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เลขานุการกรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 อีเมล : oieprnews@gmail.com
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Editor’s NoteEditor’s Note

หากตองการนําขอเขียนหรือบทความในฉบับ ไปตีพิมพ เผยแพร
หรือเพื่อประโยชนอื่นใดกรุณาอางอิงแหลงที่มา

 สวัสดีคุณผูอานจุลสาร OIE SHARE ฉบับเดือนพฤศจิกายน ในจุลสารฉบับนี้ก็ยังคงมาพรอม
สาระนารู เร่ืองราวในแวดวงอุตสาหกรรม ที่คัดสรรมาใหคุณผูอานอีกเชนเคย
 เร่ิมกันที่คอลัมน Econ Focus เรื่อง แรงงานตางดาวในภาคอุตสาหกรรมไทย “แตมตอหรือ
แคถอคํ้า” คอลัมน Sharing เรื่อง ความตกลงการคาเสรีระหวางไทย – ชิลี โอกาสของสินคา
อุตสาหกรรมไทยในตลาดลาตินอเมริกา และคอลัมน เก็บมาเลา เรื่อง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
อาเซียนดานตะวันออก (BIMP-EAGA) : เสนทางสูความเชื่อมโยงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 ขอบคุณคุณผูอานที่ติดตาม OIE SHARE แลวพบกันใหมในฉบับหนานะคะ
         

ดวยความปรารถนาดี
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   ากการท่ีประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงกวาประเทศ
   เพ่ือนบาน โดยเฉพาะทางดานผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ 
(GDP) รายไดประชากรและคาจางแรงงานที่แตกตางกันคอนขางมาก ทําให
เกิดชองวางทางเศรษฐกิจระหวางกันมาก จึงทําใหเกิดการเคลื่อนยาย
แรงงานโดยมีแรงงานตางดาวอพยพจากประเทศเพื่อนบานหลั่งไหลเขามา
ทํางานประเทศไทย เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบาน
ไมเอื้ออํานวยตอการทํางาน โดยเฉพาะการเขามาประกอบอาชีพดาน
เกษตรกรรม ประมง ผูรับใชในบาน กรรมกร รวมถึงงานท่ีมีความเส่ียง 
ลําบาก และสกปรกในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท ซึ่งหาแรงงาน
คนไทยไดยาก ทั้งนี้ในชวงท่ีผานมา ภาครัฐก็ไดมีการออกกฏหมายวาดวย
การบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาวจํานวน 2 ฉบับ ไดแก 
“พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560”  
มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 23 มิถุนายน 2560 และ “พระราชกําหนด
การบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 28 มีนาคม 2561 เพื่อใหมีการใชระบบอนุญาต
เพียงเทาที่จําเปน และกําหนดกระบวนการในการควบคุมและตรวจสอบ
การนําคนตางดาวเขามาทํางาน การทํางานของคนตางดาว การรับ
คนตางดาวเขาทํางานใหงายและสะดวกยิ่งข้ึน เพื่อสงเสริมความรวมมือ
กับภาคสวนที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว
ได ทั้ งระบบ  อย างไรก็ตามในส วนของภาคอุตสาหกรรมยัง มีข อ
ถกเถียงกันอยู วา แรงงานตางดาวในภาคอุตสาหกรรมถือเปนแตมตอ
ที่ผูประกอบการไทยมีอยูจริงหรือไม

กลุมแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) 
มีสัดสวนประมาณรอยละ 90 ของคนตางดาวที่ไดรับอนุญาต
ทํางานท่ัวราชอาณาจักร เปนสวนขับเคล่ือนท่ีสําคัญใหกับ
เศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมไทย
 ข  อมู ลแร ง ง านต  า งด  า วที่ ไ ด  รั บอนุญาตทํ า ง านคง เห ลือ
ทั่วราชอาณาจักร จากสํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน 
ณ เดือนมีนาคม 2561 คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานท่ัวราชอาณาจักร 
มีจํานวนท้ังสิ้น 2,189,868 คน เมื่อแบงตามพระราชกําหนดการบริหาร
จัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 ประกอบดวย (1) คนตางดาว
ที่ไดรับอนุญาตทํางาน มาตรา 59 ประเภทตลอดชีพ จํานวน 241 คน 
(2) คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางาน มาตรา 59 ประเภททั่วไป ซึ่งหมายถึง 
คนตางดาวที่มีถิ่นที่อยู ในราชอาณาจักร หรือไดรับอนุญาตใหเขามา
ในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามกฎหมายวาด วยคนเขาเมือง

จ
กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

โดยมิใชไดรับอนุญาตใหเขามาในฐานะนักทองเที่ยว หรือผูเดินทางผาน 
และไมมลีกัษณะตองหามตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง จาํนวน 109,019 คน 
(3) คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางาน มาตรา 62 ประเภทสงเสริมการลงทุน 
จํานวน 45,062 คน (4) คนตางดาวที่ไดรับใบอนุญาตทํางาน มาตรา 63 
ประเภทชนกลุ มนอย ซึ่งหมายถึง คนตางดาวที่ไมไดรับสัญชาติไทย
ตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ และกระทรวงมหาดไทยไดออกเอกสาร
เพื่อรอพิสูจน สถานะย่ืนขอใบอนุญาตทํางาน จํานวน 61,068 คน 
(5) คนตางดาว มาตรา 64 ซึ่งหมายถึง คนตางดาวสัญชาติเมียนมา 
ลาว และกัมพูชา ที่เขามาทํางานบริเวณชายแดนในลักษณะไป – กลับ 
หรือตามฤดูกาลในพ้ืนที่ความตกลงวาดวยการสัญจรขามแดนระหวาง
ราชอาณาจักรไทย กับประเทศท่ีติดกับราชอาณาจักรไทย จํานวน 
21,093 คน (6) คนตางดาวมาตรา 59 พิสูจนสัญชาติ ซึ่งหมายถึง 
คนตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาท่ีหลบหนีเขาเมืองไดรับ
การผ อนผันให ทํ างานและอยู  ในราชอาณาจักรเป นการ ช่ัวคราว 
ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งได ผ านการพิสูจนสัญชาติและปรับสถานะ
การเขาเมืองถูกกฎหมายเรียบรอยแลว จํานวน 1,315,615 คน และ 
(7) คนตางดาวมาตรา 59 นําเขาตาม MOU ซึ่งหมายถึง คนตางดาว
สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาท่ีเข ามาทํางานตามความตกลง
ระหวางรัฐบาลไทย กับ รัฐบาลประเทศตนทาง จํานวน 637,770 คน 
ทั้งน้ีจํานวนแรงงานตางดาวในขอ (6) และ (7) รวมกันมีจํานวนท้ังสิ้น 
1,953,385 คน ซึ่งมีสัดส วนประมาณรอยละ 90 ของคนตางดาว
ที่ไดรับอนุญาตทํางานทั่วราชอาณาจักร เปนสวนขับเคลื่อนที่สําคัญ
ใหกับเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมไทย

