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OIE SHARE  ยินดี รับฟ  งความคิด เห็น  คํ าชี้ แนะ และข  าวประชาสัมพันธ ต  าง  ๆ ติดต อได ที่  กองบรรณาธิการ OIE SHARE 

กลุ มประชาสัมพันธและบริการหองสมุด สํานักบริหารกลาง สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ งพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400 อีเมล : oieshare@oie.go.th

ขอความที่ปรากฏใน OIE SHARE เปนทัศนะสวนตัวของผูเขียน

ที่ปรึกษา
ศิริรุจ จุลกะรัตน

ผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

วีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ 
รองผูอํานวยการ

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

บรรณาธิการบริหาร
สมจิตต เอี่ยมวรชัย

รกัษาการแทนผูอาํนวยการสาํนกับรหิารกลาง

กองบรรณาธิการ
ศุภิดา เสมมีสุข, นาฏนดา จันทรสุข, 

ชาล ี ขนัศริ,ิ สมพศิ นาคสขุ, ปญชาน ศรสีงัข,
เจษฎา อดุมกจิมงคล, ประวรีา โพธสิวุรรณ,
กฤษฎา นุรักษ, จักรพันธ เดนดวงบริพันธ,

บุญอนันต เศวตสิทธิ์, รัชวิน บุตตะวงษ, 
สุดาพร รักษาชาติ, ธัศภรณฌณก จันทระ,

อภิฤดี บางรัด 

เรื่องพิเศษ ส.ค.ส. พระราชทานจากในหลวง รัชกาลที่ 9 3
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 เดือนกันยายน 2559

Sharing  มองอนาคตเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนไป 
 ในบริบทประเทศไทยและภาคอุตสาหกรรม (ตอนที่ 1) 12
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Co n t e n t s
ประจํา เดือนธันวาคม 2559
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หากตองการนําขอเขียนหรือบทความในฉบับ ไปตีพิมพ เผยแพร
หรือเพื่อประโยชนอื่นใดกรุณาอางอิงแหลงที่มา.

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร

นอมศิระกราน กราบพระยุคลบาท

ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เปนลนพนอันหาที่สุดมิได

ขาพระพทุธเจา ผูบรหิาร ขาราชการ และเจาหนาทีส่าํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ในหลวง รัชกาลที่ 9” พระราชทาน ส.ค.ส. ซึ่งเปนบัตรสงความสุข
ที่ทรงประดิษฐดวยพระองคเอง ตั้งแตป พ.ศ. 2530 จนถึงป พ.ศ. 2559 เพื่อพระราชทานพรแกพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหมเปนประจําทุกป ในวันสิ้นป (31 ธันวาคม) ของทุกป (ยกเวนป พ.ศ. 2548)
 ดวยนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได จึงขออัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทานจากในหลวง รัชกาลที่ 9 มาเผยแพร 
เพื่อความเปนสิริมงคลแกทุกทานตลอดปใหมนี้และภายหนาตอไป ดังนี้

ส.ค.ส. พระราชทานจาก
ในหลวง รัชกาลที่ 9

 ส.ค.ส.  พระราชทานจากในหลวง รัชกาลที่ 9 ฉบับแรก พระองคทรงปรุแถบโทรพิมพ มีขอความสั้น ไมมีลวดลายใด ๆ 
เพื่อพระราชทานพรปใหมแกเจาหนาที่ถวายงานมีเนื้อความวา กส.9 ขอขอบใจทุกคน และถือโอกาสอวยพรปใหม ดวยคําตางๆ 
ใหพิจารณา ดังตอไปนี้

เห็นตรง พูดไพเราะ จิตมั่นคง
หมั่นเพียร งามสุจริต คิดดี

แจงสวาง สวยงาม สงบรมเย็น 
เปนทางขจัดทุกขโศก บรรลุความสุกความเจริญ

กส.๙ ปรุ 311430 ธค 2529” 

โดยใชรหัสแทนพระองควา “กส. 9” เชนเดียวกับที่ทรงใชติดตอทางวิทยุสื่อสาร ทรงระบุทายโทรพิมพวา “กส. 9 ปรุ” ตัวเลขที่
ตามหลัง คือ วันที่และเวลา เดือน ป ที่ทรงสราง  กอนเริ่มเผยแพรสูสาธารณชน เมื่อป พ.ศ. 2530
                                 3

นางสาวสมพิศ  นาคสุข
ผูอํานวยการสวนดัชนีอุตสาหกรรมและการวิเคราะห
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 ส.ค.ส. พระราชทาน ป พ.ศ. 2531 ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงประดิษฐ ส.ค.ส. พระราชทาน ดวยการใชคอมพิวเตอร ซึ่ง ส.ค.ส. 
เริ่มมีลวดลาย เปนสีขาวดํา มีขอความสั้น แตก็มากดวยคุณคา ความหมาย และคติเตือนใจ โดยทรงประมวลจากสภาพเหตุการณ
บานเมือง เพื่อใหเห็นถึงปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  ที่ชาติตองประสบในรอบปที่ผานมา และทรงกระตุนใหชาวไทยมีขวัญ กําลังใจ
ตอสูกบัอปุสรรคทีจ่ะเกดิขึน้ภายภาคหนาอยางไมยอทอ และทรงเปลีย่นคาํลงทาย เปน “กส. 9 ปรงุ” เนือ่งจากทรงเปลีย่นจากการ 
“ปรุ” ดวยโทรพิมพ เปน “ปรุง” ดวยคอมพิวเตอร และ ส.ค.ส. พระราชทาน สําหรับปตอ ๆ มา ทรงมีภาพ การตกแตงลวดลาย 
ประดับประดาเพิ่มมากขึ้นที่เกิดจากพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถหลากหลายดานและการใชคอมพิวเตอรของพระองค 

