

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม) 179.49 183.46 180.01 183.58 184.69 174.14 173.61 170.51 171.69 165.71 166.80

ดัชนีการสงสินคา 186.54 201.78 205.59 208.40 207.96 195.68 193.99 186.40 183.21 179.82 180.55

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 181.66 186.89 182.85 185.71 195.31 197.36 203.21 206.15 210.91 199.03 194.86

ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 160.73 160.01 152.68 160.35 160.08 168.25 166.80 175.98 188.40 183.57 171.87

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 116.26 114.90 116.97 116.74 117.54 114.72 116.81 116.23 114.04 111.90 113.07

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 166.29 161.22 157.43 160.93 166.48 156.52 146.83 145.76 160.05 153.19 144.69

อัตราการใชกําลังการผลิต 65.07 65.71 66.63 66.61 67.38 64.03 63.88 62.15 61.84 59.52 60.52

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง มี 28 อุตสาหกรรมท่ีมีสินคาสําเร็จรูปคงคลังเพิ่มขึ้น ไดแก การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก การผลิต
นํ้าตาล การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในท่ีอื่น การผลิตเคมีภัณฑขั้นมูลฐาน ยกเวนปุยและสารประกอบ
ไนโตรเจน การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส การแปรรูปและการถนอมสัตวนํ้า และผลิตภัณฑจากสัตวนํ้า 
การผลิตกระดาษลูกฟูกและกระดาษแข็งลูกฟูก และการผลิตภาชนะที่ทําจากกระดาษและกระดาษแข็ง การผลิตสิ่งทออื่นๆ ซึ่งมิได
จัดประเภทไวในท่ีอื่น การผลิตนํ้ามันจากพืช นํ้ามันจากสัตว และไขมันจากสัตว การผลิตผลิตภัณฑจากดินชนิดไมทนไฟ ซึ่งใชกับ
งานกอสราง  เปนตน

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม มี 11 อุตสาหกรรมที่มีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน ไดแก การผลิตหมอสะสมไฟฟา 
เซลลปฐมภูมิและแบตเตอร่ีปฐมภูมิ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส การผลิตผลิตภัณฑยางอื่น ๆ การผลิต
ปูนซีเมนต ปูนขาวและปูนปลาสเตอร การผลิตผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑที่ใชรักษาโรค และผลิตภัณฑที่ทําจากสมุนไพร 
การผลิตน้ํามันจากพืช นํ้ามันจากสัตว และไขมันจากสัตว การผลิตยานยนต  การผลิตกระดาษลูกฟูกและกระดาษแข็งลูกฟูก 
และการผลิตภาชนะท่ีทําจากกระดาษและกระดาษแข็ง การผลิตยางนอกและยางในการหลอดอกยางและการซอมสรางยาง การผลิต
เซรามิกชนิดไมทนไฟ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น เปนตน
  ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม มี 32 อุตสาหกรรมที่มีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน ไดแก การผลิตเครื่องรับ
โทรทัศนและวิทยุ และสินคาท่ีเกี่ยวของ การผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีไมมีแอลกอฮอล รวมท้ังนํ้าด่ืมบรรจุขวด การผลิตตเคมีภัณฑขั้นมูลฐาน 
ยกเวนปุยและสารประกอบไนโตรเจน การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก การผลิตเครื่องจักรสํานักงาน  เครื่องทําบัญชีและเครื่องคํานวณ 
การผลิตรองเทา การผลิตมอลตลิกเคอและมอลต การผลิตเครื่องแตงกาย ยกเวนเครื่องแตงกายที่ทําจากขนสัตว การผลิตผลิตภัณฑ
ที่ไดจากนม การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น เปนตน

อัตราการใชกําลังการผลิต มี 20 อุตสาหกรรมท่ีมีอัตราการใชกําลังการผลิตเพ่ิมขึ้น ไดแก การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส การผลิตเคมีภัณฑขั้นมูลฐาน ยกเวนปุยและสารประกอบไนโตรเจน การผลิตเครื่องรับโทรทัศน
และวิทยุ  และสินค าที่ เกี่ ยวข อง 
การผลิตรองเทา การผลิตเครื่องจักร
สํานักงาน เครื่องทําบัญชีและเคร่ือง
คํานวณ การผลิตผลิตภัณฑโลหะ
ประดิษฐอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไว
ในท่ีอื่น การผลิตอ่ืนๆ ซึ่งมิได จัด
ประเภทไวในที่อื่น การผลิตเหล็ก
และผลิตภัณฑเหล็กกลาขั้นมูลฐาน 
การผลิตลวดและเคเบ้ิลที่หุ มฉนวน 
การผลิต เ ย่ือกระดาษ  กระดาษ 
และกระดาษแข็ง เปนตน 

หมายเหตุ : * ขอมูลเบื้องตน
รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถเขาดูไดที่เว็บไซด สศอ. ที่  www.oie.go.th 
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●  ปยนุช  สีรยาภรณ  
 ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สศอ. พบผูประกอบการ

ของใชใน ครัวเรือน คุณภาพด ี
ของบริษัท รินไนคอรปปอเรชั่น จํากัด

กลับมาพบกันอีกเชนเคยกับคอลัมน “สศอ. พบผูประกอบการ” ในฉบับน้ีเราจะพาทานไปพบปะกับผูประกอบการ บริษัท กลับมาพบกันอีกเชนเคยกับคอลัมน “สศอ. พบผูประกอบการ” ในฉบับน้ีเราจะพาทานไปพบปะกับผูประกอบการ บริษัท 
รินไน (ประเทศไทย) จํากัด โดยคณะเจาหนาท่ีจากศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รินไน (ประเทศไทย) จํากัด โดยคณะเจาหนาท่ีจากศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ไดรับการตอนรับเปนอยางดีในการใหสัมภาษณจาก คุญยิ่งยง สิริรตวรรณ ตําแหนงผู จัดการฝายบัญชีและการเงิน ไดรับการตอนรับเปนอยางดีในการใหสัมภาษณจาก คุญยิ่งยง สิริรตวรรณ ตําแหนงผู จัดการฝายบัญชีและการเงิน 

ผูจัดการฝายบุคคลและธุรการ และคุณกิตติ สุรารักษ ตําแหนงผูจัดการฝายโรงงาน รวมท้ังไดเขาเยี่ยมชมกิจการของบริษัทดวยผูจัดการฝายบุคคลและธุรการ และคุณกิตติ สุรารักษ ตําแหนงผูจัดการฝายโรงงาน รวมท้ังไดเขาเย่ียมชมกิจการของบริษัทดวย

 บริษัท รินไน (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทรวมทุน
ระหวาง บริษัท รินไน คอรปอเรชั่น ประเทศญี่ปุน และบริษัท 
ลัคก้ีเฟลม จํากัด ประเทศไทย ตั้ง ข้ึนเม่ือเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2533 ดวยทุนจดทะเบียน 40 ลานบาท โดยมีความมุงหวัง
ทีจ่ะผลติสนิคาท่ีมคีณุภาพดวยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของผู บริโภคการผลิตสินคาประเภทเครื่องใช
ในครัวเรือน และอุตสาหกรรม ซึ่งกวาทศวรรษที่ผานมา บริษัท 
รินไน (ประเทศไทย) จํากัด ไดผลิตเคร่ืองใชไฟฟา เชน เตาแกส 
หมอหงุขาว และเครือ่งทํานํา้อุน สูตลาดทัง้ภายในและตางประเทศ 
รวมทั้งในแถบเอเชียแปซิฟค และทวีปตางๆ ทั่วโลก ภายใต
ปณิธานที่วา “คุณภาพ คือจิตวิญญาณของเรา”