ECONFF  CUS  CUS
แรงงานตางดาวในภาคอุตสาหกรรมไทย แรงงานตางดาวในภาคอุตสาหกรรมไทย 
“แตมตอหรือแคถอคํ้า”“แตมตอหรือแคถอคํ้า”
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กลุมแรงงานสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา อยู ในภาค
อุตสาหกรรมมากท่ีสุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 37.37 โดยอยูใน
อุตสาหกรรมกิจการตอเนื่องการเกษตรมากที่สุด ทั้งนี้ปจจัย
สําคัญในการเลือกใชแรงงานตางดาว ก็เพ่ือรักษาความสามารถ
ในการแขงขันในระยะส้ัน
 จํานวนแรงงานตางดาวในขอ (6) และ (7) ดังที่ไดกลาวในขางตน 
ซึ่งจัดรวมเปนกลุมแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) 
ประกอบดวยสัญชาติเมียนมามากท่ีสุดจํานวน 1,398,656 คน คิดเปน
สัดสวนรอยละ 71.6 ของกลุมแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ สัญชาติลาว
มีจํานวน 180,168 คน คิดเป นสัดส วนร อยละ 9.22 ของกลุ มฯ 
และสัญชาติกัมพูชามีจํานวน 374,561 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 19.17 
ของกลุมฯ เมื่อพิจารณาจําแนกตามประเภทกิจการ กลุมแรงงานตางดาว 
3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) อยูในภาคอุตสาหกรรมมากท่ีสุด 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 37.37 รองลงมาคือภาคการกอสรางรอยละ 17.27 
และภาคการคา รอยละ 14.51 และเมื่อพิจารณาเฉพาะในภาคการผลิต

หรือภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีจํานวน 729,968 คนจะอยูในอุตสาหกรรม
กิจการตอเน่ืองการเกษตรมากท่ีสุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 28.98 
หรือมีจํานวนกวา 210,000 คน อันดับที่ 2 อยูในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผา
สําเร็จรูป รอยละ 14.89 และ อันดับที่ 3 อยู ในอุตสาหกรรมผลิต
หรือจําหนายผลิตภัณฑพลาสติก รอยละ 11.94
 จากขอมูลเชิงประจักษในขางตนแสดงใหเห็นวาประเทศไทยรวมถึง
ภาคอุตสาหกรรมไทยตองพึ่งพิงแรงงานตางดาวจํานวนมาก ในขณะที่
แรงงานไทยสวนหน่ึงยังคงวางงานสะทอนใหเห็นถึงปญหาความไมสมดุล
ของตลาดแรงงานไทย ซึ่งความไมสมดุลในตลาดแรงงานนี้เปนปจจัยสําคัญ
ที่ทําใหมีการจางแรงงานตางดาวเพิ่มขึ้นเพื่อมาทดแทนในตําแหนงที่
แรงงานไทยไมทําหรืออาจจะหาไดบางแตตองจายคาแรงงานที่สูงและ
เงื่อนไขการทํางานที่มีมากขึ้นหรืองาน 3D1 คือกลุมงานที่ยาก (Difficult) 
อันตราย (Dangerous) และสกปรก (Dirty) อาทิ ตําแหนง ประมงทะเล 
เกษตรกร ผูชวยแมบาน กอสราง และในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท 
แรงงานตางดาวจึงเปนสวนสําคัญที่เขามาเติมเต็มในสวนนี้ ทั้งนี้ประเทศ
หรือเขตเศรษฐกิจที่พัฒนาแลวสวนใหญ เชน เกาหลี ไตหวัน สิงคโปร ก็ลวน
แลวแตตองอาศัยแรงงานตางดาวทั้งสิ้น เชน แรงงานจาก ฟลิปปนส 
อินโดนีเซีย หรือแมแต ประเทศไทยเพ่ือเป นฐานในการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเชนกัน นอกจากนี้ปจจัยท่ีสําคัญยิ่ง
อีกประการหนึ่งในการจางแรงงานตางดาวของผูประกอบการโดยเฉพาะ
ในภาคอุตสาหกรรม ก็เพื่อรักษาความสามารถในการแขงขันในระยะส้ัน
ระหวางที่กําลังพยายามเปลี่ยนผานความสามารถในการแขงขันจาก
การผลิตที่ใชแรงงานจํานวนมากและคาแรงงานเปนหัวใจในการกําหนด
ความสามารถในการแขงขันไปสูการผลิตสินคาที่ใชทักษะฝมือแรงงาน
มากขึ้นและมีเครื่องจักรเก่ียวของเพิ่มมากขึ้น ทางเลือกดังกลาวมีความ
สําคัญมากสําหรับอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานเขมขน (Labour Intensive 
Industries) รวมถึงกลุ มผู ประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) ที่มักจะมีปญหาหรือความเสียเปรียบในการรักษาความสามารถ
ในการแขงขันผานชองทางอ่ืน ๆ เชน การลงทุนในเคร่ืองมือเคร่ืองจักร 
หรือการยายฐานการผลิตออกไปลงทุนในตางประเทศ 

การใชแรงงานตางดาวอาจจะเปนปจจัยสําคัญที่ฉุดรั้งไมใหมี
ความกาวหนาหรือการพัฒนาในการลงทุนเชิงนวัตกรรมในระบบ
เศรษฐกิจไทย ซึ่งมีรายงานการศึกษาเชิงประจักษที่สนับสนุน
แนวความคิดในประเด็นดังกลาว
 อยางไรก็ตาม ดวยป จจัยทางด านภูมิศาสตร  ประเทศไทย
รายลอมดวยประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดอยกวา เชน เมียนมา ลาว 
และกัมพูชา ทําใหประเทศไทยมีโอกาสดีกวาประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค
อาเซียนในการเขาถึงแหลงแรงงานราคาถูก การมีแรงงานดังกลาว
จากประเทศเพื่อนบานที่พรอมเขามาทํางานในคาแรงที่ตํ่ากวาอัตราที่มา  : สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน

1 คําวา “งาน 3D” นั้น ความจริงแลวศัพทคํานี้มีตนกําเนิดมาจากภาษาญ่ีปุนที่เรียกวา “งาน 3K” ซึ่งประกอบดวย Kitsui (งานท่ียากเย็นแสนเข็ญ) Kiken (งานท่ีอันตราย) 
และ Kitanai (งานท่ีสกปรก) แตเดิมอาชีพเหลานี้ในญ่ีปุนเปนอาชีพที่นายจางตองจายคาแรงท่ีสูงมาก เนื่องจากเปนอาชีพที่ไมมีใครอยากทําและหาคนทํายาก นายจางจึงตอง
จายคาแรงท่ีแพงข้ึนเพ่ือสรางแรงจูงใจใหมีคนมาทํางาน ทําใหแรงงานท่ีไมมีการศึกษาและไรทักษะสนใจทํางานเหลาน้ีมากข้ึน เพราะสามารถทําใหเขามีความเปนอยู 
และสถานะทางสังคมที่ดีขึ้น-พันธรบ ราชพงศา สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (ITD)
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คาจางขั้นตํ่าอาจเปนปจจัยสําคัญที่ฉุดรั้งไมใหมีความกาวหนาหรือ
การพัฒนาในการลงทุนเชิงนวัตกรรมในระบบเศรษฐกิจไทย ผูประกอบการ
อาจจะพอใจในการใชแรงงานตางดาวราคาถูกทําใหไมมีแรงกระตุ น
ที่จะพัฒนาธุรกิจของตนใหสามารถแขงขันไดดีขึ้น โดยเฉพาะในดาน
การลงทุน การจัดฝกอบรมและเทคโนโลยีที่จะไปยกระดับผลิตภาพ
ของแรงงาน หรืออาจจะกลาวไดวา ภายใตสมมุติฐานวาจะมีแรงงาน
ขามชาติราคาถูกพรอมทํางานอยูตลอดไป จะเปนปจจัยที่มีอิทธิพล
ต อการตัดสินใจลงทุนเพ่ิมในวิสาหกิจท่ีใช แรงงานฝ มือระดับล าง
อยางเขมขน ทั้งนี้นักเศรษฐศาสตรสวนใหญเชื่อวา การท่ีวิสาหกิจตอง
พึ่งพิงการใชแรงงานราคาถูกในระยะเวลายาวนานจะไมจูงใจใหธุรกิจ
ปรับตัวใหมีประสิทธิภาพทําใหไมเกิดการลงทุนทั้งในดานการฝกอบรม 
และเทคโนโลยีตาง ๆ ที่จําเปนตอการยกระดับผลิตภาพของแรงงาน 
ซึ่งการละเลยดังกลาวจะสงผลใหผลิตภาพของแรงงานตํ่าลง คาจาง
โดยสวนรวมจะลดลง และในที่สุดจะนําไปสู มาตรฐานการครองชีพ
ที่ตกตํ่าลงดวย2

 จากรายงานการศึกษาเก่ียวกับแรงงานตางดาวกับการรักษาความ
สามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมเส้ือผาเคร่ืองนุงหมไทย ซึ่งเปน
หนึ่งในสามอันดับแรกของอุตสาหกรรรมที่ใชแรงงานตางดาวมากที่สุด 
พบวา กิจการที่ใช แรงงานตางดาวมีลักษณะดอยกวากิจการที่ไมใช
แรงงานตางดาวในเร่ืองดังตอไปนี้ คือ การใชเครื่องจักรและอุปกรณที่ผลิต
ในตางประเทศ แผนการลงทุนเพ่ิมกําลังการผลิตหรือปรับปรุงคุณภาพ 
ความเปนเจาของโดยชาวตางชาติ อายุของเครื่องจักร การลงทุนเพื่อการ
วิจัยและพัฒนา การมีตราสินคาเปนของตัวเอง การขายสินคาใหบริษัท
ขามชาติ การมีสวนรวมของลูกคาในเรื่องการทําวิจัยและพัฒนารวมถึง
การฝ กอบรมพนักงาน  เครือข ายธุร กิจ  การคาดการณ ยอดขาย 
และการปรับปรุงสินคาเดิม ซึ่งอาจจะสงผลเสียในระยะยาวตอความ
สามารถในการแขงขันของกิจการที่ใชแรงงานตางดาวได อยางไรก็ดี 
จากรายงานดังกลาวไมพบวาการจางแรงงานตางดาวมีผลตอความสามารถ
ในการแขงขันของกิจการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังน้ัน การดําเนิน
นโยบายดานแรงงานตางดาวของไทยโดยเฉพาะในชวงเปลี่ยนผานไปสู
การผลิตที่ใชเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม ตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 จึงเปนสิ่งที่ทั้งนักเศรษฐศาสตรและผูกําหนดนโยบาย
ทางเศรษฐกิจในหนวยงานภาครัฐควรใหความสําคัญและความสนใจ
เปนอยางยิ่ง
 กลาวโดยสรุป ภาคอุตสาหกรรมไทยยังคงตองพึ่งพิงแรงงาน
ตางดาวจํานวนมาก เพื่อมาทดแทนในตําแหนงท่ีแรงงานไทยไมทําหรือ
อาจจะหาไดบางแตต องจายคาแรงงานที่สูงและเงื่อนไขการทํางาน
ที่มีมากขึ้นหรืองาน 3D คือกลุมงานท่ียาก (Difficult) อันตราย (Dangerous) 
และสกปรก (Dirty) โดยแรงงานตางดาวประมาณ 1 ใน 3 ที่อยูในไทย
ทํางานอยูในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแปรรูปสินคา
เกษตร อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล 
ซึ่งประเทศไทยมี “แตมตอ” หรือมีโอกาสดีกวาประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค

อาเซียนในการเขาถึงแหลงแรงงานราคาถูกจากปจจัยทางดานภูมิศาสตร
ที่ประเทศไทยรายลอมดวยประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดอยกวา เชน 
เมียนมา ลาว และกัมพูชา อยางไรก็ตามปจจัยท่ีสําคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง
ในการจางแรงงานตางดาวของผูประกอบการโดยเฉพาะในภาคอตุสาหกรรม
ก็เพื่อรักษาความสามารถในการแขงขันในระยะสั้นเปรียบเสมือน “ถอคํ้า” 
ระหว างที่กําลังพยายามเปลี่ยนผ านไปสู การผลิตสินค าที่ ใช ทักษะ
ฝมือแรงงานมากขึ้นและมีเครื่องจักรเกี่ยวของเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ
กลุมอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน รวมถึงกลุมผูประกอบการขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) ที่มักจะมีปญหาหรือความเสียเปรียบในการ
รักษาความสามารถในการแขงขันผานชองทางอ่ืน ๆ เชน การลงทุน
ในเครื่องมือเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติตาง ๆ หรือการยายฐานออกไป
ลงทุนในตางประเทศ ทั้งนี้นักเศรษฐศาสตรสวนใหญเชื่อวา การที่วิสาหกิจ
ตองพึ่งพิงการใชแรงงานราคาถูกในระยะเวลายาวนานจะไมจูงใจใหธุรกิจ
ปรับตัวให มีประสิทธิภาพทําให ไม ไปลงทุนทั้งในด านการฝ กอบรม 
และเทคโนโลยีตาง ๆ ที่จําเปนตอการยกระดับผลิตภาพของแรงงาน
ซึ่งมีผลการศึกษาเชิงประจักษที่สนับสนุนแนวความคิดในประเด็นดังกลาว 
ดังน้ัน การดําเนินนโยบายดานแรงงานตางดาวของไทยโดยเฉพาะ
ในชวงเปล่ียนผานไปสูการผลิตที่ใชเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และ
นวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 จึงเปนส่ิงที่ท้ังนักเศรษฐศาสตร
และผูกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจในหนวยงานภาครัฐควรใหความสําคัญ
และความสนใจเปนอยางยิ่ง ในทายที่สุดการที่ภาครัฐออกกฎหมาย
วาดวยการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาวจํานวน 2 ฉบับดังกลาว 
จึงอาจจะเป นกุศโลบายจากภาครัฐให ผู ประกอบการโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขนและกลุ ม SMEs ใชแรงงานตางดาว
เทาที่จําเปน และคอย ๆ ทยอยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ในดานอื่น ๆ ที่เปนปจจัยสงเสริมการเจริญเติบโตในระยะยาว อาทิ 
การพัฒนาเคร่ืองจักร เทคโนโลยี นวัตกรรม เพ่ือนําพาประเทศกาวขาม 
“กับดักของประเทศรายไดปานกลาง (middle income trap)” กาวสู 
“ประเทศรายไดสูง” ที่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื”