4

ทรงสอนใหทุกคนคิดและทําในสิ่งที่ดี
เพื่อใหเกิดแตสิ่งดี ๆ ในชีวิต

ทรงใหนิยาม 4 ประการ ของความสุขวาคือ 
ความปรารถนาดีตอกัน อนุเคราะหกันและกัน 

ความยินดี ความสงบ

ทรงใหคนไทยมีความเพียรเชนเดียวกับพระมหาชนก 
และทรงเนนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
วาเปนทางแกไขปญหาเศรษฐกิจ

ทรงกลาววา สุนัขทรงเลี้ยงเปนเพื่อนที่ดี
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 ทั้งนี้ ป พ.ศ.2548 ไมมี ส.ค.ส. พระราชทานจากในหลวง รัชกาลที่ 9 เนื่องจากเกิดเหตุการณคลื่นสึนามิ เนื่องจากแผนดิน
ไหวในมหาสมุทรอินเดีย พ.ศ.2547 เพราะพระองคทรงทํางานอยางหนักในการใหความชวยเหลือประชาชนชาวใตที่ไดรับความ
เดือดรอน 

    ส.ค.ส. พระราชทาน ป พ.ศ. 2549 เปนตนมา ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงประดิษฐ ส.ค.ส. 
พระราชทานเปนภาพสี และนําพระบรมฉายาลักษณกับสุนัขทรงเลี้ยง คือ คุณทองแดง
ที่ทรงเลี้ยงมาตั้งแตป พ.ศ. 2541 มาประดิษฐ ส.ค.ส. ทั้งนี้ เวน ส.ค.ส. พระราชทาน 
ป พ.ศ. 2558 ทรงนําภาพวาดจากพระราชนิพนธ เรื่อง พระมหาชนก มาใชประดิษฐ 
และแฝงขอคิดและพระราชทานพรวา

“ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ ปญญาที่เฉียบแหลม กําลังกายที่สมบูรณ”           

 ส.ค.ส. พระราชทาน จากในหลวง รัชกาลที่ 9 ป พ.ศ. 2559 เปนฉบับสุดทาย 
เปนพระบรมฉายาลักษณครึ่งพระองค ขณะพระองคทรงแยมพระสรวลฉลองพระองคเชิ้ต
ดานใน ฉลองพระองคเสื้อคลุมปกรูปคุณทองแดง พรอมขอความพระราชทานพร วา 

“ใหมีกําลังกายที่แข็งแรง มีกําลังใจที่เขมแข็งหนักแนน 
และมีสติรูเทาทันอยูเสมอ”  

 ทานสามารถชม ส.ค.ส. พระราชทานจากในหลวง รัชกาลที่ 9 ทั้งหมดไดในเว็บไซต
ของสํานักราชเลขาธิการ http://www.ohm.go.th/th/monarch/card

5

ขอบคุณแหลงขอมูล/ภาพ
https://www.dek-d.comeducation/12780/.
http://www.pccl.ac.th/external_newsblog.php?link=1893
www.beartai.com/article/tech-article/126714
http://heartofthekingdombynamfon.blogspot.com/2013/12/blog-post_3.html
http://www.ohm.go.th/monarch/card
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หลังจากที่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ผลปรากฏวา 
นายโดนัลด ทรัมป จากพรรครีพับลิกัน ชนะการเลือกตั้ง โดยในชวงเวลาการหาเสียงหลายฝายไดติดตามอยางใกลชิด
เรือ่งนโยบายของนายโดนลัด ทรมัป ทีใ่ชในการหาเสยีง เนือ่งจากนโยบายดงักลาวทีเ่รยีกวา America First มคีวามแตกตางจากการ
ดําเนินนโยบายของรัฐบาลในปจจุบันอยางมาก โดยมุงเนนการปกปองคนอเมริกัน ไมพึ่งพาใคร นําการลงทุนจากตางประเทศ
กลบัมาสหรฐัอเมรกิา เพื่อสรางงานใหเกิดขึน้ภายในประเทศนอกจากนีย้งัมนีโยบายลดภาษนีติิบุคคลลงเหลอืรอยละ 15 จากเดมิ
รอยละ 35 ซึ่งจะเปนสวนที่กระตุนอุปสงคภายในสวนนโยบายดานการคาระหวางประเทศที่สงผลกระทบกับประเทศคูคาตางๆ 
ของสหรัฐอเมริกา คือ การสรางกําแพงภาษีนําเขา และไมสนับสนุนการเปดเสรีทางการคา ทั้งนี้ นโยบายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ 
การคาและการลงทุนดังกลาว ลวนมีความเกี่ยวของกับประเทศตาง ๆ และประเทศไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได เนื่องจากไทยเปน
ประเทศที่มีความสัมพันธกับสหรัฐอเมริกาอยางใกลชิด ทั้งดานการคาระหวางประเทศและการลงทุน ซึ่งคาดการณไดวาอาจจะ
เกิดผลกระทบทั้งโดยทางตรง และทางออม 

สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ 

ECONECONECONF  CUS

นโยบายการหาเสียงของ

วาที่ประธานาธิบดีคนใหมของสหรัฐอเมริกา

ผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมไทย

FF  CUS  CUS  CUS  CUS  CUS  CUS  CUS  CUS  CUS  CUS  CUS  CUS  CUS  CUS

America First
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สถานการณดานการคาระหวางไทย-สหรัฐอเมริกา

 สหรัฐอเมริกาถือเปนคูคาที่สําคัญของประเทศไทยมาโดย
ตลอด โดยมูลคาการสงออกของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาอยูใน
อันดับ 1 จนกระทั่งสหรัฐอเมริกาเกิดวิกฤติซับไพรมสงผลให
มูลคาการสงออกเริ่มมีมูลคาลดลง แตยังคงอยูในอันดับที่ 2
รองจากการสงออกไปยังกลุ มประเทศอาเซียน โดยในป 
2558 การสงออกของไทยไปยังสหรัฐอเมริกามีมูลคา 24,056 
ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเปนรอยละ 11.22 ของมูลคา
การสงออกทัง้หมด เมือ่พจิารณาการสงออกสนิคาอตุสาหกรรม
พบวามีมูลคา 20,437 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยสินคาในกลุม
เครือ่งคอมพวิเตอรและอปุกรณมมีลูคาการสงออกสงูสดุ รองลง
มาไดแกสนิคาในกลุมอปุกรณอเิลก็ทรอนกิส และผลติภณัฑยาง

ผลกระทบดานการคาระหวางประเทศโดยทางออม

 สาํหรบัผลกระทบดานการคาทางออมนัน้เปนการคาทีเ่กดิ
ขึน้ผานหวงโซการผลติในประเทศทีเ่ปนฐานการผลติสาํคญัอยาง
ประเทศจนีซึง่มมีลูคาการคากบัสหรฐัอเมรกิาอยูในอบัดบัตน ๆ  
ในป 2558 สหรัฐอเมริกานําเขาสินคาจากจีนมูลคา 502,632 
ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเปนรอยละ 21.79 ของมูลคาการ
นําเขาสินคาทั้งหมด แตมีมูลคาสงออกไปยังจีนเพียง 116,186 
ลานเหรียญสหรัฐฯ สงผลใหสหรัฐอเมริกาขาดดุลการคากับจีน
เปนมูลคา 386,446 ลานเหรียญสหรัฐฯ ดังนั้นสําหรับนโยบาย
การกีดกันสินคานําเขาโดยการตั้งกําแพงภาษีนําเขาของ
นายทรมัปนัน้ จนีจงึเปนประเทศแรก ๆ  ทีอ่าจจะไดรบัผลกระทบ
อยางแนนอน

 สินคาที่สหรัฐอเมริกานําเขาจากจีนสวนใหญเปนสินคา
ในกลุมชิน้สวนอเิลก็ทรอนกิส อปุกรณประกอบเครือ่งโทรศพัท 
เครือ่งคอมพวิเตอรและอปุกรณ ซึง่ประเทศไทยเปนสวนหนึง่ใน
หวงโซการผลิตโดยเฉพาะชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส และการผลิต
อุปกรณประกอบเครื่องโทรศัพท โดยหากนโยบายนี้สามารถ
ดําเนินการไดในอนาคตกลุมอุตสาหกรรมของไทยดังกลาว
อาจจะไดรับผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงไมได
 เมื่อวิเคราะหจากขอมูลการนําเขาและสงออกพบวา
นโยบาย America First อาจจะสงผลตอการสงออกของไทย
ในกลุมอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
และการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเนื่องจากเปนการสงออก
ไปยงัสหรฐัอเมรกิาโดยตรง และผานทางหวงโซการผลติของจนี 
ซึ่งประเด็นการขึ้นภาษีนําเขาสินคาจากจีนของสหรัฐอเมริกา 
อาจสงผลใหผูสงออกสนิคาไทยไปยงัจนีไดรบัผลกระทบดวยนัน้
ในทางตรงขามกรณีดังกลาวอาจสงผลดีตอผูประกอบการไทย
ที่มีการสงออกสินคาชนิดเดียวกันกับจีนไปยังสหรัฐอเมริกา
ใหมคีวามไดเปรยีบศกัยภาพในการแขงขนัสนิคาสงออกจากจนี 
โดยสินคาที่ผลิตเพื่อสงออกไปยังสหรัฐอเมริกาของไทยที่เปน
ชนดิเดยีวกบัจนี เชน ยางลอรถยนต จอโทรทศัน เครือ่งประมวลผล
(Hard Disk Drive: HDD) เครื่องพิมพเปนตน ซึ่งจะเห็นไดวา
ชวงเวลาที่ผานมา การที่สหรัฐอเมริกาใชมาตรการตอบโตการ
ทุมตลาดและการอดุหนนุ (AD / CVD) สนิคายางลอรถยนตจาก
จนี สงผลใหมลูคาการสงออกสนิคายางลอรถยนตของไทยไปยงั
สหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญอยางตอเนื่อง
 นอกจากนีก้ารทีผู่ประกอบการไทยยงัสามารถใชสทิธพิเิศษ
ทางศลุกากร หรอื  GSP ทีส่หรฐัอเมรกิาตออายใุห สาํหรบัสนิคา
เกษตรและอตุสาหกรรมประมาณ 3,400 รายการ ซึง่สนิคาสวน
ใหญอยูในหมวดสนิคาอตุสาหกรรม เชน อาหารปรงุแตง ชิน้สวน
เครื่องปรับอากาศ ถุงมือยาง ชุดสายไฟสําหรับรถยนต เครื่อง
สุขภัณฑเซรามิค กุญแจสําหรับรถยนต  โดยสิทธิ GSP มีผล
จนกระทั่งวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งการไดรับสิทธิ GSP 
ดังกลาวก็ถือเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการรักษาขีดความ
สามารถในการแขงขันใหกับผูประกอบการไทย
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ผลกระทบดานการยกเลิกความตกลง TPP

