
บทที ่3 
นโยบายรัฐบาล 

 
นโยบายดานอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม 

สาระสําคัญ 
กระทรวงอุตสาหกรรม เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานดานการสงเสริมและ

พัฒนาอุตสาหกรรม ทรัพยากรธรณีและพลังงาน ในชวงป พ.ศ.2544-2549 กระทรวงอุตสาห-กรรม
จึงไดจัดทําแนวนโยบายของกระทรวงฯ ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี 9 นโยบายรัฐบาล และบทบาทภารกิจของกระทรวงฯ ไวดังนี้ 

ดานอุตสาหกรรมมาตรการเรงดวนระยะส้ัน 
1. รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเรงรัดการจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ เพ่ือใหแตละชุมชนไดนําภูมิปญญาและศักยภาพของทองถ่ินมาใชในการพัฒนาสินคา
โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะรวมสนับสนุนในดานความรูสมัยใหม เทคนิคการผลิต และการ
บริหารจัดการ รวมท้ังการทําตลาด เพื่อเชื่อมโยงสินคาจากชุมชนสูตลาดท้ังในประเทศและ
ตางประเทศดวยระบบรานคาเครือขาย 

2. รวมผลักดันการจัดต้ังธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมท้ังแกไขปญหา
สภาพคลองของภาคอุตสาหกรรมดวยการปรับโครงสรางการบริหารงานของบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมขนาดยอม (บอย.) เนนการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนพรอมกับการลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู 
สนับสนุนการนําเคร่ืองจักรมาจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิเพื่อใชเปนหลักทรัพยในการเพ่ิมทุน ท้ังนี้เพื่อ
เปนการสนับสนุนผูประกอบการเดิม เพิ่มโอกาสและทางเลือกดานแหลงเงินใหผูประกอบการใหม 
อันจะชวยสรางและรักษาฐานการผลิต การจางงาน การสรางรายได และการสงออก 

3. ใหความชวยเหลือเพื่อลดตนทุนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม โดยจัดบริการปรึกษา
แนะนําเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การลดตนทุนพลังงาน การประหยัด
พลังงานและการใชพลังงานทดแทน 

4. สนับสนุนการแกไขปญหาสภาพคลองของภาคอุตสาหกรรม ดวยการสงเสริมการจด
ทะเบียนกรรมสิทธ์ิเคร่ืองจักรเพ่ือใหสามารถใชเปนหลักทรัพยในการกูยืม ผลักดันความรวมมือกับ
ธนาคารพาณิชยเพื่อสนับสนุนสินเช่ือแก SMEs เรงปรับโครงสรางการบริหาร เพิ่มสาขา และ 
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เพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะหสินเช่ือ พรอมท้ังลดอัตราดอกเบ้ียของบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมขนาดยอม (บอย.) 

5. เรงรัดการปรับโครงสรางภาษี เพ่ือชวยลดตนทุนและขอเสียเปรียบในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมไทย 

6. ปรับปรุงกฎหมายวาดวยโรงงานและการมาตรฐานอุตสาหกรรมใหทันสมัยเอ้ือตอการ
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 

7. เรงรัดการดําเนินงานเพื่อปรับโครงสรางอุตสาหกรรมท้ังดานการผลิต การจัดการและ
การตลาด ใหบังเกิดผลอยางแทจริงและตอเนื่อง 

8. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและองคกรภาครัฐและเอกชนดานเทคโนโลยีการผลิตท่ี
ทันสมัย ดานการจัดการส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม และดานระบบการจัดการ
ตามมาตรฐานสากลเชน ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000 และ HACCP เปนตน เพื่อใหมีศักยภาพ
พรอมรองรับการปรับตัวสูเศรษฐกิจยุคใหม รวมท้ังสนับสนุนใหเกิดผูประกอบการรายใหมๆ ใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก สําหรับเศรษฐกิจใหมท่ีใชความรูเปนฐาน 

9. กําหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบและเตรียมความพรอมรับการเปดเสรีทางการคาท้ัง
จากขอตกลง WTO AFTA และกลุมเศรษฐกิจอ่ืนๆ รวมท้ังสงเสริมภาคเอกชนเขามามีสวนรวมใน
การใหขอมูลดานการคา การลงทุน และการวิเคราะหผลกระทบตามขอตกลงภายใตกรอบขอตกลง
และความรวมมือระหวางประเทศ รวมท้ังสงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการใหขอมูล
ดานการคา การลงทุน และการวิเคราะหผลกระทบตามขอตกลงภายใตกรอบความรวมมือระหวาง
ประเทศ 

มาตรการระยะยาว 
1. ปรับโครงสรางการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและการสงเสริมการลงทุน ใหสอดคลองกับ

เปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ โดยคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ ทักษะฝมือ ภูมิ
ปญญาไทย ศักยภาพในการผลิตและการตลาด และการใชวัตถุดิบภายในประเทศใหสมดุลกับการ
พึ่งพาจากตางประเทศ 

2. เสริมสรางใหมีการพัฒนาอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน และเช่ือมโยงอุตสาหกรรมตอเนื่องท่ีจะ
กอใหเกิดผลตอเนื่องตอการปรับโครงสรางการผลิตภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนสงเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องกับทรัพยากรธรณีและอุตสาหกรรมพ้ืนฐานของประเทศ เพื่อสราง
ความแข็งแกรงใหกับระบบเชื่อมโยงของอุตสาหกรรม 

3. สรางความแข็งแกรงใหกับอุตสาหกรรมท่ีประเทศไทยมีศักยภาพการพัฒนาและมี
ฐานความรูความชํานาญสูง โดยสงเสริมใหไทยเปนแหลงผลิตอาหารและแปรรูปสินคาเกษตร
อุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพของโลก 

EC320 26 



4. พัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กใหมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โดยใหการสนับสนุนและสงเสริมความรวมมือการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑและเทคโนโลยีระหวางภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา รวมท้ังผลักดันใหเกิด
เครือขายสารสนเทศเก่ียวกับปจจัยการผลิตและการตลาด และสงเสริมให SMEs ดําเนินกิจกรรม
การคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

5. สงเสริมบทบาทของสถาบันการเงิน รวมถึงสนับสนุนการจัดต้ังและการดําเนินงานของ
กองทุนรวมทุน ตลอดจนระบบการคํ้าประกันสินเช่ือ เพื่อพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก โดยจัดทําแผนพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กใหเขาถึงแหลงสินเช่ือ 
และเพิ่มปริมาณสินเช่ือ SMEs รายยอยตามความจําเปน 