นวัตกรรมของรินไนคือผลิตภัณฑที่นําความรอน
มาใหเปนความอบอุนในบานเรือนและสังคม
 การนํากาซธรรมชาติมาใชประโยชนดวยการนําความรอน
มาสูบานเรือนของท่ัวโลกถือเปนนวัตกรรมท่ีทําไดจริงของรินไน
ผลิตภัณฑแต ละชนิดหรือทุกชนิดของรินไนลวนมอบความ
พึงพอใจสูงสุดใหลูกคาดวยคุณสมบัติ 2 ประการ คือ ประหยัด
พลังงานและมีประสิทธิภาพสูง สิ่งที่นอกเหนือจากคุณภาพ
และเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ คือเป นผลิตภัณฑที่อํานวย
ความสะดวกและใชงานไดอยางเหมาะสมและปลอดภัยสําหรับ
ลูกคาทั่วทุกภูมิภาค
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มุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ
ดวยการแสวงหาผลิตภัณฑที่ปลอดภัยและเช่ือถือได
 สําหรับผลิตภัณฑรินไน เปนที่รู จักกันท่ัวโลกในเรื่องของ
คุณภาพที่เหนือกวาเรื่องความปลอดภัย และเรื่องเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลท่ีซับซอนที่ใช ในระบบควบคุมการทํางานของ
ผลิตภัณฑ โดยโรงงานทั้งหมดได รับการรับรองด วยระบบ 
ISO 9001 การยึด ม่ันในภารกิจ ท่ีคํ านึ งและตระหนักถึง
ความปลอดภัยเปนหลักมาตั้งแตเร่ิมกอต้ังรินไนนั้น ทําใหรินไน 
มีความมุ งมั่นที่จะมอบผลิตภัณฑที่มีคุณภาพใหกับผู บริโภค 
ดวยความมั่นใจวา การใชผลิตภัณฑรินไนเปนการพิทักษรักษา
สิ่งแวดลอมไปในขณะเดียวกัน

ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโลก
 รินไนมีความภาคภูมิใจในการผลิตสินค าที่ ไม ทําลาย
สภาพแวดลอม ความคิดริเริ่มนี้สามารถพบไดในทุกประเทศ
ที่เขาไปทํา เพ่ือใชทําระบบนําความรอนในประเทศสหรัฐอเมริกา 
รินไนไดรับรางวัลการใชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพในการ
พัฒนาระบบการทํางานของเคร่ืองทํานํ้ารอนท่ีมีสวนสนับสนุน
ทําใหสภาพแวดลอม มีลักษณะที่เปนบวก รินไนจึงไดผลิตเครื่องใช
ที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดกับการใชพลังงานกาซสําหรับใช 
ณ วันนี้ วันพรุงน้ี และสําหรับการใชงานในอนาคต รินไนมีความ
มุ งม่ันที่จะเปนผู ริ เร่ิมในการพิทักษสิ่งแวดลอมท่ีจะชวยให
ตระหนักถึงโลกที่อยูไดอยางย่ังยืนตอไปในอนาคต

● Rinnai Korea Corporation
●  Rinnai Taiwan Corporation
●  Shanghai Rinnai Co.,Ltd.
●  Rinnai (Thailand) Co., Ltd.
●  Rinnai Malaysia Sdn.Bhd.
●  Rinnai Singpore Pte.Ltd.
●  P.T. Rinnai Indonesia
●  Rinnai Vietnam Co.,Ltd.
●  Rinnai America Corporation
●  Rinnai Australia Pty Ltd.
●  Rinnai New Zealan Ltd.
●  Equipmentos NGK-Rinnai Ltd.
●  Rinnai Hong Kong Ltd.
●  Rinnai England Representative Office

บริษัทรินไนในตางประเทศ

 ผลิตภัณฑ ของบริษัท  รินไน  (ประเทศไทย )  จํากัด 
แบงออกเปน 6 กลุมดังนี้
 1. เตาแกส  สงออกประเทศมาเลเซีย และ สิงคโปร

 2. หมอหุงขาวแกส 10 ลิตร สงออกประเทศเวียดนาม 
มาเลเซีย และ สิงคโปร

 3. กลึง ช้ินส วน (Cutting Part) เป นช้ินส วนของ
เครื่องปรับอากาศ (Air Conditioner) และช้ินสวนแอรในรถยนต
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 จากการสัมภาษณผูจัดการทั้งสองทาน ไดกลาวทิ้งทายวา
กวาจะมาถึงวันนี้ที่บริษัทประสบความสําเร็จ ตองฟนฝาอุปสรรค
นานัปการ ในการสรางผลิตภัณฑใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภค 
และตอบสนองความตองการของตลาดจนถึงปจจุบันไดก็ตอง
ชื่นชมคณะผูบริหาร เจาหนาที่ และพนักงานทุกระดับช้ันท่ีได
รวมกันสรางรินไน ประเทศไทย ใหเปนท่ีเชื่อมั่นของผู บริโภค
และขอขอบคุณหนวยงาน และองคกรตางๆ ที่ใหการสนับสนุน
บริษัทมาโดยตลอด ตลอดจนตองขอขอบคุณตอผูมีอุปการะคุณ
ทั้งชาวไทย และชาวตางประเทศท่ีไดใหความไววางใจในผลิตภัณฑ
ของรินไน ซึ่งทางบริษัทตระหนักอยูเสมอวาลูกคา คือผูใหพลัง 
และแรงบันดาลใจในทุกยางกาวของการดําเนินการของบริษัท
ตอไป

 4. วาวลแกส สงออกใหกับบริษัทรินไนในตางประเทศ 
ทั้งหมด เกือบ 20 ประเทศทั่วโลก

 5. เคร่ืองทํานํ้าอุน (Electric Water Heaters) สงออก
ไปยังประเทศพมา และเวียดนาม

                       

 6. อุปกรณล็อครถยนตกันขโมย

                                         

 เจาหนาที่ สศอ. เขารับฟงการนําเสนอขอมูลเบื้องตน
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากเจ าหนาท่ีบริษัท รินไน 
(ประเทศไทย) จํากัด
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 เมียนมารเปนอีกประเทศหน่ึงที่มีการเตรียมความพรอมรองรับ

การคา การลงทุนจากตางประเทศในการเปด AEC เปนอยางดี

ในทุกๆ ดาน เปนผลใหถนนทุกสายมุงสูเมียนมาร เน่ืองจากเมียนมาร

ยังมีความอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรและแรงงานจํานวนมากท่ียังมี

คาจางราคาต่ํากวาหลายประเทศในภูมิภาค นอกจากน้ีเมียนมาร

ยังเปนประเทศที่นาสนใจดวยศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตรและ

โบราณสถานกระจายอยูทุกหนแหง มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 

ปาไมที่อุดมสมบูรณดวยพืชพรรณตางๆ สัตวปา แมนํ้า ตลอดจน

กระแสการรวมตัวกันเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป 2558 ไดรับการกระตุนใหเกิดการรับรูเปนท่ีแพรหลายอยางกระแสการรวมตัวกันเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป 2558 ไดรับการกระตุนใหเกิดการรับรูเปนท่ีแพรหลายอยาง
รวดเร็ว โดยในแตละประเทศไดมีการเตรียมความพรอมในทุกๆ ดาน ท้ังกรอบความคิดทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ประเพณี รวดเร็ว โดยในแตละประเทศไดมีการเตรียมความพรอมในทุกๆ ดาน ท้ังกรอบความคิดทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ประเพณี 
วัฒนธรรม กฎหมายและระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ ทําใหสังคมโลกไดรับรู และสนใจตอการรวมกลุมของ AEC ซึ่งเปนท่ีคาดหมายวาวัฒนธรรม กฎหมายและระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ ทําใหสังคมโลกไดรับรู และสนใจตอการรวมกลุมของ AEC ซึ่งเปนท่ีคาดหมายวา
จะเปนการรวมกลุมท่ีมีศักยภาพแหงใหมในภูมิภาคแหงหน่ึงของโลกจะเปนการรวมกลุมท่ีมีศักยภาพแหงใหมในภูมิภาคแหงหน่ึงของโลก

ทะเลสาปธรรมชาติพรอมหาดทรายสีขาวบริสุทธิ์ จึงเปนที่นาสนใจย่ิง

ตอการกาวเดินไปขางหนาของดินแดนสีทองแหงองคมหาเจดีย

ชเวดากอง ภายใตการเมืองการปกครองท่ีกําลังปรับเปลี่ยนแหงน้ี

 เมียนมาร  (Myanmar) หรือพมา มีชื่อเป นทางการว า 

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร (Republic of the Union of 

Myanmar) มีเมืองหลวงช่ือ เนปดอว (Nay Pyi Taw) ซึ่งเปน

เมืองหลวงแหงใหมแทนยางกุงเพื่อเปนการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ

และความม่ันคงของประเทศ เพราะเมืองหลวงเกาเริ่มคับแคบ เนปดอว

●  อานนท  เศรษฐเกรียงไกร 
 สํานกันโยบายอุตสาหกรรมมหภาค 

นานา สาระ

เมียนมาร :เมียนมาร :  ดินแดนสีทองดินแดนสีทอง
แมเหล็กแหงใหมในแมเหล็กแหงใหมใน  AECAEC



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 34 วารสาร

จึงกลายเปนศูนยกลางการคมนาคมแหงใหมของประเทศที่เชื่อมกับ

เมืองใหญหลายเมืองตลอดจนประเทศเพื่อนบานรอบดาน

 เมียนมารมีพื้นที่ 676,578 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนติดตอ

กับอินเดีย บังคลาเทศ จีน สปป.ลาว และไทย ประชากรมีความหลาก

หลายทางชาติพันธุและวิถีของผูคน สวนใหญมีเชื้อสายมาน หรือเมียน 

หรือเมียนมารประมาณรอยละ 65 ไทยใหญรอยละ 10 กะเหรี่ยง

รอยละ 7 ยะไขหรืออาระกันและชิน รอยละ 4 และกลุมยอยๆ อีก 

135 เผาพันธุ เชน คะฉิ่น วา มอญ มง และชาวอัสสัมเผาตางๆ 

ซึ่งปจจุบันรัฐบาลเมียนมารไดดําเนินนโยบายผอนปรนยอมใหเผาตางๆ 

แสดงออกทางวัฒนธรรมทองถิ่นไดตราบเทาที่ไมกระทบตอความม่ันคง

 ปจจุบันมีนักลงทุนไทยไปลงทุนในเมียนมารมากเปนอันดับ 2 

รองจากจีน โดยปจจัยท่ีทําใหนักลงทุนชาวไทยสนใจเมียนมารมากขึ้น

หรือเปนแมเหล็กดึงดูดการลงทุนคือ เมียนมารไดออกกฎหมาย

การลงทุนฉบับใหม เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2556 ที่ผานมาเพื่อสนอง

นโยบายการเปดประเทศใหม โดยกฎหมายดังกลาวไดบัญญัติถึงอํานาจ

ของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนแหงเมียนมาร (Myanmar 

Investment Commission: MIC) โดยปรับปรุงรูปแบบการลงทุน

รวมถึงสิทธิประโยชนและขอจํากัดตางๆ สําหรับการลงทุนในเมียนมาร

ที่จะสงเสริมการคา การลงทุนกับตางชาติอยางเปนรูปธรรม

 สาระสําคัญของกฎหมายการลงทุนตางชาติฉบับใหม โดยสรุป

มีดังนี้

1) ดานการลงทุน1) ดานการลงทุน ไมมีการระบุถึงแหลงเงินทุนขั้นตํ่าหรือ

สัดสวนการลงทุนขั้นตํ่าที่ชัดเจน และสามารถทําได 3 รูปแบบ ไดแก 

   1.1  ผูประกอบการตางชาติลงทุนท้ังหมด

   1.2 การรวมลงทุนระหวางเอกชนหรือหนวยงานของ

รัฐบาลเมียนมาร

   1.3  เปนการรวมลงทุนหลายฝาย 

  2) ดานการเชาท่ีดิน2) ดานการเชาท่ีดิน มีสิทธิใชที่ดินโดยการเชาเทาน้ัน ไมวา

จะเปนการเชาจากหนวยงานของรัฐหรือจากเอกชน เปนระยะเวลา

50 ป และสามารถตอสัญญาเชาได 2 ครั้ง ครั้งละ 10 ป จะไดรับ

การยกเวนภาษีเงินได ถามีการนํากําไรมาลงทุนตอจะไดรับการยกเวน

ภาษีรายไดในสวนนั้น 1 ป รวมถึงสิทธิพิเศษดานภาษีอื่นๆ

 3)  การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย3)  การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย จะไดรับสิทธิ

พิเศษตามกฎหมายวาดวยเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายอีกดวย

 4)  ดานการจางงาน4)  ดานการจางงาน ในชวง 2 ปแรกจะตองมีการจาง

แรงงานสัญชาติเมียนมาร ในสัดสวนอยางนอยรอยละ 25 ของการ

จางงานทั้งหมด ในปที่ 4 ใหเพิ่มเปนรอยละ 50 และในปที่ 6 กําหนด

ใหเปนรอยละ 75 ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอํานาจท่ีจะปรับกําหนดเวลา

ดังกลาวใหเหมาะสมกับประเภทธุรกิจไดในกรณีที่ไมตองเปนงาน

ใชฝมือ กฎหมายกําหนดวาจะตองจางชาวเมียนมารเทานั้น ในกรณี

เปนงานที่ตองใชความชํานาญพิเศษ และตองมีการคัดเลือกและตอง

ใหสิทธิแกคนเมียนมารและตางชาติเทาเทียมกัน

5)  ดานการโอนผลกําไร5)  ดานการโอนผลกําไร ผู ลงทุนสามารถโอนผลกําไร

หลังหักภาษีไปตางประเทศได

6)  ดานบทลงโทษ6)  ดานบทลงโทษ ในกรณีนักลงทุนไดกระทําการขัดตอ

กฎหมายน้ี หรือ กฎหมายอ่ืนๆ หรือระเบียบหรือคําสั่ ง อ่ืนใด 

การลงโทษน้ันจะมีลําดับช้ันจากเบาไปหาหนัก เริ่มจากการตักเตือน 

พักสิทธิพิเศษเปนการช่ัวคราว เพิกถอนใบอนุญาตลงทุน และขึ้นบัญชี

ดํานักลงทุนนั้นๆ 

 นอกจากประเด็นกฎหมายดังกลาวที่นักลงทุนจะตองใหความ

สนใจซ่ึงหมายถึงการจะมีผลตอความสําเร็จ หรือความลมเหลวของ

การลงทุนแลว หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนยังจําเปนจะตอง

ศึกษาถึงกรอบความคิดทางสังคมและวัฒนธรรมในการทําธุรกิจของ

ชาวเมียนมาร ด วยเพ่ือใช เป นแนวทางกําหนดกลยุทธ การผลิต 

การตลาด รวมถึงการขยายขอบเขตทางการคา การลงทุนในเมียนมาร

ไดอยางถูกตอง และประสบผลสําเร็จทางธุรกิจรวมกัน

 ในปจจุบันนักลงทุนยุคใหมไดใหความสนใจตอความสําคัญ

ของขอมูลทางสังคม ประชากร ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และ

ประเพณีของชาวเมียนมาร เพื่อเตรียมตัวใหสอดคลองกับการทําธุรกิจ

ของชาวเมียนมารใหดําเนินไปอยางราบรื่น เพราะการแสวงหาโอกาส

ในการทําธุรกิจหรือการ

ลงทุนยอมจะตองรู เขา รู 

เรา ตองเรียนรู และเขาใจ

หลักการในการลงทุนของ

ประเทศนั้นๆ ซึ่งเมียนมาร

มีสิ่งที่จะเปนแมเหล็กดึงดูด

ความสนใจการลงทุนนอก

เหนือจากการมีทรัพยากร วัตถุดิบ แรงงานราคาตํ่า และกฎหมาย 

MIC ฉบับใหมนี้แลว เมียนมารยังเปนประเทศที่มีความหลากหลาย

ทางเชื้อชาติและเผาพันธุ การมีเอกลักษณที่โดดเดนทางศาสนา โบราณ

สถาน ศิลปวัฒนธรรม การแสดงออกทางสังคม ประเพณี การแตงกาย 

อาหารการกิน ที่อยูอาศัย ซึ่งนักลงทุนตางชาติควรใหความสําคัญและ

เขาใจในความเปนเมียนมารดวย เชน

❍  เอกลักษณของชาวเมียนมารเอกลักษณของชาวเมียนมาร  ฝายชายนิยมสูบยามวน 

หรือบุหรี่ขี้โย (Cheroot) ซึ่งมีขายตามซุ มทั่วไป และการปะแปง

ดวยสมุนไพรทานาคาท้ังชายและหญิงถือเปนการประทินโฉมดวย

ภูมิปญญาของชาวเมียนมาร

❍  ศาสนาศาสนา ชาวเมียนมารนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท

มากถึงรอยละ 92.3 โดยวิถีชีวิตชาวเมียนมารมีความผูกพันและศรัทธา

ตอศาสนาอยางเครงครัด ศาสนารองลงมา ไดแก อิสลาม รอยละ 4 

คริสต รอยละ 3 และฮินดู รอยละ 0.7 

❍  ศิลปวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรม  และการแสดง ศิลปวัฒนธรรม 

และการแสดงของเมียนมารที่สําคัญเชน ประเพณีชินปง (ปอยสางลอง

ของไทย) เปนประเพณีบวชลูกแกวหรือบรรพชาสามเณร ประเพณีไหว

พระพุทธเจดียประจําป หรือพยาหะเวดอ ในเทศกาลออกพรรษา
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หุนสายเมียนมาร (Yoke Thay) เปนการเชิดหุนกระบอกไมไผตกแตง

อาภรณวิจิตรพิศดารเพื่อเลาเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี และ