 ในสวนของนโยบายการยกเลิกความตกลง TPP นั้น
ประเทศไทยคงไมไดรับผลกระทบโดยตรงเนื่องจากไมไดเปน
สมาชิก TPP อยางไรก็ตามในปจจุบันมีผู ประกอบการไทย
บางสวนไดขยายหรอืยายฐานการผลติไปประเทศเวยีดนามและ
มาเลเซยีซึง่เปนสมาชกิ TPP แลว อกีทัง้ผูประกอบการบางสวน
ก็มีแนวคิดที่จะขยายฐานการผลิตไปยัง 2 ประเทศดังกลาว
เพื่อใหสามารถใชสิทธิประโยชนดานภาษีศุลกากรภายใต
ความตกลง TPP ในการสงออกสินคาไปยังสหรัฐอเมริกา
ในอนาคตนัน้โดยทีผ่านมาพบวาปจจยัหลกัทีผู่ประกอบการไทย
ขยายหรือยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบานเนื่องจาก 
1) ปญหาดานการขาดแคลนแรงงาน และคาจางแรงงานใน
ประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น 2) การใชสิทธิพิเศษทางภาษี หรือ GSP 
ในการสงออกไปยังสหภาพยุโรป โดยเฉพาะกลุมอุตสาหกรรม
การผลิตเสื้อผาและเครื่องนุงหม 3) การขาดแคลนวัตถุดิบ 
โดยเฉพาะในกลุ มอุตสาหกรรมแปรรูป อาหารทะเลและ 
4) การยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน
ไปยังประเทศเพื่อนบานตามยุทธศาสตร Thailand plus one 
ของนกัลงทนุญีปุ่น และ ASEAN as one ของนกัลงทนุรายใหญ
ของไทย เปนตน กลาวคือการที่ผู ประกอบการจํานวนหนึ่ง
ที่ขยายฐานการผลิตไปยังเวียดนามแลว โดยเฉพาะกลุ ม
อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป ซึ่งสวนใหญตองการใชความ
ไดเปรียบดานแรงงาน เนื่องจากมีคาแรงงานอยูในระดับตํ่ากวา
ไทย ประกอบกับจํานวนแรงงานที่มีจํานวนมาก สําหรับความ
ไดเปรียบในดานภาษี สวนใหญผูประกอบการไทยมุงเนนการ
ใชสิทธิ GSP ในการสงออกสินคาไปยังสหภาพยุโรป เนื่องจาก
เปนตลาดหลักในการสงออกสินคาเสื้อผา และเครื่องนุงหม
ของไทย ดังนั้นจะเห็นไดวาผูประกอบการที่ขยายฐานการผลิต
ไปยังเวียดนามนั้นไมไดมีเปาหมายเพื่อเขาสู ตลาดประเทศ
ในกลุม TPP เปนหลัก

 ทั้งนี้สําหรับประเทศมาเลเซีย เมื่อพิจารณาหวงโซการ
ผลิตที่เชื่อมโยงกับไทยพบวาอุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk 
Drive ของมาเลเซียมีการผลิตและสงออกไปยังสหรัฐอเมริกา
มูลคาสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาการสงออกทั้งหมด 
ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาถึงปริมาณการสงออกของไทย
ไปยังมาเลเซียพบวาสินคากลุมชิ้นสวนหรืออุปกรณประกอบ 
Hard Disk Drive ก็มีมูลคาสูงสุดอีกดวย โดยในสวนของการ
ลงทุนนั้น ป 2558 มีนักลงทุนจากไทยเขาไปลงทุนในกิจการ
ผลิตคอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิกส และอุปกรณทางทัศนศาสตร
มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากเปนการขยายฐานการผลิตเพื่อให
สามารถใชสิทธิดานภาษี TPP เพื่อเขาสูตลาดประเทศสมาชิก 
ประกอบกบัการรกัษาสวนแบงทางตลาดในสหรฐัอเมรกิาทีเ่ปน
คูคาสําคัญของอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องคอมพิวเตอรและ
สวนประกอบ และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 
 ดั งนั้นนโยบายที่จะยกเลิกความตกลง TPP ของ
สหรัฐอเมริกา อาจจะสงผลตอภาคอุตสาหกรรมไทยใน
อตุสาหกรรมการผลติเครือ่งคอมพวิเตอรและสวนประกอบ และ
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสบาง อยางไรก็ตามประเทศคูคาหลักของ
อตุสาหกรรมดงักลาวของไทยนัน้สวนใหญยงัอยูในภมูภิาคเอเชยี 
เชน ญีปุ่น จนี สหภาพยโุรป ฮองกง และอาเซยีน ซึง่ประเทศไทย
ยังคงมีศักยภาพในการสงออกไปยังตลาดในภูมิภาคนี้อยูแลว
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ผลกระทบดานการลงทุน