จัดทําโดย :
นายอภิยุกต อํานวยกาญจนสิน

แหลงขอมูลอางอิง :
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/alien_th/

ac6cfafc34b3f6d6dbb72a21da544d3a.pdf
http://www.econ.tu.ac.th/oldweb/doc/article/fulltext/276.pdf

http://tdri.or.th/wp-content/uploads/2012/09/wb86.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---

ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/publication/
wcms_145133.pdf

www.itd.or.th

1  วาระนโยบายแรงงานขามชาติของประเทศไทย : เสนทางสูความสามารถในการแขงขันระยะยาว สํานักงานแรงงานระหวางประเทศ ประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟค 
2 กิริยา กุลกลการ
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ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนกันยายน 2561 หดตัวรอยละ 2.6 

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน สาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญ

ที่หดตัว เชน อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองประดับอัญมณี อุตสาหกรรม

การผลิตผาทอ และอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใชไฟฟา

 ●  อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองประดับอัญมณี ดัชนีผลผลิต

หดตัวรอยละ 21.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนการลดลง

จากกลุมสินคาแหวน จี้ และตางหู ซึ่งเปนไปตาม

แนวโนมความตองการของลูกคาที่เปล่ียนไปแตละ

ชวงเวลา
● อุตสาหกรรมการผลิตผาทอ ดัชนีผลผลิต

หดตัวรอยละ 20.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน

ของปกอน เปนการลดลงในผลิตภัณฑผาฝายทอ

เปนหลัก โดยลดลงทั้งตลาดสงออกและตลาด

ในประเทศ
●  อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใชไฟฟา

ดัชนีผลผลิตหดตัวร อยละ 16.8 เมื่อเทียบกับ

เดือนเดียวกันของปกอน เปนการลดลงในผลิตภัณฑ

เครื่องซักผ า ตู  เย็นและเตาไมโครเวฟเปนหลัก 

โดยผลิตภัณฑเครื่องซักผามีผู ผลิตบางรายเริ่มปด

สายการผลิตเพ่ือเตรียมยายฐานการผลิตไปอินโดนีเซีย

ในตนป 2562

 สําหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญท่ี

ขยายตัว เช น อุตสาหกรรมการผลิตนํ้าตาล 

อุตสาหกรรมการผลิตเ ส้ือผ  าสํ า เ ร็จ รูป  และ

อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ
●  อตุสาหกรรมการผลติน้ําตาล ดชันผีลผลติ

ขยายตัวรอยละ 108.0 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน

ของปกอน เนื่องจากผลผลิตออยท่ีมีมากกวาปกติ

ทําให  โรงงานป ดหีบช ากว าป ก อน จึงยังคงมี

การแปรรูปนํ้าตาลทรายดิบเปนน้ําตาลทรายขาว
●  อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป

ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 17.7 เมื่อเทียบกับ

เดอืนเดยีวกนัของปกอน เปนการเพิม่ขึน้ในสนิคาเครือ่งแตงกายชัน้นอกบรุษุ

และเด็กชาย และชุดกีฬา โดยเพิ่มขึ้นทั้งตลาดในประเทศและตลาดสงออก 

เชน ตลาดอเมริกาและตลาดยุโรป

 ●  อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ ดัชนีผลผลิต

ขยายตัวรอยละ 15.8 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนการเพิ่มขึ้น

ทั้งตลาดในประเทศและตลาดสงออก เชน ตลาดญี่ปุน ฟลิปปนส และ

อินโดนีเซีย

 การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกันยายน 2561 หดตัว โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวรอยละ 2.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
เปนผลมาจากการหดตัวของอุตสาหกรรมสําคัญ เชน อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองประดับอัญมณี อุตสาหกรรมการผลิตผาทอ และอุตสาหกรรม
การผลิตเครื่องใชไฟฟา อัตราการใชกําลังการผลิตในเดือนกันยายน 2561 อยูที่รอยละ 66.4

สรุปสถานการณการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกันยายนป 2561
กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญที่ขยายตัวในเดือนกันยายน 2561

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญที่หดตัวในเดือนกันยายน 2561
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   จจุบัน ประเทศไทยไดจัดทําความตกลงการคาเสรี (Free 
   Trade Agreement : FTA) ที่มีผลบังคับใชแลว จํานวน 
12 ฉบับ ครอบคลุม 17 ประเทศ ทั้งนี้ ความตกลง FTA ของไทยกับภูมิภาค
ลาตินอเมริกา เริ่มตนกับเปรูเปนประเทศแรก ที่เริ่มมีผลบังคับใชใน
ป 2548  โดยความตกลง FTA ฉบับท่ีสอง ไดแก ความตกลงการคาเสรี 
ไทย-ชิลี (Thailand – Chile FTA : TCFTA) ที่มีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 โดยเปนความตกลงการคาเสรีแบบครอบคลุม 
(Comprehensive Agreement) มีข อบทรวมจํานวน 16 ขอบท 
(Chapters) ประกอบดวย การคาสินคา การคาบริการ บริการดานการเงิน 
กฎวาดวยถ่ินกําเนิดสินคา พิธีการศุลกากร มาตรการปกปองและเยียวยา
ทางการคา และประเด็นดานกฎหมาย ตลอดจน ความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
เชน การเกษตร ปาไม เหมืองแร SMEs การทองเที่ยว การสงเสริม
การคาและการลงทุน โลจิสติกส และการอํานวยความสะดวกทางการคา 
ยกเวนเพียงขอบทดานการลงทุนที่จะมีการเจรจาภายใน 2 ป นับจาก
ความตกลงฯ มีผลบังคับใช 
 ในสวนของการเปดตลาดดานสินคา (Trade in Goods) ทั้งสองฝาย
ไดกําหนดรูปแบบการเปดตลาดเพ่ือลดภาษี (Modality) แบงออกเปน 
4 กลุม โดยไมมีรายการสินคาท่ีจะไมนํามาลดภาษี (Exclusion List) 
ระหวางกัน ประกอบดวย 1) ลดภาษีเปนศูนยทันทีเม่ือความตกลงมีผล
บังคับใช (Normal Track – 0%) 2) ลดภาษีเปนศูนยในปที่ 3 (Normal 
Track – 1 เร่ิมป 2561) 3) ลดภาษีเปนศูนยในปที่ 5 (Normal Track – 2 