วัฒนธรรม เปนตน 

❍  การแตงกายการแตงกาย ฝายหญิงจะนุงโสรงคลายฝายชายแตจะมี

ลายและเชิงชายดานลาง ฝายชายนุงโสรงแตสีไมฉูดฉาดมีลายตารางโต

บางเล็กบางหรือเปนลายทางยาว โดยใสเสื้อขาวเรียกวา กุยตั๋ง ซึ่งเปน

เสื้อแขนสั้นติดกระดุมกั๊กแบบจีนหรือแบบกุยเฮงเปนเส้ือแขนยาวติด

กระดุม สวมรองเทาแตะ หรือรองเทาหุ มส นเม่ือมีงานพิธีจะมี

การโพกศีรษะดวย นอกจากนี้ยังมี

ชุดประจําชาติประกอบดวย โสรง

ลองยี (Longyi) และผาโพกศีรษะ

กองบอง (Guang Baung)

❍  อาห ารก าร กิ นอ าห า รก า ร กิ น  อาหาร

ประจําชาติคือ หลาเพ็ด (Lahpet) 

ทําจากใบชาหมักทานกับเครื่องเคียง 

เชน กระเทียมเจียว ถั่วตางๆ กุงแหง 

ขิง  มะพร าวคั่ ว  คล ายกับเมี่ยง

ของไทย หลาเพ็ดเป นอาหารสําคัญขาดไม ได สําหรับงานเล้ียง

งานเฉลิมฉลองตางๆ หากไมไดหลาเพ็ดถือวางานไมสมบูรณ นอกจากนี้ 

ยงัมีโมฮิงงา (Mohinga) หรือขนมจีนน้ํายาคลายไทย แบโบะหรือถั่วค่ัว

นิยมบริโภคแพรหลายสามารถดัดแปลงเปนอาหารไดหลายประเภท

❍  โบราณสถานสําคัญโบราณสถานสําคัญ  
 - มหาเจดียชเวดากอง บรรจุ

พระเกศาของพระพุทธเจาถือเปน 

1 ใน 5 มหาบูชาสถานศักดิ์สิทธ์ิ

ของชาวเมียนมาร ตั้งอยูเมืองยางกุง

 -  พระธาตุอินแขวน  หรือ

พระธา ตุ ไจท ทิ โ ย  ( Kya i kh to 

Pagoda)  ตั้ งอยู ที่ เมืองไจท  โถ 

ข อ งมอญบนยอด เข าพว งล ว ง

องคพระธาตุมีลักษณะเปนหินสีทอง

ขนาดใหญ ตั้งหมิ่นเหมบนหนาผาสูงกวา 1,200 เมตร ทาทายแรงดึงดูด

ของโลกโดยไมตกลงมาอยางเหลือเชื่อ ถือเปนอีก 1 ใน 5 มหาบูชา

สถานศักดิ์สิทธิ์ของเมียนมารเชนเดียวกัน

❍  ภาษาภาษา ภาษาประจําชาติ หรือภาษาทางการของเมียนมาร

คือ ภาษาเมียนมารหรือพมา และยังมีภาษาหลักอื่นๆ ที่ใชในประเทศ

อีกถึง 17 ภาษา เชน ภาษามอญ ภาษากะเหร่ียง ภาษาอาระกัน 

ภาษาอาขา ภาษาไทยใหญ ภาษามง เปนตน

 การรู เขา รู เรา การเรียนรู  การเขาใจในหลักการลงทุนตาม

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ และการเรียนรู ทางประวัติศาสตร 

สังคม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของชาวเมียนมารก็เปนสิ่งสําคัญ

ซึ่งนักลงทุนตางชาติจะตองใหความสําคัญในการเขาถึงสังคมธุรกิจ

เมียนมารไดอยางแทจริง อันหมายถึงอนาคตทางธุรกิจท่ีจะประสบ

ผลสําเร็จไดอยางดี ซึ่งนักลงทุนจะตองตระหนักและรับรูใหสอดคลอง

กับการปฏิบัติตามกฎหมายการลงทุนฉบับใหมของ MIC เพราะ

กฎหมายใหมของ MIC ฉบับน้ีถือวามีบทบาทสําคัญในการสงเสริม

การลงทุนที่สมบูรณ ครบวงจร สําหรับนักลงทุนท่ีสนใจลงทุน

ในเมียนมาร หากติดตอที่ MIC แลว จะสามารถดําเนินการตามขั้นตอน

จนครบถวนทุกกระบวนการในการติดตอและประสานการลงทุน

จึงเปนที่น าสนใจตอการดึงดูดนักลงทุนตางชาติใหเข ามาลงทุน

ในเมียนมารอยูเปนจํานวนมากในขณะนี้

บรรณานกุรม : 
1. วารสารวัฒนธรรม ปที่ 5 ฉบับพิเศษ ประชาคมอาเซียน ISSN 0857-3727
2. นสพ.ไดนามิกอินดัสตรี 1-15 มกราคม 2557
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●  พชรดนย เมธาวินวิวัฒน 
 ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 พระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียงหรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ถือเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตใหแกพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนการพัฒนา และบริหารประเทศ
มาโดยตลอด  ใหไทยรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและย่ังยืน ภายใตกระแสโลกาภิวัฒน 
และการเปล่ียนแปลงดานตาง ๆ ที่เกิดข้ึน โดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทรงพระราชทานมาเปนท่ีมา
ของนิยาม “3 หวง 2 เง่ือนไข” ตามแผนภาพขางลางนี้

 “เศรษฐกิจพอเพียง...จะทําความเจริญใหแกประเทศได แตตองมีความเพียร แลวตองอดทน 
ตองไมใจรอน ตองไมพูดมาก ตองไมทะเลาะกัน ถาทําโดยเขาใจกัน เช่ือวาทุกคนจะมีความพอใจได...”

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
พระราชทาน ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2541

ทางสายกลางทางสายกลาง

เง่ือนไข ความรู
(รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง

เง่ือนไข คุณธรรม
(ซื่อสัตย สุจริต ขยัน อดทน แบงปน)

ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม

สมดุล / มั่นคง / ยั่งยืน

¡ÒÃÊÃŒÒ§¡ÒÃÊÃŒÒ§áºÃ¹´�...áºÃ¹´�...
   á¹Ç¤Ô´   á¹Ç¤Ô´àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§

เกร็ดความรู คูอุตสาหรรม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 หวง 2 เง่ือนไข นั้น เปนแนวความคิดที่สามารถนํามา
ประยุกตใชไดในทุกภาคสวน ตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน องคกรธุรกิจ รัฐบาล ไปจนถึงระดับสากล
โดยท่ีองคกรธุรกิจน้ัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็สามารถประยุกตใชในการสรางแบรนดซึ่งเปนส่ิงสําคัญ
มากสําหรับการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการไทย เพื่อใหธุรกิจมีการเติบโตที่มั่นคงและแขงขันไดในเวทีโลก 
ดังตัวอยางสวนหน่ึงของผูประกอบการ ผูบริหารองคกร และนักวิชาการ ไดนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกตใชเกี่ยวกับการสรางแบรนด 

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน
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นางศิริกุล เลากัยกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 
แบรนดบีอิ้ง จํากัด กลาววา การสรางแบรนดอยางพอเพียง ผูผลิต
ตองมีการผลิตสินคาที่ใหประโยชนสูงสุดแกผู ซื้ออยามองลูกคา
เปนเพียงผูซื้อสินคาอีกตอไป แตตองหันกลับมาสงเสริมการ
บริการหลังการขายเพ่ือสรางความย่ังยืนของแบรนดที่ลูกคา
มีความเช่ือและศรัทธาอยูแลวรวมถึง เปนเดือดเปนรอนแทน
แบรนดได  โดยท่ีผู บริหารต องมีการจัดการความเสี่ยงท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดการจัดการในกระบวนการผลิตอยาง
พอเพียง 
 อยางไรก็ตาม การสรางแบรนดที่ซีอีโอหลายบริษัทให
ความสําคัญมากในปจจุบันคือการสราง แบรนดอยางพอเพียง 
โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชดวย 3 หวง 
2 เงื่อนไข โดย 3 หวงคือ การมีเหตุมีผลในการสรางแบรนดหรือ
สินคาที่ตนเองมีความชํานาญ รู จักประมาณตนในการดําเนิน
กิจการภายในองคกร รวมถึงรู จักตนเองในการใชงบประมาณ
เพื่อลงทุนซึ่งเปนผลใหไมเกิดภาระหน้ีสินโดยจะเปนเกราะคุมกัน
อยางดีในการดําเนินธุรกิจ สําหรับ 2 เง่ือนไขท่ีเปนตัวบังคับ
ใหการดําเนินธุรกิจเป นไปตามกระบวนการความรู  ตองมี
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน เปนองคประกอบใหพนักงาน
พึงพอใจที่จะทํางานในองคกร เห็นไดชัดเจนจากการที่หลาย
หนวยงานใหความสําคัญกับเรื่อง CSR (Corporate Social 
Responsibility) เพ่ือสรางภาพพจนอันดีใหกับองคกร ซึ่งจะเปน
ผลสงเสริมใหผูรวมทุนตางชาติตัดสินใจลงทุน
 ดร.พิพัฒน ยอดพฤติการ ผู อํานวยการสถาบัน
ไทยพัฒน กลาววา ทุกองคกรมีสวนผสมของเศรษฐกิจพอเพียง
อยูแลว แตมีมากหรือนอยเทานั้น สิ่งที่ควบคูกับคําวาพอเพียงนั้น
จะตองมีธรรมาภิบาลดวย อันหมายถึง คุณธรรม เพราะท่ีผานมา
ปรากฏใหเห็นแลววาการมีเพียงความรูเพียงอยางเดียวไมสามารถ
พาองคกรสําเร็จไดตลอดรอดฝง แตจะตองมีคุณธรรมประกอบ