 การลงทนุโดยตรงจากตางประเทศในไทย (FDI) จากขอมลู
ของธนาคารแหงประเทศไทย ในป 2558 มีมูลคาสุทธิ 9,003 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ประเทศที่เขามาลงทุนมีมูลคาสุทธิสูงสุด 
ไดแก ญีปุ่น รองลงมาคอื ไอซแลนด และสหรฐัอเมรกิา  สาํหรบั
ประเภทกิจการที่สหรัฐอเมริกามาลงทุนในไทยมากที่สุด ไดแก 
กจิการในภาคการผลติหรอืภาคอตุสาหกรรม โดยเปนการลงทนุ
ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ, ยานยนต รถพวงและรถกึ่งพวง, ยาง
และพลาสติก และคอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิกส และอุปกรณ
ทางทศันศาสตรตามลาํดบั รองลงมาคอื  กจิการอสงัหารมิทรพัย 
และกิจการการขายสง ขายปลีก และซอมยานยนต
 สาํหรบันโยบายในการดงึการลงทนุกลบัของสหรฐัอเมรกิา
นั้น หลายฝายยังคงเห็นวาเปนเรื่องที่ดําเนินการคอนขางยาก 
หรือตองใชเวลานาน เนื่องจากการออกมาลงทุนในประเทศ
ตาง ๆ นั้น นักลงทุนตองการใชขอไดเปรียบในการแขงขัน
ดานแรงงาน วัตถุดิบ และการขนสง จึงแสวงหาประเทศ หรือ
กลุมประเทศที่สามารถกอใหเกิดขอไดเปรียบดังกลาว ดังนั้น
การที่นักลงทุนจากอเมริกาจะกลับไปลงทุนในประเทศอาจจะ
ทําใหนักลงทุนอเมริกาเองสูญเสียความสามารถในการแขงขัน
ไดซึง่นกัลงทนุอเมรกิาจะตองวเิคราะหความคุมคาตอการดาํเนนิ
ธุรกิจระหวางไดรับการลดภาษีนิติบุคคล กับการสูญเสียความ
สามารถในการแขงขนัวาจะทาํใหไดรบัประโยชนภายใตเงือ่นไข
ของปจจยัใดมากกวาแตหากนกัลงทนุอเมรกิาดงึเงนิลงทนุกลบั
ไปจริงอาจจะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมการผลิตยานยนต 
รถพวงและรถกึง่พวง เนือ่งจากเปนอตุสาหกรรมทีม่แีนวโนมการ
เขามาลงทนุจากประเทศสหรฐัอเมรกิาในไทยเพิม่สงูขึน้ สาํหรบั
อุตสาหกรรมอื่น ๆ  นั้น นักลงทุนสวนใหญยังคงมาจากประเทศ
ญี่ปุน จีน และประเทศในกลุมสหภาพยุโรป

ภาพประกอบ :
https://www.pinterest.com/pin/511580838903597690/
https://www.pinterest.com/pin/440719513518948174/

http://www.freepik.com/free-vector/business-background-design_987211.htm”>Designed by Freepik</a>
http://www.freepik.com/free-photo/transparent-bills-with-buildings_947137.htm”>Designed by Freepik</a>

http://bps.moph.go.th/new_bps/node/13

จัดทําโดย
นายชาญชัย  โฉลกคงถาวร และ
นางสาวประวีณาภรณ  อรุณรัตน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

แหลงที่มา: 
1. ขอมูลมูลคาการสงออก และนําเขา จาก Trade Mapสามารถสืบคนขอมูลจาก www.trademap.org

              2. ขอมูลเงินลงทุนสุทธิของไทยในตางประเทศ จาก ธนาคารแหงประเทศไทย สามารถสืบคนขอมูลจาก 
                www.bot.or.th