เ ร่ิมป 2563) และ 4) ลดภาษีเปนศูนยในปที่ 8 (Sensitive List 
สําหรับสินคาออนไหว เริ่มป 2566) จากขอมูลมูลคาการคาระหวางไทย
และชิลี1 ในป 2559 และ 2560 การคารวมระหวางไทยและชิลี มีมูลคารวม 
894.15 และ 1,125.17 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยสงออกไปยังชิลี 
มีมูลคา 541.18 และ 748.33 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามลําดับ และนําเขา
จากชิลี มีมูลคา 352.98 และ 376.84 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามลําดับ 
โดยไทยเกินดุลการคากับชิลีมาตลอด ทั้งนี้ ตั้งแตความตกลง TCFTA มีผล
บังคับใช ในป 2559 และ 2560 ขอมูลการใชสิทธิประโยชนดานภาษี
ศุลกากรฝงการสงออก2 พบวา ผูสงออกไทยมีการขอใชสิทธิประโยชน 
มีมูลคา 539.60 และ 688.61 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนการใช
สิทธิประโยชนสูงถึงรอยละ 99.77 และ 91.31 ตามลําดับ สินคาสงออก
สําคัญที่มีการขอใชสิทธิประโยชนเพื่อลดภาษีศุลกากรกับชิลี ไดแก รถยนต
ปคอัพสําหรับขนสงไมเกิน 5 ตัน รถยนตสวนบุคคล 1,000-1,500 ซีซี และ 
1,500-2,500 ซีซี ปลาทูนากระปอง เคร่ืองซักผาเกิน 10 กก.  โพลิเอทิลีน 
และ ตูเย็น เปนตน สําหรับขอมูลการใชสิทธิประโยชนดานภาษีศุลกากร
ฝ งการนําเขา3 พบวา ผูนําเขาไทยมีการขอใชสิทธิประโยชนดานภาษี
ศุลกากร ในป 2559 และ 2560 มีมูลคา 68.87 และ 35.63 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนการใชสิทธิประโยชนรอยละ 52.97 และ 79.86 
ตามลําดับ สินคานําเขาสําคัญที่มีการขอใชสิทธิประโยชนเพ่ือลดภาษี
ศุลกากร ไดแก ทองแดง ไขมันและนํ้ามันปลา ไวน แอปปริคอท เชอรี่ 
แอปเปล องุน กีวี่ นํ้าผลไม ปูและกุงแชแข็ง เปนตน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

ป

Shar ingShar ing

ความตกลงการคาเสรี ไทย-ชิลี : 
โอกาสของสินคาอุตสาหกรรมไทย

ในตลาดลาตินอเมริกา

1 Global Trade Atlas  
2 ขอมูลอางอิงจาก กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย
3 ขอมูลอางอิงจาก กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 
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 เมื่อวิเคราะหขอมูลการใชประโยชนพบวา ความตกลง TCFTA 
นับเปนโอกาสของสินคาอุตสาหกรรมไทยที่มีศักยภาพ ซึ่งสามารถเขาสูได
ทั้งตลาดชิลีและตลาดใกลเคียงกันในประเทศลาตินอเมริกา เนื่องจากชิลี
เปนประเทศท่ีมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการลงทุน มีความพรอมดานโครงสราง
พื้นฐาน การคมนาคมขนสงและการส่ือสาร รัฐบาลมีโครงการกอสราง
ระบบสาธารณูปโภคเพิ่มมากขึ้น ทําใหความตองการในการใชสินคา
ที่ เ ก่ียวข องกับอุตสาหกรรมกอสร างเพ่ิมสูงขึ้น สงผลใหสินค าไทย
เปนที่รูจักมากขึ้นโดยเฉพาะสินคายานยนตและชิ้นสวนยานยนต เนื่องจาก
ชิลีเปนประเทศท่ีมีกําลังซื้อสูงและมีการใชรถยนตปคอัพในการดําเนิน
กิจกรรมของอุตสาหกรรมเหมืองแรและการเกษตร ทั้งน้ี ไทยเปนแหลง
นําเขารถปคอัพเปนอันดับ 1 และรถยนตสวนบุคคลเปนอันดับ 5 ในตลาด
ชิลีมาอยางตอเน่ือง ซึ่งเปนโอกาสของไทยในการขยายการสงออกรถยนต
ประเภทอ่ืนและช้ินส วนยานยนตเพื่อการซ อมบํารุง รวมท้ังธุรกิจ
การบริการที่เกี่ยวของ เชน ศูนยจัดจําหนายรถยนตและศูนยการใหบริการ
ซอมบํารุง นอกจากนี้ ยังเปนโอกาสของสินคาอาหารของไทย ดวยเหตุผล
ของคุณภาพที่โดดเดน ราคาสามารถแขงขันได และมีความหลากหลาย 
สามารถตอยอดไปยังธุรกิจบริการ ไดแก รานอาหาร ซึ่งกําลังไดรับ
ความนิยมเพิ่มมากขึ้นในชิลี รวมถึงธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรม 
ที่กําลังเติบโตและรัฐบาลชิลีใหการสนับสนุน นอกจากนี้ ไทยยังมีโอกาส
ในการพัฒนาความรวมมือกับชิลีไดอีกมาก เชน สาขาการคาอิเล็กทรอนิกส 
(E Commerce), ศูนยกระจายสินคา (Distribution Center) เนื่องจาก
เหตุผลทางกายภาพที่ทั้งสองประเทศตั้งอยูหางไกลกัน จึงอาจใชชองทาง
คนกลางเพ่ือเชื่อมโยงระหวางกัน
 ในทางกลับกัน ชิลีเปนแหลงผลิตแรทองแดงที่สําคัญของโลก
มีเหมืองแรกระจายอยูทั่วประเทศ และเปนแหลงวัตถุดิบผลไมเมืองหนาว 
ไดแก องุน แอปเปล พรุน กีวี เชอรี่ แคนเบอรี่ แอปริคอต และแหลงวัตถุดิบ
ประมงปลาทะเล ไดแก แซลมอล ปลาเทราต ปลาทูธฟช ปลาค็อต
อยางไรก็ดี สินคาไทยในตลาดชิลี ยังคงตองประสบกับการแขงขัน
เมื่อเปรียบเทียบกับสินคาของจีนและกลุมประเทศลาตินอเมริกา รวมทั้ง
ชิลีมีการจัดทําความตกลง FTA กับประเทศท่ีสงออกสินคาที่คลายคลึง
กับไทย เชน เวียดนาม มาเลเซียและอินเดีย ผลผลิตทางการเกษตรบางชนิด
มีความคลายคลึงกับไทย นอกจากนี้ ผูประกอบการไทยอาจยังไมคุนเคย
กับชิลีเพราะตลาดมีขนาดเล็ก และมองวาระยะทางหางไกล การขนสง
มีความลาชาและเปนตนทุนคาใชจาย ขาดขอมูลเชิงลึก มีกฏระเบียบ
เก่ียวกับสุขอนามัยที่เข มงวด และระเบียบการคุ มครองสิทธิแรงงาน
ในระดับสูง รวมทั้งการสื่อสารที่ใชภาษาสเปนเปนหลัก ตลอดจน ปญหา
ภัยธรรมชาติ เชน แผนดินไหว ไฟปา ซึ่งเปนปจจัยที่ควรตองพิจารณา
ประกอบ นอกจากน้ี ทั้งสองฝายสามารถพัฒนาความรวมมือระหวางได 
โดยเฉพาะ สาขาเหมืองแร ดังจะเห็นจากกรณีศึกษาเม่ือป 2553 เหตุการณ
เหมืองแรทองแดงและทองคําที่ตั้งอยูทางตอนเหนือของชิลีถลม สงผลให
คนงานจํานวน 33 คน ติดอยูในเหมืองใตดิน และในครั้งนั้น เจาหนาที่
เทคนิคชาวไทยไดเขารวมปฏิบัติภารกิจกูภัยไดจนสําเร็จลุลวงโดยปลอดภัย 
ซึ่งนับเปนจุดเร่ิมตนที่ดีของการพัฒนาความรวมมือดานเทคนิคระหวางกัน 
 เพื่อทบทวนการดําเนินงานภายใตความตกลง TCFTA ทั้งสองฝาย 
ไดจัดการประชุมคณะกรรมาธิการการคาเสรีภายใตความตกลงการคาเสรี