ดวย ทุกวันนี้การทําธุรกิจผูบริหารจะคํานึงถึงเรื่องตัวเลขทั้งดาน
ตนทุน ยอดขาย และกําไร แตลืมมองไปถึงกําไรทางเศรษฐศาตร 
ในที่นี้หมายถึงความพอประมาณ ทุกวันนี้ทํางานแบบหามรุ ง
หามคํ่า จนลืมมองดูตัวเองวา สิ่งท่ีทําอยูนอกจากผลกําไรทาง
ธุรกิจแลว ตัวเราไดอะไรบาง ความสุขมีหรือไม อาจจะมีแตเปนแค
ระยะส้ัน แตระยะยาวแลวไมใช เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงการ
เติบโตแบบย่ังยืน ซึ่งตองมีองคประกอบหลักที่เงื่อนไขความรูและ
เง่ือนไขคุณธรรม สองอยางรวมกันจะได 3 สิ่งผสมผสานกัน คือ 
ความพอประมาณ การมีภูมิคุมกันในตัว และความมีเหตุผล  
 ในแงของผู ประกอบการไทยแลว สิ่งที่ยังขาดอยู คือ 
การสรางแบรนด ซึ่งแบรนดหมายถึงชื่อ แตมีภาพเขามาเกี่ยวของ 
และการสรางแบรนดในแบบเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามา
ประยุกตและพัฒนากับธุรกิจเพื่อไปสูตลาดโลกได อยางไรก็ตาม 
กลยทุธของแบรนดไทยจะย่ังยนืไดตองเกดิขึน้จาก 4P นัน่หมายถงึ 
4พ ประกอบดวย 1. พันธะ ซึ่งโยงไปถึงเรื่องธรรมาภิบาล มีการ
บริหารที่โปรงใสเปนธรรม 2. พากเพียร เปนองคประกอบหนึ่ง

ขององคกรคือ ยั่งยืน บุคลากรและผู บริหารจะตองมีความ
พากเพียร 3. พิถีพิถัน เศรษฐกิจพอเพียง ไมไดมองลูกคาเปน
พระเจา แตหมายถึงการส่ือสารตรงกับลูกคาในแบบของความ
เปนจริง โดยมีความพิถีพิถัน 4. พิศวง หมายถึงวันเดอรฟูล 
ในยุคของการแขงขันนี้ตองมีการสรางความแตกตาง แตตองสราง
อยางมีคุณคา

ผศ.ช่ืนจิตต แจงเจนกิจ อาจารยประจาํภาควิชาการตลาด 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหทัศนะวา  
เศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวคิดที่จุดประเด็นทางธุรกิจ  ชีวิตเติบโต
อยางมั่นคง โดยเนนดูศักยภาพของตัวเอง และยังใหผลเปน
เคร่ืองมือสื่อสารการตลาดตอแบรนดไดเชนกัน หากนําไปใช
จะกอใหเกิดภาพลักษณในเชิงบวก  และความรูสึกดี ๆ ไดทันที 
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 สําหรับการสงผลตอภาพลักษณนั้น มี 3 สวน ไดแก 
สวนแรก  คือ ตอองคกร กรณีตัวอยางเห็นไดชัดเจน คือ ชวงปใหม 
บรรดาเจาของสินคา องคกรตาง ๆ ไดใหของขวัญ ของท่ีระลึก 
ผลิตภัณฑเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ ปฏิทิน สมุดไดอาร่ี  
หนังสือพ็อกเกตบุค ฯลฯ คอนขางมากเปนพิเศษนั้น เพราะเปน
กลยุทธที่ทําใหเกิดความรูสึกในแงความดี และภาพลักษณเชิงบวก
ตอ “องคกร” โดยตรง สวนอันดับสอง และสาม ไดแก ตราสินคา 
และสินคา ตองนําปรัชญาไปประยุกตใชใหสอดคลองกับลักษณะ
ของแบรนด อาทิ ในรูปการออกแบบตราสินคา หรือสินคาใหมี
ลักษณะตามแนวคิดพอเพียง ก็จะสามารถชวยสรางแบรนด

และภาพลักษณไดอยางยาวนาน มากกวาการโปรโมตภาพลักษณ
รวมองคกร ซึ่งกวาคนจะจดจําไดต องใชความตอเนื่องและ
งบประมาณพอสมควร ขอสําคัญ ใครทําเปนรายแรกจะถูกจดจํา
และระลึกไดกอน เนื่องจากปจจุบันมีคนนิยมใชกันมาก ทําให
ยากแกการจดจํา และไมมีความแตกตางกันมากนักกรณีตัวอยาง 
การนําเศรษฐกิจพอเพียงใปใชที่เห็นชัดเจนที่สุด ไดแก SCG 
เครือปูนซีเมนต มีการยึดหลักธรรมาภิบาล มองโอกาสและ
การเติบโตอยางมั่นคง ทําใหองคมีภาพลักษณที่ดี คอนขางเดนชัด

เห็นวา การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตใช
ในการสรางแบรดนั้น ตองปฏิบัติอยางมุงมั่น จริงจัง มีความ
รวมมือ มีการบริหารจัดการ และการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ตามความเหมาะสม รวมท้ังมีการเผยแพรการดําเนินการของ
องคกรสูสาธารณชนเพื่อเห็นคุณคาบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจ
พอเพียงรวมกัน เพ่ือเกิดผลดีในการดําเนินชีวิตหรือธุรกิจท่ีมี
ความสุข เติบโต อยางยั่งยืนแทจริง 

 ขอบคุณแหลงขอมูล :
  หนงัสือ Sufciency economy  เศรษฐกิจพอเพียง, 
  มีนาคม 2550
  http://www.cca.chula.ac.th 
  http://th.wikipedia.org
  http://product.exteen.com
  http://www.sufciencyeconomy.com
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OIE Club บทความเชิงทัศนะ

 ในชวงเริ่มตนท่ีไทยเขารวมระบบ SC นี้ มีปญหาอยูบางกับผูสงออกบางรายของไทยที่สงไปมาเลเซีย   
โดยเฉพาะการนําเขาสินคาจากไทยไปมาเลเซียในบางทานําเขาของมาเลเซีย เน่ืองจากการประชาสัมพันธ
ระบบนี้ของมาเลเซียยังไมดีพอและไมทั่วถึง ศุลกากรของมาเลเซียจึงระมัดระวังมากตองการขอมูลเกี่ยวกับ
สินคาและผูสงออกของไทยมายืนยันใหตรงกันกับขอมูลท่ีเขามีอยู จึงทําใหในชวงแรกของการเริ่มใชระบบนี้
มีความลาชาบาง
 เมื่อปญหาเหลานี้ศุลกากรไทยที่เปนผูแทนในการเจรจาดานกฎถิ่นกําเนิดสินคาของอาเซียนไดทราบ
และนําประเด็นเขาสูการพิจารณาของท่ีประชุม เพ่ือรายงานใหที่ประชุมทราบและชวยแกไขปญหาเหลาน้ี  
ที่สําคัญขอมูลเหลานี้จะเปนขอมูลรายงานถึงสถานะความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคท่ีประเทศสมาชิก
อาเซียนอื่นที่กําลังตัดสินใจวาจะเขารวมระบบนี้ดีหรือไม ระบบนี้ดีจริงหรือจะพิจารณาใหถี่ถวน 
 อยางไรก็ตามผูแทนมาเลเซียท่ีเขารวมประชุมรับปากวาจะประสานและแกไขปญหาใหและขอขอมูล
เพ่ิมเติมจากไทยและจะรายงานความกาวหนาในการแกไขปญหาใหไทยทราบ หลังจากน้ันจนถึงปจจุบัน
ก็ยังไมไดรับขาววาระบบนี้มีปญหาแตอยางไร  