6. สนับสนุนและกําหนดมาตรฐานเพิ่มมูลคาเพิ่มสินคาอุตสาหกรรม สนับสนุนการเพิ่ม
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการแขงขันและการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยเพิ่มผลิตภาพการผลิตรวม
ภาคอุตสาหกรรมไมนอยกวารอยละ 2.5 ตอป รวมท้ังสรางเครือขายและขบวนการเพ่ือการพัฒนา
ปจจัยหลักท่ีเปนเง่ือนไขของความสําเร็จในการเพ่ิมผลผลิต เชน พัฒนาบุคลากร เพิ่มขีด
ความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน 

7. สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในทองถ่ิน ชุมชน และภูมิภาค ใหเกิดธุรกิจ
อุตสาหกรรมท่ีมีระบบการจัดการท่ีเขมแข็ง และนําไปสูการพัฒนาตามระบบบริหารคุณภาพท่ียั่งยืน 
โดยพัฒนากลุมอาชีพในทองถ่ิน สงเสริมการผลิตสินคาไทย สรางเคร่ืองหมายสินคาทองถ่ิน รวมท้ัง
สนับสนุนการจัดระบบพื้นท่ีอุตสาหกรรม ในรูปของนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพจะ
พัฒนาเปนพื้นท่ีเศรษฐกิจของประเทศ โดยสงเสริมใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดต้ังนิคม
อุตสาหกรรม และสนับสนุนใหผูประกอบการอุตสาหกรรมใหเขาไปตั้งโรงงานอยูในนิคม
อุตสาหกรรม 

8. สงเสริมการรับชวงและเชื่อมโยงการผลิต ระหวางกิจการอุตสาหกรรมในลักษณะของ
กลุมอุตสาหกรรม เพื่อใหมีการสนับสนุนและถายทอดเทคโนโลยีระหวางกัน และเช่ือมโยงธุรกิจ
ชุมชนท่ีเขมแข็งกับธุรกิจอุตสาหกรรม ตลอดจนจัดต้ังกลุมอุตสาหกรรมท่ีสามารถแลกเปล่ียน
ทรัพยากรระหวางกันไดและเปนพันธมิตรกัน (Industrial Cluster) 

9. กํากับดูแลสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีมีความเส่ียงภัย และมีมลภาวะสูง 
สนับสนุนใหยายไปยังเขตประกอบการอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม โดยลดกากของเสีย
อันตรายจากอุตสาหกรรมใหไดเพิ่มข้ึนไมต่ํากวารอยละ 50 ตลอดจนสงเสริมและผลักดันการ 
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นําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติ โดยเนนการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและ
เสริมสรางความปลอดภัยในสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม เชน ปรับปรุงมาตรฐานการจัดการ
มลพิษทางอากาศ ควบคุมคุณภาพอากาศใหสารมลพิษตางๆ อยูในพิกัดมาตรฐาน บังคับใชกฎหมาย
อยางเขมงวดกับกิจการท่ีเปนแหลงกําเนิดมลพิษและสงเสริมการผลิตท่ีสะอาด รวมท้ังใหองคกร
สวนทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการกํากับดูแลสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมผานระบบการ
จัดการท่ีโปรงใสและมีประสิทธิภาพ 

10. พัฒนาระบบสารสนเทศสภาวะอุตสาหกรรม และกฎระเบียบมาตรการทางการคาและ
การสงออก ใหเช่ือมโยงกันอยางท่ัวถึงระหวางสวนกลางกับสวนภูมิภาค รวมถึงองคกรท่ีเปนกลไก
บริหารสวนระดับทองถ่ิน เพื่อสรางระบบขอมูลเตือนภัยและเปนขอมูลเพื่อการปรับตัวไดทัน
สถานการณ 

11. เรงรัดการจัดต้ังสถาบันอิสระ เพื่อทําหนาท่ีสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในแตละ
สาขา ไดแก สถาบันผลิตภัณฑไมและเคร่ืองเรือน สถาบันยาและเคมีภัณฑ สถาบันอุตสาหกรรม
เซรามิกส และสถาบันอุตสาหกรรมพลาสติก  

12. สงเสริมและขยายความรวมมือ ดานอุตสาหกรรมและการลงทุนกับตางประเทศและ
ประเทศเพื่อนบานในภูมิภาค เพื่อสรางพันธมิตรทางการคาและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและ
จัดทําแผนพัฒนาพื้นท่ีท่ัวประเทศมีกระบวนการประเมินผลการพัฒนาพื้นท่ีอยางตอเนื่อง 

 

นโยบายทักษิโณมิกส 
 Thaksinomics เปนช่ือเรียกโดยท่ัวไปของนโยบายทางดานเศรษฐกิจรัฐบาลทักษิณ ซ่ึง
มุงเนนการใชจายภาครัฐบาล และสรางรายไดจากการสงออกและการทองเท่ียว เพื่อแกปญหาความ
ถดถอยทางเศรษฐกิจ ท่ีเปนผลมาจากวิกฤตการณทางการเงิน (Currency Crisis) เม่ือป พ.ศ.2540  
 วิกฤตการณทางการเงินของไทยเม่ือป 2540 เกิดจากปริมาณเงินไหลเขามาจํานวนมาก เพื่อ
แสวงหากําไรจากสวนตางอัตราดอกเบ้ีย และกําไรจากตลาดหุน ขณะเดียวกันก็มีการใชเงินผิด
ประเภท เพราะกูเงินระยะส้ันมาปลอยกูะยะยาว และการปลอยสินเช่ือก็ไมแกใหเกิดการผลิตท่ี
แทจริงข้ึนในระบบเศรษฐกิจ จนทําใหเกิดภาวะเศรษฐกิจฟองสบูข้ึน นั่นคือ ราคาหลักทรัพย และ
อสังหาริมทรัพยมีราคาสูงกวาปจจัยพื้นฐาน ขณะท่ีราคาสินคาอ่ืนไมเปล่ียนแปลง 
 ภาวะเศรษฐกจิฟองสบู ทําใหอุปสงครวมในระบบเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วขณะท่ี
ดุลการคา และดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลติดตอกันเปนเวลานาน เพราะมีการนําเขาสินคาทุนใน 
 