ไทย-ชิลี ไปแลว 2 ครั้ง เม่ือเดือน พฤษภาคม 2560 ณ กรุงเทพ และเดือน
สิงหาคม 2561 ณ กรุงซานติอาโก ตามลําดับ เพื่อเจรจาแนวทางการเรงลด
ภาษีเพิ่มเติมและการยกเลิกมาตรการที่เปนอุปสรรคทางการคา เชน 
การเรียกรองยกเลิกระบบ Price Band System ของชิลีที่มีไวเพื่อปกปอง
และควบคุมสินคาภายในประเทศ ไดแก นํ้าตาล ขาวสาลีและแปงสาลี 
ซึ่งจะชวยอํานวยความสะดวกใหสินคาของไทยผานเขาชิลีไดสะดวกมากขึ้น 
การจัดตั้งคณะทํางานดานการลงทุน ตามแผนงานท่ีระบุวาภายใน 2 ป 
หลังจากความตกลงฯ มีผลบังคับใช คูภาคีจะตองเร่ิมเจรจาดานการลงทุน 
เน่ืองจาก ไทยและชิลี ยังไมมีการจัดทําความตกลงเพ่ือสงเสริมและคุมครอง
การลงทุน (Bilateral Investment Treaties : BITs) ซึ่งโอกาส
ดานการลงทุนของไทย คือ สาขาอาหารแปรรูป เพราะชิลีเปนประเทศ
ที่มีความเชี่ยวชาญในการปลูกผลไมเมืองหนาว การประมง  นอกจากนี้ 
ชิลียังมีแหลงแรลิเทียม ซึ่งเปนสวนประกอบสําคัญในการผลิตแบตเตอร่ี
สําหรับเครื่องใชและยานยนตที่ขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา จึงเปนโอกาส
ในการเขาไปรวมลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแรของชิลี โดยปจจุบัน 
มีบริษัทของชิลีลงทุนในไทยแลว จํานวน 3 บริษัท ประกอบกิจการลงทุน
โรงงานผลิตลูกเหล็กบดและปูนซีเมนต กิจการโรงงานผลิตปุยฟอสเฟต 
และกิจการออกแบบ สรางสระวายนํ้าขนาดใหญ  สําหรับการลงทุน
ของไทยในชิลี ในปจจุบัน ยังไมมีการลงทุนรายใหญของไทย แตมี
ผูประกอบการไทยเขาไปลงทุนเปดรานอาหารไทยและสปาบางแลว
 ชิลีถือเปนประตูสูภูมิภาคลาตินอเมริกาของไทย ที่ผานมาทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนของทั้งสองฝาย ตางตระหนักถึงความสําคัญของกัน
และกันในการเปนประตูสูภูมิภาค และต้ังเปาหมายท่ีจะขยายความรวมมือ
ที่มีศักยภาพและเกื้อหนุนกัน เช น การเกษตรแปรรูป อาหารทะเล 
อาหารกระปอง เหมืองแรและพลังงาน ดังนั้น ทั้งสองฝายจึงควรเรงผลักดัน
การเจรจาเพ่ืออํานวยความสะดวกทางการคาและสงเสริมการลงทุน
ระหวางกันเพ่ือเปนเครื่องมือในการสรางความม่ันใจใหกับภาคเอกชน
ของทั้งสองประเทศเพิ่มมากขึ้น อันจะนําไปสู การขยายความรวมมือ
ดานการคาและการลงทุนระหวางสองประเทศสืบไป

จัดทําโดย :
นายชาลี ขันศิริ

แหลงขอมูลอางอิง :
1) การประชุมคณะกรรมการกํากับการดําเนินการตามความตกลงการคา

เสรีไทย-ชิลี ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 9 สิงหาคม 2561
2) การประชุมคณะอนุกรรมการกํากับดูแลเรื่องการคาสินคา 

ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561
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เก็บมาเลา