 จากนโยบายของว  าที่ ประธานาธิบดีคนใหม ของ
สหรัฐอเมริกาใชหาเสียงจะเปนนโยบายที่หลายฝายมองวา
สดุโตง และอาจจะเปนเรือ่งยากทีจ่ะดาํเนนิการไดจรงิ เนือ่งจาก
นโยบายบางขอมีผลตอความนาเชื่อถือของสหรัฐอเมริกาเอง
ในเวทีโลก แตอยางไรก็ตามประเทศไทยซึ่งเปนประเทศที่
มีขนาดเล็ก และยังคงตองพึ่งพาการคาและการลงทุนจาก
ประเทศขนาดใหญอยางสหรัฐอเมริกา  ดังนั้นจึงตองติดตาม
การดําเนินนโยบายของรัฐบาลใหมอยางใกลชิด และเตรียม
ความพรอมในการรับมือกับการออกระเบียบ กฎเกณฑตาง ๆ 
ของสหรัฐอเมริกา อาทิ เรื่องสถานการณการคามนุษย ซึ่งในป 
2559 ไทยเพิ่งไดรับการจัดสถานะดีขึ้นใหอยูในระดับ Tier 2 
Watch List ดังนั้นจึงควรใหความสําคัญในการรักษาระดับนี้
ไวอยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริมและยกระดับภาพลักษณดานการ
แกไขปญหาการคามนุษย และปญหาแรงงานผิดกฎหมายของ
ประเทศ ซึง่ถอืเปนการยกระดบัขดีความสามารถในการแขงขนั
ใหกบัผูประกอบการไทยในการสงออกสนิคาไปยงัสหรฐัอเมรกิา
ไดอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้การแสวงหาความรวมมือกับประเทศ
ตาง ๆ  เพือ่โอกาสในการเขาสูตลาดใหม การเขาสูหวงโซการผลติ
โลก และการพฒันาศกัยภาพของผูประกอบการไทยถอืเปนสวน
สาํคญัในการทีจ่ะเสรมิสรางขดีความสามารถในการแขงขนัของ
ผูประกอบการไทยในเวทีโลกผูประกอบการไทยในเวทีโลก
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สรุปสถานการณ 
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2559

ECON REVIEW

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ

สถานการณการผลติของอตุสาหกรรมรายสาขาสาํคญัทีย่งัคง
ขยายตวั เชน อตุสาหกรรมปโตรเลยีมอตุสาหกรรมเครือ่งปรบั
อากาศ และอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

 อุตสาหกรรมการผลิตปโตรเลียมดัชนีผลผลิตขยายตัวรอย
ละ 19.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  เนื่องจากราคา
นํ้ามันเชื้อเพลิงอยูในระดับตํ่า ทําใหผูบริโภคใชนํ้ามันมากขึ้น

 อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศดัชนีผลผลิต
ขยายตัวรอยละ 17.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน มี
การผลิตเพิ่มขึ้นในสวนของคอนเดนซิ่งยูนิตและแฟนคอยล
ยูนิต เนื่องจากมีการเรงผลิตเครื่องปรับอากาศรุนที่ใชสารทํา
ความเย็น R22 กอนที่จะถูกยกเลิกใชในป 2560

 อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสดัชนีผลผลิต
ขยายตัวรอยละ 12.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน
อันเปนผลมาจากการผลิตเพิ่มขึ้นในกลุมสินคา Other IC  
ในชิ้นสวนอุปกรณแสดงผลและชิ้นสวนอุปกรณเพาเวอร
อิเล็กทรอนิกส

 สําหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิตที่หดตัว  เช น  
อุตสาหกรรมเครื่องประดับเพชรพลอย อุตสาหกรรมยานยนต  
และอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป

 อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยดัชนี
ผลผลติหดตวั  รอยละ 7.6 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปกอน
ลงลงในกลุมสินคากําไล จี้ แหวน และสรอย เนื่องจากคําสั่งซื้อ
ที่ลดลง  

 อุตสาหกรรมการผลิตยานยนตดัชนีผลผลิตหดตัวรอย
ละ 6.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจากตลาด
ในประเทศและตลาดตางประเทศยังคงชะลอตัว  โดยเฉพาะ
รถปคอัพและรถยนตนั่งขนาดกลาง

 อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปดัชนีผลผลิตหดตัว
รอยละ 3.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจาก
ตลาดคูคาหลัก เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และจีน  มีการสั่งซื้อ
ลดลง
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ในชวงประมาณเดือนตุลาคมของทุกป องคกรสําคัญ 2 แหงจะมีการเผยแพรรายงานการคาดการณ
เศรษฐกจิโลกรวมถงึการคาดการณเศรษฐกจิประเทศไทยในปถดัไป โดยธนาคารโลกหรอื World Bank

จะเผยแพรรายงานเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกและแปซิฟก (World Bank East Asia and Pacific 
Economic Update) ในสวนของกองทุนการเงินระหวางประเทศ หรือ International Monetary 
Fund (IMF) จะเผยแพรรายงานแนวโนมเศรษฐกิจโลก (World Economic Outlook) ทั้งนี้รายงาน 
IMF World Economic Outlook จะเผยแพรปละ 4 ฉบับในชวงประมาณเดือนมกราคม เมษายน 
กรกฎาคม และตุลาคม สวนรายงาน World Bank East Asia and  Pacific Economic Update 
จะเผยแพรปละ 2 ฉบับ ในชวงประมาณเดือน เมษายน และตุลาคม 

มองอนาคตเศรษฐกจิโลกทีเ่ปลีย่นไป 
ในบริบทประเทศไทย
และภาคอุตสาหกรรม (ตอนที่ 1)

สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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เศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกจะยังคงเติบโตในระดับปานกลางตลอดชวง 3 ปขางหนา 