 
ปริมาณและมูลคาท่ีสูงกวาการสงออกสุทธิ สงผลใหคาเงินบาทท่ีแทจริงลดลง เม่ือถูกโจมตีคาเงิน 
ระดับทุนสํารองระกวางประเทศของไทยก็ไมเพียงพอท่ีจะพยุงคาเงินบาท ตามระบบอัตรา
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 วิกฤตการณทางการเงินของไทย สงผลกระทบตอภาคการเงินของไทยอยางรุนแรง จนตอง
มีการปดเปดบริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย 56 แหง รวมทั้งกจิการธนาคาร ขณะท่ีภาระหนี้
ตางประเทศก็เพิ่มสูงข้ึน เพราะรัฐบาลและกองทุนฟนฟูฯเขาไปแบกรับภาระหนี้ของ 
ธนาคารและสถาบันการเงินเหลานั้น 
 นอกจากนั้นยังทําใหระบบเศรษฐกิจของไทยถดถอยติดตอกันเปนเวลาหลายป เนื่องจาก
การพังทลายของภาคการเงินของประเทศไทย เพราะสถาบันการเงินมีภาระหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได
จํานวนมาก ขณะท่ีปริมาณเงินในระบบก็ลดนอยลง เพราะการไหลออกของเงินทุน รวมท้ังหนี้
ภาครัฐท่ีมีปริมาณสูงกวา 2 ลานลานบาท ขณะท่ีการสงออกก็ไมสามารถเปนตัวกระตุนอุปสงครวม
ภายในประเทศตอไปได เพราะความถดถอยของภาวะเศรษฐกิจ โลก และความไดเปรียบของคู
แขงขัน ซ่ึงสามารถสงออกสินคาในราคาท่ีถูกกวา รัฐบาลจึ้งเขามามีบทบาทแทนที่ภาคเอกชน ดวย
การกระตุนอุปสงครวมภายในประเทศ ผานการใชจายตามโครงการตางๆ ท้ังท่ีเปนการบริโภคและ
การลงทุน 

Thaksinomics ของรัฐบาลทักษิณ ถูกกลาวขานวาแกปญหาไดในระดับหนึ่ง เพราะการ
แทรกแซงกลไกตลาดทุกระดับ กลาวคือ มุงใชนโยบายการคลังมากกวานโยบายการเงิน ทําใหการ
ใชจายของรัฐบาลมีปริมาณสูง ท้ังในรูปของเงินในงบประมาณรัฐบาล และเงินนอกงบประมาณ 
(ผานรัฐวิสาหกิจ) เพื่อกระตุนอุปสงครวมของประเทศใหไดและอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ท่ีสูงข้ึนแตก็สรางขอกังวลอีกมากมายเชน 
นิยามทักษิโณมิกส 
 การดําเนินเศรษฐกิจแบบ “ทักษิโณมิกส” นั้นความหมายของ พ.ต.ท. ทักษิณ นั้นเจาตัว
นิยามวาเศรษฐกิจแบบ “โซเชียล แคปปตอลซ่ึม” (Social Capitalism) หรือนักเศรษฐศาสตรเรียกวา
เศรษฐกิจแบบ “สังคมทุนนิยม” ซ่ึง พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไดกลาววา นโยบายนี้คือ
สูตรสําเร็จในการสรางความเติบโตใหกับเศรษฐกิจไทย แตกอนหนาเรียกวา นโยบาย “Dual Track 
Policy” หรือ นโยบายกระตุนเศรษฐกิจ 2 แนวทาง 
 แนวทางแรกคือ กระตุนการสงออก การลงทุนจากตางประเทศ และการทองเท่ียว เพื่อนํา
เงินตราตางประเทศเขามาในประเทศ แนวทางท่ีสองคือ กระตุนไปในระดับรากหญา มุงไปท่ี 
เกษตรกร ชวยเหลือเอสเอ็มอี และสรางผูประกอบการรายใหมๆ ท้ัง 2 แนวทางมีความมุงหมาย
กระตุนการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยหาทางลดรายจาย เพิ่มรายได และขยายโอกาสใหประชาชน 
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 ระบบทุนนิยมเปนระบบท่ีมีเปาหมายแตไมมีอุดมการณ สวนระบบสังคมนิยมเปนระบบท่ี
มีอุดมการณ แตไมมีเปาหมาย “Dual Track Policy” เปนการปรับสังคมเศรษฐกิจฐานลางใหเปน
ระบบสังคมนิยมท่ีมีเปาหมาย  สวนเศรษฐกิจฐานบนใชระบบทุนนิยมท่ีมีอุดมการณ  แต
นอกเหนือจากการกระตุนเศรษฐกิจใหเติบโตแบบ “Dual Track Policy” แลว บางสวนของนโยบาย 
“ทักษิโณมิกส” คือ การแทรกตัวเขาสูตลาดหุน ทําใหตลาดหุน “เติบโต” เพื่อใชเปนชองทางระบาย
หุน “รัฐวิสาหกิจ” ออกไปใหมากท่ีสุด เปนการเช่ือมโยงระหวาง “ดัชนีตลาดหุน” กับการสราง
มูลคาสินทรัพยของรัฐบาล เพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลชุดนี้กําลังใชกลไกเชื่อมโยง
ตลาดหุนไปสูอุปสงครวมระบบเศรษฐกิจ ดวยวิธีการนําสินทรัพยในตลาดหุนเปล่ียนใหเปน “Cash 
Flow” (กระแสเงินสด) ใชตอสายปานหมุนเศรษฐกิจอีกรอบ หรืออีกนอยหนึ่งก็คือใช “ตลาดหุน” 
สรางความมั่นค่ังทางเศรษฐกิจ และผลักดันใหรัฐวิสาหกิจออกจาก “ออมอก” ของรัฐบาล ใหยืนบน
ขาของตัวเอง การแปรรูปรัฐวิสาหกิจขนาดใหญจะสําเร็จหรือไมข้ึนอยูกับภาวะ “ตลาดหุน” เปน
เง่ือนไขสําคัญท่ีสุด เพราะนั่นจะหมายถึงการแกปญหา “หนี้สาธารณะ” ในระยะยาวแบบเบ็ดเสร็จ 

Robirth of Keynesian 
 แบบจําลองสถิติ ซ่ึงเปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลายและปรากฎในตําราเศรษฐศาสตรมหาภาค
ท่ัวไป ก็คือ แบบจําลอง IS-LM แบบจําลองดังกลาวเกิดข้ึนจากการตีความแนวคิดของ John 
Maynard Keynes (1883-1946) โดย Sir John Hicks (1937) และตอมาไดมีการเพ่ิมเติมการ
เปรียบเทียบแนวคิดของท้ังนักเศรษฐศาสตรสํานักเดิมและ Keynes โดย Paul Samualson (1948) ใน
หนังสือ Economies และกลายเปนแบบจําลองท่ีมีการใชอยางแพรหลายในการวิเคราะหประเด็น
ตางๆ ในทางเศรษฐศาสตรมหาภาค 
 แบบจําลองดังกลาวแสดงลักษณะของระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบดวย 2 สวนสําคัญ คือ
อุปสงครวมของระบบเศรษฐกิจ (Aggregate demand:AD) และอุปทานรวมของระบบเศรษฐกิจ 
(Aggregate supply :AS) โดยอุปสงครวมถูกกําหนดจากดุลยภาพในตลาดสินคา (good market) และ
ตลาดเงิน (money market) สวนอุปทานรวมถูกกําหนดจากดุลยภาพในตลาดแรงงาน (labour 
market) และเทคโนโลยีการผลิต ซ่ึงแสดงโดยสมการการผลิต (production function) เม่ืออุปสงค
รวมเทากับอุปทานรวมระบบเศรษฐกิจ แบบจําลองจึงสามารถกําหนดระดับผลผลิตดุภาพของระบบ
เศรษฐกิจไดลักษณะของแบบจําลองสามารถแสดงไดในแผนภาพตอไปนี้ 
 แผนผังท่ี 1 ภาพแสดงการกําหนดดุลยภาพในแบบจําลองสถิต 
 