   runei-Indonesia-Malaysia-Philippines-East ASEAN 
   Growth Area : BIMP-EAGA เปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
อาเซียนดานตะวันออก ตั้งอยูบนเกาะบอรเนียวท่ีมีขนาดเกาะใหญเปน
อันดับ 3 ของโลก รองจากเกาะกรีนแลนด (อันดับ 1) และเกาะนิวกินี 
(อันดับ 2) เปนที่ตั้งของ 3 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย (พื้นท่ีรอยละ 73) 
มาเลเซีย (พื้นที่รอยละ 26) และบรูไน (พื้นที่รอยละ 1) พื้นที่สวนใหญ
ในเกาะ เปนปารอนชื้น ซึ่งมีอายุมากกวา 100 ลานป 
 ผูเขียนมีโอกาสไดเขารวมฝกอบรมระยะส้ันหลักสูตร Economic 
Corridor Development for Competitive and Inclusive Asia 
เมื่อเ ดือนกรกฎาคม 2561 จัดโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian 
Development Bank: ADB) แบงเปน 2 หลักสูตรยอยตอเน่ืองกัน ไดแก 
หลักสูตรท่ี 1 เร่ือง Economic Corridors concepts, characteristics 
and Models ณ กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย และหลักสูตรที่ 2 
เรื่อง Drivers of Economic Corridors Development ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย บรูไน และมาเลเซีย ประกอบดวย 3 กิจกรรมหลัก ไดแก 
1) การบรรยาย (Lecture) 2) การศึกษาดูงาน (Official Visit) และสํารวจ
เสนทางตามแนวเขตพัฒนาเศรษฐกิจ และ 3) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) ในโอกาสนี้ ขอนําทุกทานรวมสู การสํารวจเสนทางตาม
แนวเศรษฐกิจพิเศษดังกลาว และประสบการณจากการเขารวมการ
ฝกอบรม ดังนี้
 การฝ กอบรมเรื่ อง  Economic Corr idors  concepts , 
characteristics and Models เปนกิจกรรมการบรรยายเพื่อสรางความรู
ความเขาใจดานแนวคิด และรูปแบบลักษณะของการพัฒนาแนวพ้ืนที่
พัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Corridor) ซึ่งมุ งเน นความร วมมือ
ตามยุทธศาสตร 3Cs ไดแก การเชื่อมโยง (Connectivity) การพัฒนา
ขีดความสามารถ (Competitiveness) และประชาคม (Community) 
ซึ่งเปนการพัฒนาแบบองครวมในพื้นท่ีที่มีศักยภาพตามแนวเสนทาง
คมนาคมเชื่อมโยงหลักของอนุภูมิภาค ทําใหเกิดการกระจายประโยชน
และความเจริญไปถึงยังพื้นที่ที่ยังขาดการพัฒนาตามแนวเสนทางคมนาคม 
รวมถึงการสรางโอกาสทางธุรกิจใหกับประชาชนในพื้นที่โดยรอบและ
เปนการกระตุนใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของแตละประเทศสมาชิก 
นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาในหัวขอท่ีมีความเกี่ยวของกับการสรางความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจในลักษณะเก้ือกูลกัน อาทิ กรอบยุทธศาสตรของอาเซียน 
โครงการความรวมมือของอนุภูมิภาค แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนดานตะวันออกเขตพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนดานตะวันออก
(BIMP-EAGA) สูความเชื่อมโยง(BIMP-EAGA) สูความเชื่อมโยง
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

อนุภูมิภาคลุ มนํ้าโขง การสรางความเชื่อมโยงดานเครือขายการผลิต
ระหวางภูมิภาค โครงการความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียกลาง 
ทําใหผู เขียนมีความรูความเขาใจตอแนวทางการพัฒนา Economic 
corridor ซึ่งสามารถนํามาเป นพ้ืนฐานตอยอดพัฒนาแนวคิดและ
การวางนโยบายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจของไทย และตอมา เปนกิจกรรม
การฝกอบรมเร่ือง Drivers of Economic Corridors Development 
ซึ่งเปนกิจกรรมการศึกษาดูงานและสํารวจเสนทางตามแนวเขตพัฒนา
เศรษฐกิจอาเซียนดานตะวันออก (Brunei-Indonesia-Malaysia-
Philippines-East ASEAN Growth Area : BIMP-EAGA) บนเกาะ
บอรเนียวประกอบดวย 3 ประเทศ ดังนี้ 
 1) อินโดนีเซีย : การพัฒนาระบบโลจิสติกสตามแผน National 
Logistics Improvement และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ โดยภาครัฐ
ของอินโดนีเซียกําหนดใหพื้นที่กาลิมันตันตะวันตกเปนหนึ่งในหกโครงการ
ที่ได รับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเตรียมพื้นที่สําหรับรองรับ
การลงทุนจากตางชาติ รวมทั้งไดลงพื้นที่ศึกษาระบบผานแดน Entikong 
ของอินโดนีเซีย และ Tebedu พรอมทั้งศึกษาระบบจัดการสินคาที่ 
Inland port ของมาเลเซีย เพื่อแสวงหาความรวมมือดานการคา การลงทุน 
และการทองเที่ยว ระหวางอินโดนีเซียและมาเลเซีย ทําใหผูเขียนเห็นถึง
ความแตกต างด านความพร อมของเส นทางคมนาคมและระบบ
สาธารณูปโภคผ  านการเดินทางข  ามดินแดนของสองประเทศ น้ี 
ซึ่งอินโดนีเซียอยูระหวางการปรับปรุงและขยายความกวางของถนน รวมถึง
ตองซื้อไฟฟาจากฝงมาเลเซีย จึงดึงดูดการลงทุนจากตางชาติไดไมมากนัก  
 2)  มาเลเซีย : รัฐซาราวัก (Sarawak) ตั้งอยูบนฝงตะวันตกของ
เกาะบอรเนียว มีพรมแดนทิศใตติดอินโดนีเซียและมีพรมแดนลอมรอบ
ประเทศบรูไน เปนรัฐที่มีพื้นที่มากที่สุด เมืองหลวงคือ กูชิง (Kuching) 
เศรษฐกิจหลักคือทรัพยากรดานพลังงาน โดยเฉพาะไฟฟาพลังนํ้า ถานหิน
และกาซธรรมชาติ (มาเลเซียจําหนายไฟฟาใหอินโดนีเซีย) และมีเขต
เศรษฐกิจพิเศษ SCORE (Sarawak Corridor of Renewable Energy) 
เปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนเขตพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคตอนกลาง
ของมาเลเซีย มีจุดมุงหมายในการเรงรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากรในรัฐซาราวัก โดยสงเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมตาง ๆ อาทิ การทองเท่ียว นํ้ามัน อลูมิเนียม เหล็ก แกว 
ประมง ปาลมน้ํามัน สินคาไม ปศุสัตวและการตอเรือ โดยมีทาเรือหลักคือ 
ทาเรือ Kuching และทาเรือ Sibu นอกจากนี้ ทางตอนเหนือของเกาะ

B



10

บอรเนียวเปนที่ตั้งของรัฐซาบาห (Sabah) เมืองหลวงคือ โกตากีนาบาลู 
มีพื้นที่ เกษตรกรรมท่ีอุดมสมบูรณ ทรัพยากรทางทะเล และปาไม  
โดยมีสินคาหลัก ไดแก ไมและผลิตภัณฑจากไม อาหารทะเล ปาลมน้ํามัน
และโกโก มีทาเรือ 7 แหง คือ ทาเรือ Kota Kinabalu ทาเรือ Sepanggar 
Bay Container ทาเรือ Sandakan ทาเรือ Tawau ทาเรือ Kudat 
ทาเรือ Kunak และทาเรือ Lahad Datu ซึ่งมีการบริหารจัดการทางนํ้า
และการเดินเรือ (Maritime) ที่ดี ประกอบกับไดรับการสนับสนุน
อยางตอเน่ืองจากภาครัฐ จึงมีศักยภาพในการเปนศูนยกลางการกระจาย
สินคาของมาเลเซีย (Domestic Hub) ผูเขียนจึงเห็นภาพความเชื่อมโยง
ระหวางทาเรือตาง ๆ และบทบาทท่ีชัดเจนของแตละทาเรือ ซึ่งประเทศไทย
สามารถนํามาเปนกรณีศึกษาการพัฒนาดานขนสงทางนํ้าที่ีีมีมาตรฐาน
ระดับโลก