โดยการบริโภคภายในประเทศจะเปนปจจัยขับเคลื่อน

รายงาน World Bank East Asia and Pacific Economic Update ฉบับเดือนตุลาคม 2559 คาดการณวาเศรษฐกิจโลก
ป 2559 ป 2560 และป 2561 จะขยายตวัรอยละ
2.3 2.7และ 2.9 ตามลําดับ และเศรษฐกิจของ
ประเทศกาํลงัพฒันาในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก 
(East Asia and Pacific : EAP) จะยังคงเติบโต
ในระดับปานกลางตลอดชวง 3 ปขางหนา
โดยคาดการณวาการบริโภคภายในประเทศ
จะเปนปจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้
ประเทศที่นําเข าสินคาโภคภัณฑจะไดรับ
ประโยชนจากราคาสินคาโภคภัณฑและอัตรา
เงินเฟอในภูมิภาคที่ยังอยู ในระดับตํ่า โดย
เศรษฐกิจในภูมิภาคนี้จะเติบโตที่รอยละ 5.8 
ในปพ.ศ. 2559 และร อยละ 5.7 ในป
พ.ศ. 2560-2561 อยางไรก็ดีภูมิภาคนี้ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงที่มีผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีนัยสําคัญ อาทิ 
ภาวะเศรษฐกจิซบเซาในกลุมประเทศเศรษฐกจิกาวหนา แนวโนมการชะลอตวัทางเศรษฐกจิในกลุมประเทศกาํลงัพฒันา การคาโลก
ที่อยูในภาวะชะงักงัน ภาวะการเงินโลกที่อาจตึงตัวอยางฉับพลัน หรือการที่เศรษฐกิจจีนชะลอตัวเร็วเกินไปกวาที่คาดการณไว 
ลวนเปนบททดสอบความสามารถในการปรับตัวรับมือกับความแปรผันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
 รายงาน World Bank East Asia and Pacific Economic Update ฉบับลาสุดนี้ คาดการณวาจีนจะยังคงดําเนินการ
ปรบัโครงสรางทางเศรษฐกจิใหเตบิโตชาลง แตมคีวามยัง่ยนืมากขึน้ เศรษฐกจิของจนีจะยงัคงเตบิโตในระดบัปานกลางเนือ่งจากการ
ปรบัสมดลุโครงสรางเศรษฐกจิสูการบรโิภค การบรกิาร และกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีม่มีลูคาสงู ลดการพึง่พงิการสงออกและลงทนุ 
ซึง่ชวยใหความเสีย่งโดยรวมของระบบเศรษฐกจิลดลงดวย โดยคาดวาป 2559 เศรษฐกจิจนีจะเตบิโตทีร่อยละ 6.7 และชะลอตวัลง
เปนรอยละ 6.5 ในป พ.ศ. 2560 และรอยละ 6.3 ในป พ.ศ. 2561 เศรษฐกิจของฟลิปปนสจะแข็งแกรงที่สุดโดยจะเติบโตเพิ่มขึ้น
เปนรอยละ 6.4 ในป 2559 ในขณะที่เวียดนาม ที่เผชิญกับภัยแลงอยางรุนแรงในปนี้ คาดวาเศรษฐกิจจะกลับมาเติบโตที่รอยละ 
6.3 ในป พ.ศ. 2560 สําหรับอินโดนีเซียคาดวาเศรษฐกิจจะเติบโตอยางตอเนื่องจากรอยละ 4.8 ในป พ.ศ. 2558 เปนรอยละ 5.5 

การประมาณการเศรษฐกิจโลกโดยธนาคารโลก ณ ตุลาคม 2559

การประมาณการเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกของธนาคารโลก ณ ตุลาคม 2559

ในป พ.ศ. 2561 หากอินโดนีเซีย
ยังคงลงทุนในโครงการลงทุน
ของภาครัฐ และประสบความ
สําเร็จในความพยายามปรับปรุง
บรรยากาศการลงทุนและเพิ่ม
รายไดตอไป สําหรับการเติบโต
ของเศรษฐกิจประเทศมาเลเซีย
นัน้ คาดวาจะลดลงจากรอยละ 5 
ในปผานมา เปนรอยละ 4.2 ในป
พ.ศ. 2559 นี้ เนื่องจากความ
ตองการนํ้ามันของโลกและการ
สงออกสินคาอุตสาหกรรมลดลง
ขณะที่ เ ศรษฐกิ จ ในกัมพู ชา 
สปป.ลาว และเมียนมายังคง
เติบโตอยางสดใส
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ธนาคารโลกปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยเพิ่มขึ้นจากครั้งกอน ในอัตรามากที่สุดในภูมิภาค
 สาํหรบัประเทศไทย ธนาคารโลกปรบัประมาณการเศรษฐกจิไทยป 2559 ปรบัขึน้จากการขยายตวัรอยละ 2.5 ในการประมาณ
การครั้งกอนเมื่อเดือนเมษายน 2559 เปนขยายตัวรอยละ 3.1 ซึ่งหากเทียบกับทุกประเทศในรายงานฉบับนี้ ไทยเปนประเทศ
ที่ธนาคารโลกปรับประมาณการเพิ่มขึ้นจากครั้งกอน (เมษายน 2559) ในอัตรามากที่สุด 0.6 จุด (percentage point) เนื่องจาก
ปจจยัการทองเทีย่วทีเ่ตบิโตขึน้อยางมากจากนกัทองเทีย่วจนีและภาครฐัทีย่งัคงผลกัดนัเศรษฐกจิไทยอยางตอเนือ่ง โดยการฟนตวั
ของเศรษฐกจิไทยในป 2559 ยงัเปนการฟนตวัทีไ่มกระจายตวัและพึง่พงิภาครฐัคอนขางมาก ประเดน็สาํคญัจงึอยูทีค่วามตอเนือ่ง
ของการลงทุนและการใชจายภาครัฐ ซึ่งจะสงผลสงผานออกไปยังภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ อยางการบริโภคและการลงทุนของเอกชน 
ทั้งนี้ที่ผานมายังมีความลาชาอยูบางในบางสวน ขณะที่การบริโภคและการลงทุนของเอกชนกลับไมไดฟ นตัวตามภาครัฐ 
ประกอบกับความเสี่ยงในป 2560 ที่มีการเลือกตั้งอาจจะสรางความไมแนนอนในภาครัฐบาลและอาจจะทําใหภาครัฐชะงักลง
จนกระทบกับเศรษฐกิจโดยรวมได อยางไรก็ตาม ปจจุบันหนี้สาธารณะของประเทศไทยยังอยูในระดับตํ่า อยูที่ระดับประมาณ
รอยละ 40 ตอจีดีพี ทําใหรัฐบาลยังมีชองวางทางการคลังใหดําเนินนโยบายตอไปได ตางจากหลายประเทศที่ใชการกระตุน
การคลงัมาตลอดและประสบปญหาหนีส้าธารณะทีส่งู ทัง้นีส้าํหรบัภาคอตุสาหกรรมธนาคารโลกคาดการณวาภาคอตุสาหกรรมไทย
ป 2559 ป 2560 และป 2561 จะขยายตัวรอยละ 2.7 2.8 และ 3.4 ตามลําดับ

จัดทําโดย : อภิยุกต อํานวยกาญจนสิน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

แหลงที่มาของขอมูล : 
- https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25088/9781464809910.pdf

- http://www.worldbank.org/en/region/eap/publication/east-asia-pacific-economic-update
-http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/10/04/world-bank-stable-growth-outlook-for-east-asia-pacific-in-2016-18

ภาพประกอบ :  
<a href=’http://www.freepik.com/free-photo/businessman-keeping-bills-in-the-jacket_961562.htm’>Designed by Freepik</a>

<a href=’http://www.freepik.com/free-vector/blue-globe_795339.htm’>Designed by Freepik</a>
<a href=”http://www.freepik.com/free-vector/gears-maintenance_770518.htm”>Designed by Freepik</a>

<a href=”http://www.freepik.com/free-vector/blue-background-with-hand-drawn-gears_960291.htm”>Designed by Freepik</a>
http://www.engineeringtoday.net/news/newsview.asp?id=7097

http://www.uasean.com/kerobow01/1240

การประมาณการเศรษฐกิจประเทศไทยของธนาคารโลก ณ ตุลาคม 2559
*ภาคอุตสาหกรรม ไดแก สาขาเหมืองแร สาขาอุตสาหกรรม สาขาไฟฟา กาซ และการประปา และสาขากอสราง

 ในฉบับหนา ซึ่งจะเปนตอนที่ 2 และตอนจบ จะเปนการมองภาพอนาคตเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนไป ภายใตบริบท
ประเทศไทยและภาคอุตสาหกรรมจากมุมมองของกองทุนการเงินระหวางประเทศ หรือ International Monetary Fund 
(IMF) ผานรายงานแนวโนมเศรษฐกจิโลก (World Economic Outlook) ซึง่จะมกีารวเิคราะหตวัชีว้ดัสาํคญัทีน่าสนใจตาม
ทฤษฏีเศรษฐศาสตร เพื่อฉายภาพอนาคตในบางประเด็นที่นักวิชาการและผูประกอบการควรจะไดรับทราบ
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Movement

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พรอมคณะ
ผูบริหาร ขาราชการ และพนักงานกระทรวงอุตสาหกรรม รวมพลัง
แหงความภักดี รวมรองเพลงชาติ ถวายสัตยปฏิญาณ และรองเพลง
สรรเสรญิพระบารม ีเพือ่แสดงความจงรกัภกัด ีและราํลกึถงึพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคลาย
วันพระราชสมภพปที่ 89 เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 
ณ กระทรวงอุตสาหกรรม

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
กลาวถอยแถลงแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ป 
ขององคการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงสหประชาติ (UNIDO) เมื่อ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ Vienna International Center 
กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยกลาวชื่นชมบทบาทของ 
UNIDO ในการพฒันาอตุสาหกรรมของไทยตามเปาหมายการพฒันา
ที่ยั่งยืน เปาหมายที่ 9 (SDG 9) ซึ่งสนับสนุนดานนวัตกรรม เพื่อเปน
ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพื่อใหกาวพนกับดักรายไดปาน
กลางทีส่อดคลองกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาตขิองไทย 
ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยระยะ 20 ป 
พรอมทัง้นอมนาํหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็
พระเจาอยูหวัภมูพิลอดลุยเดช ซึง่ประเทศไทยไดใชเปนแนวทางการ
พัฒนาประเทศมาตลอดกวา 40 ป

นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม พรอมผู บริหารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
รวมแถลงขาวดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนตุลาคม 2559 
ขยายตัวรอยละ 0.1 ทําให 10 เดือนแรกของป 2559 MPI ขยายตัว
รอยละ 0.1 เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ สศอ.
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