 
 

ดุลยภาพในตลาดสินคาและตลาดเงิน ดุลยภาพในตลาดแรงงาน 
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ท่ีมา : อรุณี, 2544 : 3 
 
แนวคิดหลักทางเศรษฐศาสตรมหภาคของเคนส คือ 
 1. ระบบเศรษฐกิจไมมีเสถียรภาพ (Unstable) เนื่องจากการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลง
ของอุปสงครวมของภาคเอกชน คือการบริโภค และการลงทุน ทําใหผลผลิตมีความผันผวน  
 2. เม่ือเกิดผันผวนข้ึน ระบบเศรษฐกิจจะไมสามารถปรับตัวเขาสูดุลยภาพ ณ ระดับการจาง
งานเต็มท่ีได หรือใชเวลานานในการปรับตัว เพราะกลไกราคาทํางานไดไมเต็มท่ี เนื่องจากระดับ
ราคาและคาจางท่ีเปนตัวเงินปรับตัวไมไดอยางสมบูรณและถูกจํากัด (Rigidity)  
 3. ระดับการจางงานและผลผลิตดุลยภาพจะถูกกําหนดจากปจจัยท้ังทางดานอุปสงคและ
อุปทานของระบบเศรษฐกิจ ดังนั้นสวนประกอบของอุปสงครวมและระบบเศรษฐกิจก็คือ การ
บริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน การใชจายของภาครัฐ จึงมีความสําคัญในการกําหนด
ระดับผลผลิต 
 
 
 
 4. รัฐบาลสามารถใชนโยบายเขาแทรกแซงในระบบเศรษฐกิจ เพื่อใหระบบเศรษฐกิจ
ปรับตัวเขาสูดุลยภาพในระดับท่ีเหมาะสม ท้ังนี้เคร่ืองมือทางนโยบายที่มีประสิทธิภาพ คือ นโยบาย
การคลัง ซ่ึงไดแก การเพิ่มการใชจายของรัฐบาล (อรุณี :, 2544,83-85) 
 
 
แผนผังท่ี 2 ภาพแสดงผลของการใชนโยบายการคลัง 

(IS – LM) สมการการผลิต 

อุปสงค (AD) 

ดุลภาพ 

อุปทานรวม (AS) 
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  r 
    IS(g0)            IS(g1)            LM(M0)         LM(M1) 
 
 
           r0 

 
        y 
              
            y0                                  y1 

 

ท่ีมา : (อรุณี:2544,92-93) 
 
ผลของการใชนโยบายการคลัง ไมชวงท่ีเศรษฐกิจตกตํ่า ดุลยภาพจะอยู ณ ระดับอัตราดอกเบ้ียท่ีต่ํา
และเกิดกับดักสภาพคลอง (อัตราตอกเบี้ย r0 และผลผลิตy0) การใชนโยบายการเงินโดยการเพ่ิม
ปริมาณเงิน จาก M0 เปน M1 จะทําใหเสน LM เคร่ือนยายไปทางขวา แตไมทําใหผลผลิตดุลยภาพ
เปล่ียนแปลง ในทางตรงขาม การใชนโยบายการคลัง โดยการเพิ่มการใชจายของรัฐ จะมี
ประสิทธิภาพมากกวา นั้นคือทําใหผลผลิตดุลยภาพเพิ่มข้ึน จาก y0 และ y1 ดังนั้นตามแนวคิดของ
เคนส จึงสามารถประมวลเปนขอสรุปทางนโยบายท่ีสําคัญคือ 

1. เนื่องจากอุปสงคของภาคเอกชนมีความไมแนนอน ดังนั้นรัฐบาลจึงควรเขามาแทรกแซง
เพื่อใหระบบเศรษฐกิจปรับตัวเขาสูดุลยภาพ โดยเฉพาะในชวงท่ีเกิดเศรษฐกิจตกต่ํา 

2. เคร่ืองมือท่ีรัฐบาลควรใชเปนนโยบายการคลังท้ังนี้เพราะชวงเศรษฐกิจตกตํ่า การใช
นโยบายการเงินโดยการเพ่ิมปริมาณเงินท่ีไมประสิทธิภาพ เนื่องจากเกิดกับดักสภาพคลอง ทําให
ปริมาณเงินท่ีรัฐบาลเพ่ิมเขาไปในระบบเศรษฐกิจถูกถือไวเฉยๆ โดยภาคเอกชน เคร่ืองมือท่ีมี
ประสิทธิภาพคือ นโยบายการคลัง โดยการเพิ่มรายจายของรัฐบาล 
 ขอเสนอของเคนสเปนท่ียอมรับท้ังฝงอังกฤษและอเมริกาในชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
(1939-1944) เพราะทําใหคนวางงานลดลงอยางมาก ทําใหทฤษฎีเศรษฐศาสตรมหาภาคตามแนวคิด
เคนส เปนแนวคิดหลักตอมาอีกหลายป โดยในชวงแรกนั้น ขอเสนอทางดานนโยบายสวนใหญจะ
เนนทางดานนโยบายการคลัง จนกระท่ังนโยบายการเงินและบทบาทของเงินเร่ิมเปนท่ีกลาวถึงใน
ปลายทศวรรษท่ี 60 เนื่องจากการเสนอแนวคิดในเร่ืองการทดแทนกัน(trade- 
off) ระหวางการวางงานและอัตราเงินเฟอ ซ่ึงอธิบายดวยเสนฟลลิปส (Phillips curve)  

ภาพรวม และปญหาทักษิณโณมิกส 
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 การดําเนินนโยบายของรัฐบาลท่ีเรียกวา ทักษิโณมิกส หรือ Dual Track Policy ซ่ึงไปสูภาค
เศรษฐกิจจะระดับรากหญา และภาคการสงออก การทองเท่ียว เพื่อแกปญหาเงินฝดของประเทศ 
เพราะมี Excess Supply อยูในระบบเศรษฐกิจปริมาณทีมาก ดวยการใชจายเงินผานโครงการตางๆ 
เชน กองทุนหมูบาน โครงการเอ้ืออาทรประเภทตางๆ การพักชําระหนี้ สรางโครงการหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑสําหรับคนในชนบท รวมท้ังเรงการปลอยสินเช่ือธนาคารประชาชนสําหรับคนจนใน
เมือง ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมสําหรับคนระดับกลาง และผานธนาคารของรัฐ 
สําหรับภาคธุรกิจรวมท้ังตัดหนี้เสียออกจากระบบธนาคารพาณิชย ดวยการจัดต้ังบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย (บสท.) 
 นโยบายการสรางอุปสงคภายในประเทศกําลังถึงจุดอ่ิมตัว เพราะภาระหนี้สาธารณะของ
รัฐบาลในอีก 5 ป ขางหนาสูงถึง 62% ขณะท่ีหนี้สินเฉลี่ยภาคครัวเรือนก็สูงท่ีสุด นับต้ังแตป 2537 
เปนตนมา คือ ในป 2545 มีหนี้สินเฉล่ียตอครัวเรือนเทากับ 83.314 บาท ขณะท่ีมีรายไดเฉล่ียตอ
ครัวเรือนเทากับ 13,418 บาท 
 ท่ีสําคัญมากท่ีสุดก็คือ การกระตุนอุปสงครวมภายในประเทศของรัฐบาล ไมไดทําใหการ
ใชกําลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนอยางใด แสดงวากําลังการผลิตสวนเกิน (Excess 
Capacity) ยังมีอยูในระบบเศรษฐกิจ นั่นแสดงวา การลงทุนภาคเอกชนยังไมกระเตื้องเทาท่ีควร 
ขณะเดียวกันรัฐบาลก็พยายามแสวงหารายไดมาชดเชยรายจายท่ีเพิ่มสูงข้ึน ดวยการใชดึงเงินจาก
รัฐวิสาหกิจ ภาคเศรษฐกิจใตดิน (Underground Economy) และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
 รัฐบาลจึงเร่ิมใชนโยบายการเงิน ดวยการตรึงอัตราดอกเบี้ยใหอยูในระดับตํ่า เพื่อรักษา
เสถียรภาพของราคา  ทําให เ งินบางสวนไหลเขาตลาดหุน  เพื่อแสดงหากําไรและตลาด
อสังหาริมทรัพยซ่ึงมีราคาเพ่ิมข้ึน 30% ขณะทีดัชนีตลาดหุนก็ปรับตัวสูงข้ึนถึง 100% ภายในปเดียว 
จนเกิดความหวาดกลัววา ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูจะเกิดข้ึนอีกคร้ัง 
 
 
 ทักษิโณมิกสเปนการผสมผสานแนวคิดเคนส และมารกซิสมเขาดวยกัน ดวยการใชจายเงิน
กระตุนคนระดับตางๆ แตกตางกันตามความตองการสินคา (Product) ท่ีแตกตางกัน แตปจจุบันทักษิ
โณมิกส ถูกต้ังคําถามเร่ืองความยั่งยืนของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพราะการใชแนวคิดเคนส 
ดวยการเพ่ิมรายจายของรัฐบาล แลวตรึงอัตราดอกเบ้ียไวใหต่ําผานตลาดซ้ือคืนพันธบัตร ประกอบ
กับสภาพคลองท่ีลนตลาด (Excess Liquidity)ทําใหการลงทุนภาคเอกชนไมลดลงจนเกิด Crowding 
out effect และระดับราคาก็ไมสูงเกินไป แตการลงทุนภาคเอกชนก็ไมฟนตัวอยางแทจริงเชนกัน 
เพราะหากตองการใหระบบเศรษฐกิจฟนตัวอยางยั่งยืน การลงทุนภาคเอกชนคือ กลไกท่ีสําคัญท่ีสุด
ของอุปสงคภายในประเทศ ขณะท่ีภาคตางประเทศตองพึ่งพาการสงออก และเงินทุนไหลเขาสุทธิ
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ขอเสนอแนะ 
รัฐบาลควรใชนโยบายการเงิน 

 ควบคุมการปลอยสินเช่ือของสถาบันการเงินเพื่อลดการเก็งกําไรในตลาดหุน การใชจาย
เกินตัวของประชาชน โดยอาจจะใชมาตรการควบคุมดานคุณภาพของสินเช่ือเพื่อการบริโภค 
สินเช่ือเพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพย สินเช่ือเพื่อซ้ืออสังหาริมทรัพย เชน เพิ่มเงินดาวนงวดแรกใหมาก
ข้ึน หรือลดอายุการผอนชําระลง และควรติดตามการเปล่ียนแปลงของสินเช่ือ และปริมาณเงินอยาง
ใกลชิด 
 รัฐบาลควรใชนโยบายการคลังประเภทอื่น  
 เพื่อลดการบริโภคลง โดยเฉพาะเครื่องมือดานภาษีอากร คือ การเพิ่มอัตราการเสียภาษี
ทางตรงโดยการเก็บในอัตรากาวหนา เชน ภาษีมรดก ภาษีทรัพย หรือภาษีรายไดบุคคลธรรมดา 
1.4.3 การใชนโยบายกระตุนระดับจุลภาค 
 เพื่อใหการใชจายโครงการตางๆ ของภาครัฐบาลเปนไปอยางโปรงใน และมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุดนั้นคือตองมีการเปดเผยขอมูลตอสังคมอยางละเอียด และสมํ่าเสมอ รวมท้ังการกํากับดูแล
สถาบันการเงินใหมีความเขมแข็ง การพัฒนาตลาดทุนและเคร่ืองมือการกระจายความเสี่ยงใหมาก
ข้ึน 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมของประเทศไทย 5 ดาน 
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

 ความสําคัญ 
 นโยบายการสงเสริมการทองเท่ียวเพื่อเปนการสรางรายไดใหกับประเทศชาติพรอมท้ังเปน
การเพิ่มการจางงานโดย รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ประกาศล่ันท่ีจะยกนโยบายการทองเท่ียว
เปนนโยบายในการหารายไดเขาประเทศอีก 50,000 ลานบาท เพื่อชวยกระตุนเศรษฐกิจในประเทศ 
เนื่องจากการสงออกของไทยยังมีปญหา โดยชวงรัฐบาลพลเอกเปรมประมาณป 2527-2528 ประเทศ
มีปญหาขาดดุลการคากับตางประเทศอยางมาก รัฐบาลสมัยนั้นจึงใชมาตรการทองเท่ียวเพื่อหา
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การทองเที่ยว : การพัฒนาเศรษฐกิจป 2553 
ท่ี ม า 
: 
( อ รุ
ณี :25
44,9
2-93) 

จํานวนนักทองเท่ียวตางประเทศ      22.46    ลานคน 
รายไดเงนิตราตางประเทศ  859,095    ลานบาท 
จํานวนนักทองเท่ียวภายในประเทศ           72    ลานคนคร้ัง 
รายไดหมุนเวยีนในประเทศ  413,670    ลานคนคร้ัง 
สรางงาน             1    ลานคน 
รายไดหมุนเวยีน  รายไดหมุนเวยีน 

 กระจายรายไดระหวาง กทม.: ภูมิภาค 30 : 70 
 ในเร่ืองนี้นายสันติ

1. การปรับยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว 
2. การสงเสริมการทองเท่ียวท้ังตลาดในและตางประเทศรวมทั้งพยายามชะลอการเดินทาง

ออกนอกประเทศ 
3. การพัฒนาการทองเท่ียวโดยเนนการพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียว การพัฒนากิจกรรม

การทองเท่ียว การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียว รวมท้ัง
การยกระดับมาตรฐานการบริการใหประเทศไทยเปนแหลงทองเท่ียวในระดับ World Class 
 
 

4. การอํานวยความสะดวกในการเขาเมือง 
5. การดูแลดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเท่ียว 
6. การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและพาณิชยอิเลคทรอนิคส 
7. การรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อใหประเทศเปนศูนยกลางดานการทองเท่ียวและ

การบินของภูมิภาค 
8. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพองคกรเพื่อใหดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาการ

ทองเท่ียวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยคาดวาจะมีตัวเลขดังนี้ 
จุดเดนของการทองเที่ยวในประเทศไทยคือ 

 1. มีแหลงทองเท่ียวท่ีสวยงามไมวาจะเปน ทะเลทางฝงอันดามันและฝงอาวไทยซ่ึงเปนท่ี
นิยมพรอมท้ังมีทิวทัศนและบรรยากาศท่ีเหมาะแกการพักผอนหยอนใจในทางภาคใต และมีน้ําตกท่ี
มีความเปนธรรมชาติอยูมากในประเทศในทางภาคตะวันออกและตะวันตก และภูเขาซ่ึงเปนแหลง
ทองเท่ียวสําคัญอีกทางหนึ่งซ่ึงเหมาะกับนักทองเท่ียวท่ีผจญภัยในทางภาคเหนือ 
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 2. เนื่องจากคนไทย ท่ีชอบชวยเหลือ ยิ้มงาย และเปนมิตร ทําใหมีความรูสึกเหมือนกับการ
ไดอยูในบานของตัวเอง 
 3. มีอาหารที่อุดมสมบูรณและรสชาติอาหารที่มีความเปนเอกลักษณทําใหเกิดความประ 
ทับใจในการรับประทานอาหาร ซ่ึงอาหารท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดคือ ตมยํากุง และสมตํา ฯลฯ 

จุดดอยของการทองเท่ียวในประเทศไทยคือ 
 1. แหลงทองเที่ยวเส่ือมโทรมลง เปนปญหาท่ีโครงสรางรวมท้ังปญหาการสรางสนามบิน
สุวรรณภูมิท่ียังเร้ือรังไมสามารถขยายการบินไดในขณะท่ีประเทศมาเลเซียมีพื้นฐานท่ีดีกวาไทย แต
ประเทศไทยถือวายังมีภาพของการเปนผูนําของการบริการดีกวาอีกหลายประเทศ ซ่ึงการทองเท่ียว
แหงประเทศไทย ไดพยายามคิดคนหาแหลงทองเท่ียวใหมๆ ในลักษณะทัวรเชิงเกษตร ทัวรกึ่งผจญ
ภัย ทัวรกึ่งพื้นบาน ทัวรกึ่งพยาบาล เปนตน 
 2. เพื่อนบานเปนคูแขงโดยขณะน้ีมีการใชกลยุทธดึงใหประเทศไทยเปนจดุศูนยกลาง
เพื่อใหนักทองเท่ียวเดินทางตอไปยังประเทศเพื่อนบาน เชน ลาว พมา เวยีดนาม การดแูลเร่ืองการ
ทองเท่ียวท่ีผานมายังขาดการประสานงานอยางจริงจังท้ังระบบ ซ่ึง Facility ไมพรอมทําให
นักทองเท่ียวผิดหวัง รัฐบาลเปนคนจัดทีมท่ีมีอํานาจในการส่ังการใหไดผล โดยการทองเท่ียวใน
ประเทศไทยไมมีอํานาจส่ังการได สวนใหญเปนการดูแลของเจาของพื้นท่ีเองท่ีจะตัดสินใจ  
 
 
 
ไดแก องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ซ่ึงอยูในความดูแลของกระทรวงมหาดไทยและกรมปาไม 
ซ่ึงอยูในความดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร หาก 2 หนวยงานไมอนุมัติให
พัฒนาพื้นท่ีมาเปนแหลงทองเท่ียว การทองเท่ียวแหงประเทศไทยก็ไมสามารถลงไปส่ังการใดๆ ได
รวมท้ังตองดูแลเร่ืองความปลอดภัยของนักทองเท่ียว การจัดการแหลงทองเท่ียวใหเปนระยะยั่งยืน
ท้ังนี้ดานกฎหมายยังมีจุดบกพรองหลายประการ ไมไดมีการคิดไวลวงหนามีการแสวงหา
ผลประโยชนในทางลบ เชน ตัวอยาง จากทัวรจีนท่ีไกดซ้ือคาหัวนักทองเท่ียวเพื่อมาหลอกไปซ้ือ
สินคาท่ีระลึกหรือเพชรพลอยตางๆ เม่ือไกดไมไดเงินจากทองเท่ียวจีนก็จะท้ิงลูกทัวรไปตาม
ยถากรรมการกระทําเชนนี้เปนการทําลายตลาดตัวเอง ตลอดจนมีการตัดราคาสินคาซ่ึงนํามาซ่ึง
คุณภาพท่ีไมดีโดยท่ีกฎหมายไมไดควบคุมตรงจุดนี้ นาจะมีกฎหมายทัวร 2 ดาน คือการออก
กฎหมายตองสรางบรรทัดฐานใหกับบริษัทการบังคับใชตองใหธุรกิจเติบโตในทิศทางท่ียั่งยืน ไมใช
ออกกฎหมายเพื่อปดกั้นการเติบโตของธุรกิจ 
 3. การท่ีรัฐบาลจะไปสงเสริมใหคนไทยทองเท่ียวในเมืองไทย แตตองกลับมาพิจารณาวา
คาใชจายท่ีทองเท่ียวในเมืองไทยเม่ือเทียบกับไปฮองกง สิงคโปร ราคายังถูกกวาเท่ียวในเมืองไทย 
ตรงนี้จะไปโทษผูประกอบการไมได เพราะนักทองเท่ียวจากตางชาติไป เท่ียวเปนจํานวนมากจึง
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อุตสาหกรรมยานยนต 
รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต และช้ินสวนยานยนต 

เพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางและฐานการผลิตเพื่อการสงออกของภูมิภาคท่ีผานมาได
ดําเนินการสงเสริมใหผูผลิตรถยนตช้ันนําของญ่ีปุน เชน โตโยตา มาลงทุนในไทย ซ่ึงนโยบาย
ดังกลาว 
 ประสบผลสําเร็จอยางมาก โดยบริษัทโตโยตาประกาศลงทุนในไทย ซ่ึงตอมาบริษัทฮอนดา
และซูซูกิ ไดดําเนินการตาม ท้ังนี้เช่ือวา โดยที่ประเทศไทยมี supporting industrides ใน
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนท่ีเขมแข็ง จึงนาจะเปนจุดแข็งท่ีจะสามารถแขงขันกับประเทศ
อ่ืนๆ โดยเฉพาะจีนไดในระยะ 5-10 ปนี้ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนใหยั่งยืน ตอง
มีการพัฒนา cluster และการพัฒนาดานงานวิจัยและการออกแบบเพิ่มข้ึน 