 ความกาวหนาและสถานะลาสุด
ของระบบการรับรองถิ่นกําเนดิสินคาดวยตนเองของระบบการรับรองถิ่นกําเนดิสินคาดวยตนเอง
ของอาเซียนของอาเซียน  (Self Certi(Self Certi

หลังจากท่ีไทยได  เข าร วมระบบการรับรองถ่ินกําเนิดสินค า
ดวยตนเองของอาเซียนเม่ือปลายป 2554 ผูสงออกไดรับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดคาใชจายไดมาก อยางไรก็ตามผูสงออก
ที่ยังไมตัดสินใจเขารวมระบบน้ีก็ยังกังวลวาจะเกิดปญหาท่ีประเทศ
ปลายทางท่ีนําเขาสินคาจากไทย  หากผูนําเขาไมประสงคจะใชระบบน้ี
ถึงแมว าผู ส งออกของไทยจะตองการและไดไปขอข้ึนทะเบียน
เป นผู ส งออกรับอนุญาตกับกรมการค าต างประ เทศแล ว
การใช ระบบ SC นี้ก็ เกิดขึ้นไม  ได  จะเห็นวาตองมีความเห็น
และความตองการตรงกันทั้งผูสงออกและผูนําเขา และท่ีสําคัญ
คือประเทศผูส งออกและผู นําเข าจะตองเปนสมาชิกอาเซียน
ที่ เข าร วมโครงการ SC เทาน้ัน ซึ่งขณะน้ีมี 4 ประเทศ คือ 
ไทย มาเลเซีย สิงคโปร และบรูไน

●  สุดารัตน  เลิศวิทยาพนธ
 ผูเชี่ยวชาญดานกฎวาดวยถิ่นกําเนดิสินคา
 สํานกัพิกัดอัตราศุลกากร

ffication; SC)ication; SC)
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 การประเมินผลประสิทธิภาพของระบบ SC  มีบริษัททางยุโรปไดมาประเมินผลเมื่อป 2555 โดยไปสัมภาษณผูแทนประเทศสมาชิก
อาเซียนดานกฎถิ่นกําเนิดสินคาที่เขารวมโครงการ  ถึงความราบรื่นในการนําระบบ SC ไปใชในทางปฏิบัติ ปญหา อุปสรรค  
สิ่งที่ควรปรับปรุง  การเตรียมความพรอมดานบุคลากร  เครื่องมือ งบประมาณ  สถานที่  กฎหมายภายในประเทศสมาชิกมีรองรับเรื่องนี้
หรือไม รวมทั้งการเผยแพร  ซึ่งผู แทนไทยไดใหขอมูลเหลานี้ไปแลว พรอมทั้งเนนยํ้าวาหัวใจของความสําเร็จของระบบนี้คือ 
ความไววางใจ (TRUST)

ความไววางใจและเชื่อใจในเร่ืองอะไรกับใคร  
 ความเช่ือใจ ความไววางใจระหวางหนวยงานท่ีมอบอํานาจใหตัวแทนท่ีเปนผูสงออก
รับอนุญาต (Certified Exporter) ที่มาขอข้ึนทะเบียนวาจะใหขอมูลท่ีเปนจริง ถูกตอง
และเปนขอมูลที่เปนปจจุบัน  เมื่อผูแทนไดรับอนุญาตแลวจะทําหนาท่ีที่ไดรับมอบอํานาจ
มาอยางสุจริตเปนไปตามกฎเกณฑและเง่ือนไขของผูมอบอํานาจให  ความไววางใจระหวาง
ศุลกากรของประเทศผูนําเขากับผูสงออกในระบบน้ีและความไววางใจ เชื่อใจผูสงออก
รับอนุญาตของประเทศผูสงออกวาจะรับรองสินคาสงออกแตละครั้ง แตละรายดวยความ
ระมัดระวังตรวจสอบอยางรอบคอบ รวมไปถึงหนวยงานที่มอบอํานาจในการขึ้นทะเบียน
ผูสงออกรับอนุญาตจะดําเนินกระบวนการรับขึ้นทะเบียนผูสงออกรับอนุญาตอยางมีคุณภาพ  
อยางไรก็ตามใชวาระบบ SC  จะสะดวก  รวดเร็ว  โดยไมมีการตรวจสอบและควบคุม

เครื่องมือในการควบคุมตรวจสอบระบบ SC
 เราตางยอมรับวาวัฒนธรรม ความเจริญกาวหนา ความมีวินัยและคุณภาพของคนในแตละประเทศที่ถูกปลูกฝงส่ังสมและสะสม
มาอยางยาวนานสะทอนใหเห็นไดในหลายๆ เหตุการณ ประเทศอาเซียนก็ตระหนักดีในเรื่องนี้ การรวมตัวเปน AEC ของอาเซียนจึงได
วางมาตรการและมาตรฐานตางๆ ใหถือปฏิบัติรวมกัน  ระบบ SC เปนมาตรการหน่ึงที่จะมาใชในการอํานวยความสะดวกทางการคา
ลดการใช CO ที่มีปญหาท่ีมาจากหลายปจจัยที่ยังไมเปนมาตรฐานเดียวกัน เชน คาใชจาย เวลาท่ีใชในกระบวนการออก CO 
ความยาก-งายในการออก CO แตประเทศสมาชิกอาเซียนก็ไมไดเห็นพองกับระบบ SC ถึงแมหลายประเทศจะคัดคานไมเห็นดวย
และขอใหมีการแกไขกฎระเบียบของระบบ SC ใหรัดกุมยิ่งข้ึน แตประเทศอาเซียนที่ตองการนําระบบนี้มาใชรวมทั้งเลขาฯ อาเซียน
ที่ตองการนําระบบ SC มาใชเต็มรูปแบบในปที่อาเซียนเขาสู AEC (นาจะปลายป 2558) จึงใหมีโครงการนํารอง SC สวนกลุมประเทศ
อาเซียนที่ไมเห็นดวยก็แยกตัวไปรวมกันจัดทํา SC โครงการที่ 2 เมื่อปลายป 2554  และไดลงนามใหมีผลทางปฏิบัติ 1 มกราคม 2557 

ตอไปนี้จึงขอเรียกเปนโครงการ SC1 และโครงการ SC2
 โครงการนํารอง SC2 นําโดย อินโดนีเซีย ฟลิปปนสและลาว ไดลงนามทดลองใชโครงการนํารอง SC2 ไปแลว เมื่อ 1 มกราคม 
2557 แตในทางปฏิบัติยังไมมีการสงออกดวยระบบน้ี ดวยขอจํากัดรัดกุมที่อนุญาตใหเฉพาะผูผลิตเทานั้นท่ีจะใชระบบน้ีได
ในความเปนจริงผูคาที่ไมใชผูผลิตก็ตองการสงออกดวยระบบน้ี แตเมื่อประเทศไมเลือกท่ีจะเขาระบบ SC1 ท่ีเปดกวางกวา ในทางปฏิบัติ
จึงทําไมได

เครื่องมือในการควบคุมตรวจสอบระบบ SC1
 หนวยงานที่ขึ้นทะเบียนใหผูสงออกรับอนุญาตจะกําหนดอายุผูสงออกรับอนุญาตไวแตกตางกันของไทยกรมการคาตางประเทศ
กําหนดอายุไว 2 ป บรูไนไมไดกําหนดไวมีอายุตลอดไปตราบเทาที่ไมถูกเพิกถอน มาเลเซียกําหนดไว 3 ป แตในกรณีที่ตรวจพบวา
ผูสงออกรับอนุญาตไดกระทําความผิดหรือฉอฉลจะถูกเพิกถอนการเปนผูสงออกรับอนุญาตทันทีและมีบทลงโทษสําหรับการกระทํา
ความผิดขึ้นอยูกับลักษณะความผิดเปนกรณีไป
 สําหรับศุลกากรประเทศนําเขาโดยหลักการในระบบ SC1 แนะนําใหนําระบบบริหารความเสี่ยงกับตัวสินคา ผูนําเขา และเกณฑ
ถิ่นกําเนิดสินคา โดยใชฐานขอมูลยอนหลังของผูนําเขาและหรือสินคายอนหลัง 3-5 ปที่ใชระบบ CO วาผู นําเขารายใดมีประวัติ
การกระทําผิดกับสินคานําเขาประเภทใดนําเขาจากประเทศใด ใหมีการจัดกลุมสินคาท่ีมีความเสี่ยงใน 3 ระดับ คือ ความเสี่ยงสูง  
ความเสี่ยงระดับปานกลาง  และความเสี่ยงระดับตํ่า สินคาที่มีเกณฑ WO จะมีความเสี่ยงตํ่ากวาสินคาเกณฑ RVC เปนตน
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วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม : ไดเปดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และบทความท่ีมีเนื้อหาเก่ียวของกับอุตสาหกรรม
    จากบุคคลภายนอก ความยาวไมเกิน 2 - 3 หนากระดาษ A4 พรอมภาพประกอบ (ถามี)