3) บรูไน : มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจเน่ืองจากมีทรัพยากร
นํ้ามันและกาซธรรมชาติอยู เปนจํานวนมาก ปจจุบันเปนผูผลิตนํ้ามัน
รายใหญ อันดับสามในภูมิภาคอาเซียน และเปนผูผลิตกาซธรรมชาติ LNG 
อันดับส่ีของโลก ทําใหรายไดหลักของประเทศรอยละ 90 มาจาก
การสงออกนํ้ามนัและกาซธรรมชาติ ทั้งนี้ ภาครัฐบรูไนพยายามปรับเปล่ียน
โครงสร างเศรษฐกิจให มีความหลากหลาย โดยการสนับสนุนภาค
อุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน เพื่อลดการพ่ึงพารายไดหลักที่มาจาก
นํ้ามัน รวมทั้งมุงเนนศึกษาความเช่ือมโยงของโครงสรางพื้นฐานทางน้ํา 
ทางบก และทางอากาศ อาทิ โครงขายการเดินเรือ Ro-Ro และการพัฒนา
ทาเรือสําหรับรองรับการคาระหวางประเทศท่ีกําลังเติบโตมากข้ึน 
ซึ่งจากการสังเกตผู เขียนพบวา บรูไนมีการบริหารจัดการดานความ
ปลอดภัยทางนํ้า และปฏิบัติตามมาตรการที่วางไวอยางเครงครัด 
 กิจกรรมที่ 3 เปนการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ซึ่งมีการ
แบงกลุมเปน 4 กลุม ไดแก GMS1, GMS2, IMT-GT และ BIMP-EAGA 
เพื่อนําองคความรูที่ไดรับจากการบรรยายและการลงพื้นที่ใน 3 ประเทศ
มาวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ผูมีสวนไดเสีย รูปแบบ
ลักษณะของการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจตามกรอบความรวมมืออนุภูมิภาค
ตามที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งแนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขัน ประกอบดวย 8 C ไดแก 1) Context : 

ศึกษาบริบทของแตละพื้นที่ 2) Clarity : วางทิศทาง
ของการพัฒนาใหชัดเจน 3) Compare : ศึกษาผลกระทบ
รอบดาน มกีารตรวจสอบและประเมินผล 4) Co-ordinate : 
บริหารจัดการด วยเครื่องมือและกลไกท่ี เหมาะสม 
5) Co-operate : รวมมือกันในหนวยงานทุกระดับ 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 6) Costs and 
ease :  พิจารณาค าใช จ ายในการดําเนินงานและ
สิง่อาํนวยความสะดวกตอการดาํเนินงาน 7) Champions : 
คิดนอกกรอบเพื่อความเปนที่ 1 และ 8) Change : 
ปรับเปล่ียนแผนไดตลอดเวลา รวมทั้งวิเคราะหบริบท
โดยรอบอยูเสมอ ตลอดจนตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
ทั้งนี้ ผูเขียนไดสังกัดกลุม IMT-GT (Indonesia-Malaysia-
Thailand Growth Triangle) นําเสนอแผนปฏิบัติการ 
(Action plan) กลไกการขับเคล่ือน และขอเสนอแนะ

เชิงนโยบายตอการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
 การฝกอบรมดังกลาวเปนประโยชนและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศไดอยางดียิ่ง โดยเฉพาะ
ประเด็นความรวมมือในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจระหวางประเทศในกรอบ
ภูมิภาคและอนุภูมิภาค ซึ่งกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจ
ของ BIMP-EAGA ใหประสบความสําเร็จคือ การสรางความเช่ือมโยง
ด านเส นทางคมนาคมและการขนสงตามแนวเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่ครอบคลุมทั้งทางบก นํ้า และอากาศ โดยที่อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
และบรูไนรวมกันวางแผนการเชื่อมโยงดานคมนาคมและโลจิสติกส 
ผานกลไกในรูปแบบการปรับปรุงกฎระเบียบ การจัดทําบันทึกความเขาใจ 
(MOU) รวมกัน และการอํานวยความสะดวกเพ่ือการสัญจร เชน กฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอบังคับ การตรวจผานขามแดน และมาตรฐาน C.I.Q. 
(Customs Immigration Quarantine) รวมถึงมีเคร่ืองมือช้ีวัดความสําเร็จ 
ซึ่งทําใหติดตามตรวจสอบได เชน กําหนดการจัดประชุมคณะทํางานยอย 
ทุก ๆ 4 เดือน เพื่อการประเมินและตรวจสอบ เปนตน เพื่อสงเสริมใหเกิด
ความคลองตัวในการเคล่ือนยายคนและสินคาระหวางกัน ดังน้ัน หนวยงาน
ภาครัฐที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ควรคํานึงถึงกลไก
การเพิ่มมูลคาสินคาผานแดน (cross-border value chain) และศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจอื่น ๆ ในระดับอนุภูมิภาค เพื่อเชื่อมโยงกรอบ
ความรวมมืออนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง (GMS : Greater Mekong Sub-Region 
และ โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 
(IMT-GT : Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) เพื่อให
เกิดความเขาใจในภูมิศาสตรที่แตกตาง สามารถแสวงหาความรวมมือ 
และสรางความเช่ือมโยงของประเทศสมาชิกภายในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนไดอยางแทจริง 

จัดทําโดย :
นางสาวทิพจุฑา รวบยอด
แหลงขอมูลอางอิง :

1) กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ
2) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank)
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นายณัฐพล รังสิตพล ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เขารวมการประชุม Green Industry Conference (GIC) ครั้งที่ 5 และในโอกาสครบรอบ 50 ป 
ความสัมพันธระหวางไทย – UNIDO โดยภายในการประชุมดังกลาวจะมีพิธีการแลกเปล่ียน Joint Communique ระหวางไทยกับ UNIDO โดยมีรัฐมนตรี
จาก 7 ประเทศ ผูบริหารระดับสูง นักวิชาการภาคอุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอมกวา 500 คน เขารวมการประชุม วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ ศูนยการประชุมสหประชาชาติ 
กรุงเทพฯ

นายณัฐพล รังสิตพล ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พรอมดวยคณะผูบริหาร 
และเจาหนาที่ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมพิธีบําเพ็ญกุศลเพ่ือถวายเปนพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแหงการสวรรคต 
2 ป โดยมีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานในพิธี 
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
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นาย อิท ธิ ชั ย  ป  ทม สิ ริ วั ฒน   
รองผู  อํ านวยการสํ านั ก งาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงขาว 
“ ดั ช นี อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ดื อ น
กันยายน และไตรมาส 3 ป 
2561” วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ 
อาคารสํ านั ก ง าน เศรษฐ กิ จ
อุตสาหกรรม

นายอดิทัต วะสีนนท รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เปนประธานการประชุมคณะกรรมการดัชนี
อุตสาหกรรม วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ อาคารสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม