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

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

✍กองบรรณาธิการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดทอนความยาว หรือขอความในบางตอนออก 
 เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ผลงานของทานไดรับการตีพิมพ

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

เครื่องมือในการควบคุมตรวจสอบระบบ SC2
 ระบบ SC2  มีเคร่ืองมือควบคุมเหมือน ระบบ SC1 ทั้ง 3 เคร่ืองมือ คือ กําหนดอายุของผูสงออกรับอนุญาต การเพิกถอน
การเปนผูสงออกรับอนุญาตเมื่อตรวจพบการกระทําผิด และการจัดทําฐานขอมูลความเสี่ยงของสินคา ผูนําเขาและเกณฑถิ่นกําเนิดสินคา 
นอกจากน้ีการควบคุมของระบบ SC2 เปนหลักเกณฑและขอบังคับของระบบ SC2 เอง เชน อนุญาตใหผูผลิตเทานั้นที่ใชระบบน้ีได  
ไมอนุญาตใหผูคาเขารวมโครงการ จํากัดจํานวนและผูที่จะขอขึ้นทะเบียนเปนผูสงออกรับอนุญาต จํากัดชนิดสินคาและมูลคาสินคา
ที่จะสงออก ตองสําแดงประเภทพิกัดศุลกากรของสินคาสงออกในบัญชีราคาสินคา (invoice) ผูสงออกที่ไดรับอนุญาตจะตองลงนาม
รับรองในบัญชีราคาสินคา เปนตน
 ถึงแมวาระบบ SC1 และ SC2 จะตางกันในรายละเอียดแตมีเปาหมายรวมกันคือการนําระบบนี้มาใชแทนระบบ CO
สํานักเลขาธิการอาเซียนมีเปาหมายชัดเจนวาจะนําระบบ SC มาใชเต็มรูปแบบในป 2558 ปที่จะเปน AEC อยางนอยไมทันตนป 2558  
เปนปลายป 2558 ก็ได ดังนั้นเมื่อระบบ SC2 ใชไประยะหน่ึงแลวคาดวากลางป 2557 ไทยจะแจงสํานักเลขาธิการอาเซียนวาจะเขารวม
โครงการนํารอง SC2 ได  ทั้งนี้ไทยไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาแลวใหเขารวมโครงการนํารอง SC2 ได

 เมื่อโครงการนํารอง SC1 และโครงการนํารอง SC2 ไดทดลอง
ใช แล วระยะหน่ึง ประเทศสมาชิกต างได รับประสบการณ  
ความคุนเคยและทักษะจากระบบนี้รวมทั้งปญหาและอุปสรรค 
อาเซียนจะดําเนินการรวมระบบ SC1 และระบบ SC2  เขาดวยกัน
เปนระบบ SC ระบบเดียว ทั้งนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนที่สนับสนุน
แตละระบบจะตองมาพิจารณารวมกัน หาขอยุติรวมกันที่ตางก็
ยอมรับกันได
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รอบร้ัว อุตสาหกรรม

สศอ. จัดแถลงขาวประเด็น “การดําเนินงานแกปญหาวิกฤตยางพาราและอนาคตอุตสาหกรรมยางพาราไทย”
นายอุดม วงศวิวัฒนไชย ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เผยแนวทางดําเนินการแกปญหา

วิกฤตราคายางพาราตกตํ่า และพัฒนาอนาคตอุตสาหกรรมระยะยาวของยางพาราไทยที่จะพัฒนาใหเติบโตอยางยั่งยืน โดยกําหนดมาตรการสงเสริม 
3 ดานหลัก ไดแก การแกปญหาวัตถุดิบลนตลาด การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราท้ังระบบ จัดขึ้น 
ณ หองประชุม 203 สศอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557

สศอ. จัดสัมมนา “THAILAND MEDICAL DEVICES : READY TO MOVE FORWARD”
ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานเปดงานสัมมนา “Thailand Medical Devices : Ready to Move 

Forward” ภายใตโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณทางการแพทยและอุปกรณดูแลสุขภาพ โดยมี ดร.ณัฐพล รังสิตพล ผูอํานวยการสํานัก
นโยบายอุตสาหกรรม รายสาขา 1 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กลาวรายงาน ทั้งนี้ มีผูใหความสนใจจากหนวยงานและสถาบันตางๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนเขารวมสัมมนา จัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

สศอ. รวมกิจกรรม “คืนความสุขใหนองดวยอุปกรณชวยพนยาเพ่ือผูปวยโรคหอบหืด 
(Thai Kid’s Spacer)”

นายอุดม วงศวิวัฒนไชย ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 
เปนประธานเปดงาน “คืนความสุขใหนองดวยอุปกรณชวยพนยาเพ่ือผูปวยโรคหอบหืด (Thai Kid’s 
Spacer)” ภายใตโครงการกิจกรรมเครือขายพัฒนาคุณภาพ (การดูแลผูปวยโรคหืด) ซึ่งจัดโดยสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมกับสถาบันพลาสติก เพื่อมอบอุปกรณชวยพนยาสําหรับโรคหอบหืด จํานวน 
1,000 ชุด ใหแกโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ สําหรับนําไปแจกจายใหกับโรงพยาบาลชุมชน
และเด็กดอยโอกาส ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
เมื่อวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557

สศอ. จัดแถลงขาวประเด็น “การกําหนดปริมาณโควตานําเขาเหล็กแผนรีดรอน ภายใตความตกลง JTEPA”
 นายอุดม วงศวิวัฒนไชย ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร
การนําเขาสินคาหมวดเหล็กและเหล็กกลาท่ีมีโควตาตามความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุน (JTEPA) เพ่ือพิจารณากําหนดปริมาณโควตานําเขา
เหล็กแผนรีดรอนจากประเทศญี่ปุนสําหรับป 2558 มีปริมาณรวม 530,000 ตัน ลดลงจากป 2557 เนื่องจากภาครัฐตองการเนนใหใชผลิตภณัฑเหล็ก
ภายในประเทศ รวมทั้งกําลังการผลิตเหล็กในประเทศยังเหลืออยูจํานวนมาก และบางผลิตภัณฑไมจําเปนตองใชเหล็กนําเขา จัดขึ้น ณ หองประชุม 202 
สศอ. เมื่อวันจันทรที่ 22 ธันวาคม 2557
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 EWS-IE ÊÑÞÞÒ³ä¿  EWS-IE ÊÑÞÞÒ³ä¿ เปนเครื่องมือที่มีความสามารถในการชี้นําภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมเปนระยะเวลา 1-3 เดือน แบงออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะปกติ เตือนระยะเบื้องตน 
และเตือนระยะรุนแรง โดยระยะปกติจะแสดงสัญญาณไฟสีเขียว เตือนระยะเบ้ืองตนจะแสดงสัญญาณ
ไฟสีเหลือง และเตือนระยะรุนแรงจะแสดงสัญญาณไฟสีแดง

ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม 
(ถวงนํ้าหนัก
มูลคาเพิ่ม)

อัตราการใช
กําลังการผลิต

มูลคาการนําเขา
วัตถุดิบ 

(ลานดอลลาร
สหรัฐฯ)

ดัชนีผลิต
ภาพแรงงาน
อุตสาหกรรม

หมายเหตุ: (    ) หมายถึง อัตราการขยายตัว (%)

EWS-IE à ×́Í¹Á¡ÃÒ¤Á-¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ � 
2558 Ê‹§ÊÑÞÞÒ³»¡μ Ô โดยตัวแปรองค

ประกอบสวนใหญสงสัญญาณปกติ ไดแก ดัชนี

ความเช่ือมั่นทางธุรกิจของไทย ดัชนีผู จัดการ

ฝายจัดซ้ือภาคอุตสาหกรรมโลก ดัชนีผลผลิตโลก 

ดัชนีคําส่ังซื้อสินคาใหมโลก ดัชนีผลผลิตสหรัฐฯ 

ดัชนีคําส่ังซื้อสินคาใหมของสหรัฐฯ ดัชนีความ

เชือ่มัน่ผูบรโิภคของสหรฐัฯ และอตัราการวางงาน 

ของกลุมสหภาพยุโรป  

 อยางไรก็ตาม ยังมีตัวแปรองคประกอบ

ที่สงสัญญาณไมปกติในเบ้ืองตน ซึ่งไดแก ดัชนี

ชี้นําเศรษฐกิจของไทย และดัชนีความเชื่อมั่น

ผูบริโภคของญี่ปุน 

The Early Warning System of 
Industrial Economics : EWS-IE

โดย : สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

μÑÇªÕéÇÑ´àÈÃÉ°¡Ô¨ÀÒ¤ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ

ั ี

OIE Business Indicators

    

ป 2556 ป 2557

ที่มาไตรมาส

 1 

ไตรมาส 

2

ไตรมาส

 3

ไตรมาส

 4

ไตรมาส

 1

ไตรมาส

 2

ไตรมาส

3
 ก.ย.

ดัชนีผลผลิต

ดัชนีผลผลิต 184.7 174.1 173.6 170.5 171.7 165.7 166.8 166.0 สศอ.

(2.9) (-5.1) (-3.6) (-7.1) (-7.0) (-4.8) (-3.9) (-3.9)

ดัชนีการสงสินคา 208.0 195.7 194.0 186.4 183.2 179.8 180.6 183.8 สศอ.

(11.5) (-3.0) (-5.6) (-10.6) (-11.9) (-8.1) (-6.9) (-7.2)

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 195.3 197.4 203.2 206.2 210.9 199.0 194.9 191.4 สศอ.

(7.5) (5.6) (11.1) (11.0) (8.0) (0.8) (-4.1) (-2.1)

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 117.5 114.7 116.8 116.2 114.0 111.9 113.1 112.8 สศอ.

(1.1) (-0.2) (-0.1) (-0.4) (-3.0) (-2.5) (-3.2) (-2.7)

อัตราการใชกําลังการผลิต 67.4 64.0 63.9 62.2 61.8 59.5 60.5 61.1 สศอ.

(3.6) (-2.6) (-4.1) (-6.7) (-8.2) (-7.0) (-5.3) (-3.9)

สถานการณภาคการผลิตโลก

Global Manufacturing PMI 51.1 50.5 51.4 52.7 52.9 52.2 52.4 52.2 JPMorgan

(-0.1) (0.3) (6.1) (6.2) (3.4) (3.3) (1.9) (0.8)

Global Manufacturing 52.0 51.3 52.3 54.3 54.2 53.5 53.6 53.3 JPMorgan

Output Index (-0.7) (0.5) (8.7) (9.2) (4.2) (4.2) (2.6) (0.6)

Global Manufacturing 51.8 51.2 52.5 54.1 54.1 53.3 53.5 52.9 JPMorgan

New Orders Index (0.7) (5.9) (11.1) (9.3) (4.5) (4.2) (1.9) (0.2)

Global Manufacturing 54.3 50.4 54.3 55.8 53.3 52.8 53.8 52.8 JPMorgan

Input Prices Index (-2.0) (0.0) (10.8) (2.0) (-1.9) (4.8) (-1.0) (-5.0)

Global Manufacturing 50.5 50.0 50.3 51.0 51.3 51.1 50.8 51.2 JPMorgan

Employment Index (-1.1) (-2.3) (0.9) (2.4) (1.5) (2.1) (1.1) (2.0)

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 43วารสาร
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หมายเหตุ: () หมายถึง อัตราการขยายตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา (%)

ป 2556 ป 2557
ที่มา 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2  ไตรมาส 3 ก.ย.

ตัวแปรชี้นําเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 

ปจจัยภายในประเทศ 

ดานการผลิต 

มูลคาการนําเขาสินคาวัตถุดิบ 35,148.4 38,074.8 34,347.6 33,944.0 33,499.2 34,278.2 34,734.9 12,367.5 ธปท .  

(ลานดอลลารสหรัฐฯ) (3.3) (3.4) (-3.8) (-1.5) (-4.7) (-10.0) (1.1) (11.9)

มูลคาการนําเขาสินคาทุน 14,587.7 14,993.8 14,445.7 14,220.7 12,975.1 13,615.7 14,722.1 5,247.4 ธปท.

 (ลานดอลลารสหรัฐฯ)  (3.6) (0.2) (-6.1) (-14.1) (-11.1) (-9.2) (1.9) (18.0)

ดัชนีชี้นําวัฏจักรธุรกิจระยะสั้น 120.9 121.7 121.3 121.5 120.3 120 121.4 122.8 กระทรวงพาณิชย 

(3.7) (2.9) (1.9) (0.4) (-0.5) (-1.4) (0.1) (1.4)

ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม 101.3 99.4 98.6 101.6 99.2 100.4 103.4 104.7 ส.อ.ท. 

3 เดือนขางหนา (-6.1) (-9.5) (-5.8) (0.9) (-2.1) (1.0) (4.9) (4.2)

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 248.3 238.1 238.1 233.3 230.5 229.9 226.9 226.1 ธปท. 

(12.9) (-2.0) (-3.5) (-6.8) (-7.2) (-3.5) (-4.7) (-5.0)

ราคานํ้ามันดิบ 94.3 94.1 105.8 97.3 98.7 103.3 97.8 93.2 EIA 

(-8.3) (0.7) (14.8) (10.7) (4.7) (9.8) (-7.6) (-12.3)

อัตราแลกเปลี่ยน 29.8 29.9 31.5 31.7 32.7 32.5 32.1 32.2 ธปท. 

บาท/ดอลลารสหรัฐฯ (-3.9) (-4.5) (0.4) (3.4) (9.6) (8.6) (2.0) (1.5)

อัตราแลกเปลี่ยน 32.3 30.3 31.8 31.6 31.8 31.8 30.9 30.0 ธปท.

บาท/100 เยน (-17.4) (-22.4) (-20.2) (-16.4) (-1.7) (4.8) (-3.0) (-6.1)

อัตราแลกเปลี่ยน 39.4 39 41.7 43.2 44.7 44.5 42.5 41.6 ธปท.

บาท/ยูโร (-3.2) (-2.8) (6.2) (8.5) (13.7) (14.0) (2.0) (-1.8)

ดานการบริโภค 

ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค 34.5 40.5 36 35 27.9 32.2 43.7 45.8 กระทรวงพาณิชย 

(41.6) (53.1) (21.5) (-1.5) (-19.1) (-20.3) (21.6) (31.2)

ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 148.6 147.3 146.5 146.7 146.2 146.2 146.9 147.7 ธปท. 

(3.8) (0.7) (-2.2) (-0.9) (-1.6) (-0.7) (0.2) (1.2)

รายไดเกษตรกรที่แทจริง 110.0 80.3 79.7 148.5 109.8 75.5 71.2 66.4 คํานวณโดย สศค.  

(-4.8) (-2.6) (-4.0) (1.8) (-0.2) (-6.0) (-10.6) (-15.4) ขอมูลจาก สศก. 

ดานตลาด 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย 1,525.6 1,537.3 1,366.9 1,370.9 1,325.3 1,438.8 1,549.9 1,585.7 ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย (SET)  (33.0) (30.2) (10.1) (2.4) (-13.1) (-6.4) (13.4) (14.6) แหงประเทศไทย

ปจจัยตางประเทศ 

ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจสหรัฐฯ 100.1 100.3 100.4 100.4 100.3 100.4 100.4 100.4 OECD 

(0.2) (0.6) (0.8) (0.6) (0.2) (0.1) (0.0) (0.0)

ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจญี่ปุน 99.9 100.5 101 101.4 101.2 100.4 99.7 99.6 OECD 

(-0.1) (0.7) (1.5) (1.9) (1.3) (-0.1) (-1.2) (-1.5)

ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจอียู 99.1 99.4 100.0 100.5 100.9 100.9 100.7 100.7 OECD 

(-0.4) (0.2) (1.2) (1.8) (1.8) (1.5) (0.7) (0.5)

ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคสหรัฐฯ 76.7 81.7 81.6 76.9 80.9 82.8 83.0 84.6 University of Michigan 

(1.5) (7.0) (8.8) (-3.1) (5.6) (1.4) (1.7) (9.2)

ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคญี่ปุน 44.1 45.0 44.4 41.2 38.7 39.3 41.1 40.2 ESRI 

(11.4) (11.1) (9.5) (5.1) (-12.3) (-12.7) (-7.3) (-12.0)

ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจอียู 91.6 91.2 98.3 102.7 105 106.4 104.6 103.5 EUROSTAT 

(-2.9) (-1.5) (11.1) (15.8) (14.7) (16.6) (6.5) (2.6)