อุตสาหกรรมแฟชั่น 
โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอง 
 
ประเทศไทย เปนประเทศที่มีเอกลักษณทางดานศิลปวัฒนธรรมเกาแกประเทศหน่ึงท่ีสืบ

สานความเปนไทยมาแตโบราณกาล ถาจะใหมองในรูปแบบของแฟช่ัน ก็สามารถกลาวไดวา
ประเทศไทยมีพื้นฐานการรองรับท่ีประกอบธุรกิจดานแฟช่ันได ดังเชน ดานวัตถุดิบ มีส่ิงทองเปน
ผาไหมไทยประจําชาติและอัญมณีเคร่ืองประดับ เปนวัตถุดิบของตนเอง อีกท้ังทางดานบุคลากรที่มี
ทักษะ และชํานาญงานทางดานศิลปะเปนเยี่ยม และมีประชากรที่มีความนิยมในแฟช่ันอยูเปน
สวนมาก หากมองในแงธุรกิจกลุมอุตสาหกรรม ประเทศไทยไดมีธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมดาน
แฟช่ันมาชานานแลว แตมิไดมีการรวมมือกันเปนโครงสรางเครือขายเช่ือมโยงกันเปนกลุม
อุตสาหกรรมหรือกลุมธุรกิจเหมือนกลุมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ และแยกตามผลิตภัณฑท่ีผลิตกันอยู 
ดังเชน อุตสาหกรรมส่ิงทอ อุตสาหกรรมอัญมณี และเคร่ืองประดับ อุตสาหกรรมหนังและ
ผลิตภัณฑหนังฟอกและหนังขัด กลุมอุตสาหกรรมเคร่ืองใชสําหรับเดินทางและอุตสาหกรรม
รองเทาและช้ินสวน ในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ ป พ.ศ.2539 –2540 ท่ีผานมา และการเปล่ียนแปลง
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกอยางมากกับสภาวะการแขงขันท่ีรุนแรงทําใหกลุมอุตสาหกรรม
ดานแฟช่ันตองกลับมาทบทวนบทบาทในบริษัทของการปรับเปล่ียนและการมีแผนกลยุทธเพื่อ
ความอยูรอดในตลาดโลก 
วิเคราะห เจาะลึก ธุรกิจอุตสาหกรรมดานแฟช่ัน  
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 จากสถิติของการสงออกสินคาในกลุมแฟช่ันของไทตลอด 3-4 ปผานมา มีเพียง
อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับเทานั้นท่ีมีแนวโนมสูงข้ึน แตก็เร่ิมจะทรงตัวแลวในขณะท่ี
อุตสาหกรรมส่ิงทอง ตลอดจนอุตสาหกรรมเคร่ืองหนังและรองเทายอดสงออกเร่ิมตกตํ่าต้ังแตป 
พ.ศ. 2545 และมีแนวโนมจะลดลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากมีการแขงขันอยางรุนแรงในตลาดโลก 
เกราะคุมกันจากระบบโควตาและความไดเปรียบดานตนทุนท่ีต่ํากวากําลังจะหมดไป ประเทศตางๆ 
ท่ีนําเขามีการใชมาตรการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพิ่มมากข้ึน 
 ปญหาตางๆ ขางตนรวมถึงการเปดกวางเปนระบบการคาเสรีตามมติขององคการคาโลก ใน
ป พ.ศ.2548 ผลักดันใหภาคเอกชนทั้งใน 3 อุตสาหกรรมหลักและสวนอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับ “ธุรกิจ
อุตสาหกรรมแฟช่ัน” ตองเรงเตรียมหามาตรการตางๆ เพ่ือรับมือกับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิด เพ่ือ
เพิ่มขคดความสามารถในการแขงขันโดยหลักการท่ีสําคัญคือ การเปล่ียนจาก OEM-Original 
Equipment Manufacture เปนODM-Original Design Manufacture และ OBM-Original Brand 
Manufacture 
 กลาวคือ อุสาหกรรมแฟช่ันของไทยในปจจุบันเปนลักษณะของ “ผูรับจางผลิต” (OEM) 
เปนสวนใหญ จึงจําเปนตองปรับตัวไปสูการเปนผูออกแบบสินคา (ODM) และมีตรายี่หอสินคา 
(Brand) เปนของตนเอง (OBM) พรอมๆยกระดับการปรับตัวดวยการยกระดับจากผูผลิตสินคาท่ีมี
คุณภาพตํ่าถึงปานกลาง (Low End) ไปเปนสินคาท่ีมีคุณภาพระดับกลางถึงระดับสูง(High End) เพื่อ
สราง “มูลคาเพิ่ม” (Value Chain) ใหสูงข้ึน (แทนท่ีจะเปนเพียง “ผูรับจางผลิต” ท่ีกินเพียงแรงอยาง
เดียวตลอดไป) 

ถนนทุกสายมุงสู “กรุงเทพฯเมืองแฟชั่น”  
 ความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองเพิ่มศักยภาพหรือเพ่ิมขีดความสามารถของธุรกิจอุตสาหกรรม
แฟช่ันใหสูงข้ึนนี้ ไดนําไปสูความรวมมือกันของภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของเพ่ือท่ีจะผลักดัน
ใหกรุงเทพฯ เปนเมืองแฟช่ัน ประการสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ นอกจากจะเปนการพัฒนา
อุตสาหกรรมในประเทศใหมีความสามารถในการแขงขันแลว ยังเปนการสรางเสถียรภาพดวยอาชีพ
และการกระจายรายไดสูผูใชแรงงานในอุตสาหกรรมแฟช่ันอีกดวย นอกจากน้ียังมีการเช่ือมโยงไป
ขางหนา (Forward Linkage) ตอผูจัดจําหนายท้ังในและตางประเทศเปนการสรางรายไดเขาสู
ประเทศอยางมหาศาลและสงผลตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกท้ังจะสงผลใหเกิดการรักษา
ธุรกิจเดิมและกอใหเกิดธุรกิจใหมของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอมจํานวนมากในอุตสาหกรรมนี้ 
เนื่องจากประเทศไทยต้ังอยูในตําแหนงภูมิศาสตร ท่ีได เปรียบในการกระจายสินคา  การ
ส่ือสารมวลชน การถายทอดทุนวัฒนธรรมสูประเทศในภูมิภาคเซียน ประกอบกับโครงสราง
อุตสาหกรรมสนับสนุน มีความแข็งแกรงและหลากหลาย พรอมสําหรับการพัฒนาเพื่อยกระดับสู
ความเปนประเทศผูนําแฟช่ันในภูมิภาคนี้ 
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 การพัฒนาในดานตางๆ ดังกลาว จะเปนการสรางความเช่ือมโยงสูอุตสาหกรรมแฟช่ันท้ัง
ระบบใหขยายตัวและพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อสรางบูรณาการในการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟช่ันใหมี
ความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืนในระดับโลก วิสัยทัศน เปาหมายหลักและแผนกลยุทธของ
การนําสูการเปน “กรุงเทพฯเมืองแฟชั่น”วางไวดังนี้ 
 -กําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายหลัก เปนแผนระยะส้ันเปนการสรางกรุงเทพฯ (ประเทศ
ไทย) เปนผูนําแฟช่ันและศูนยกลางธุรกิจแฟช่ันในภูมิภาคภายในป พ.ศ. 2548 และแฟช่ันระยะยาว
เปนการสรางกรุงเทพฯ (ประเทศไทย) เปนศูนยกลางแฟช่ันแหงหนึ่งของโลกในป 2555 
 - กําหนดแนวทางสรางประเทศไทยใหเปนศูนยกลางแฟช่ันภูมิภาค ดวยกลยุทธ การตลาด
และแฟชั่นนําการพัฒนาทั้งระบบ มีวัตถุประสงคเพื่อขยายมูลคาการสงออกสินคาแฟช่ันและ
เช่ือมโยงเปนเครือขายไปยังอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังระบบภายใตความรวมมือท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของ โดยภาคเอกชนจะมีสวนรวมในการบริหารและสมทบคาใชจาย การ
ดําเนินการโครงการนี้เพื่อใหการดําเนินการไปสูการบรรลุเปาหมายการเปน “กรุงเทพฯเมืองแฟช่ัน” 
การสามารถดําเนินการตอไปไดในอนาคต และภาครัฐกํากับดูแลในดานนโยบายและยุทธศาสตร 
ดวยปรัชญา 3 ประการ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟช่ัน ดังนี้ คือ “คือการสรางคน” “การสราง
ธุรกิจ” “การสรางเมือง” 
 
 
ดวยแผนกลยุทธท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายภายใน 18 เดือน คือ 
 - แผนสรางบุคลากรดานแฟช่ัน ศูนยพัฒนาบุคลากรดานแฟช่ัน (Fashion School) เปาหมาย 
600 ราย  
 - แผนงานพัฒนาและเช่ือมโยงธุรกิจแฟช่ัน ศูนยรวมแฟชั่นโลก (Fashion Trend Center) 
เปาหมายผูประกอบการ 2,000 คน การเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันธุรกิจแฟช่ัน 3 สาขา คือ 
สาขา อุตสาหกรรมส่ิงทองและเครื่องนุงหม สาขาอุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง สาขา
อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ ในการผลิตการออกแบบและตราสินคาเปาหมาย
ผูประกอบการ 950 ราย  
 - แผนสรางกรุงเทพฯเมืองแฟช่ัน การจัดงานแสดงสินคาแฟช่ัน Bangkok Fashion Week 
เปาหมายจัดในระดับโลก 1คร้ัง การสรางแนวโนมแฟช่ัน Fashion Workshop : Trend Setting 
เปาหมายสามารถกําหนดแนวโนมแฟช่ันของไทยใหสอดคลองกับแฟช่ันโลก จํานวน 2 คร้ัง การ
ประกอบออกแบบแฟช่ันนานาชาติ (Fashion Contest Bangkok International Fashion Design 
Contest Road Show ) เปาหมายแสดงสินคาในตางประเทศจํานวน 6 คร้ัง การรวบรวมผลงานแฟช่ัน
นักออกแบบไทย (Top Fashion Report) เผยแพรไปท่ัวโลกเปาหมาย 6 คร้ัง ๆ ละ 12,000 ฉบับ การ
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 การรวมกันเปนหนึ่งเดียวของท้ัง 3 กลุมอุตสาหกรรมแฟช่ันเทานั้น ท่ีจะพาไปสูการเปน 
“กรุงเทพฯเมืองแฟชั่น” ได 

อุตสาหกรรมอาหาร 
นโยบายและมาตรการท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหาร 
1. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2545 เห็นชอบรางประกาศกระทรวงพาณิชย

เร่ือง การนํายา เภสัชเคมีภัณฑ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ และเภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูปเขามาใน
ราชอาณาจักร ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ ซ่ึงเปนผลจากมติ ครม. วันท่ี 23 
มีนาคม 2545 ท่ีมอบเร่ืองใหคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเร่ืองท่ีกระทรวงพาณิชยจะหามนําเขา
ยาและอ่ืนๆ ท่ีจะสงผลตอการใชในอาหารคนและสัตว และอาจเปนสารตกคางในอาหารสงออกได 
เชน ไนโตรฟูแรน และครอแรมฟนิคอล เปนตน เพื่อแกไขปญหากีดกันทางการคาดานสุขอนามัย 

2. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2545 รับทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณรายงานการประชุมพิจารณาโครงการแกไขปญหายาปฏิชีวนะตกคางในสินคากุงและไก
เพื่อสงออกของไทย ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรี (นายพิทักษ อินทรวิทยนันท) เปนประธานท่ีประชุม 
ตามมติ ครม. เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2545 ท่ีเห็นชอบในหลักการโครงการแกไขปญหายาปฏิชีวนะ 
ตกคางในสินคากุงและไกเพื่อสงออกของไทย ซ่ึงกระทรวงเกษตรและสหกรณไดเสนอโครงการท้ัง 
2 โครงการ และไดรับมอบรายละเอียดใหรองนายกรัฐมนตรี (นายพิทักษ อินทรวิทยนันท) รับไป
พิจารณารวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอมและสวนราชการท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงสรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 

2.1 การจัดซ้ือเครื่องมือตรวจวิเคราะห ตามโครงการแกไขปญหายาปฏิชีวะกลุมไนโตรฟู
แรนตกคางในไกไทย และมาตรการปองกันสารตกคางอ่ืนท่ีมีผลกระทบตอการสงออกของกรมปศุ
สัตวและโครงการตรวจสอบติดตามปองกันยาปฏิชีวนะตกคางในผลผลิตกุงของกรมประมง 

2.2 การจัดอัตรากําลังของกรมประมงและกรมปศุสัตวนั้น ท่ีประชุมเห็นควรใหกรมปศุ
สัตวและกรมประมงจัดจางลูกจางช่ัวคราวตามท่ีกําหนดไวในโครงการ เนื่องจากมีความจําเปนตอง
ใชเจาหนาท่ีทางเทคนิคในการดําเนินโครงการ เพื่อระดมนักวิทยาศาสตรมาทําการตรวจวิเคราะห
ทางหองปฏิบัติการ เนื่องจากอัตรากําลังปกติท่ีมีในหนวยงานไมสามารถรองรับการปฏิบัติงานใน
ระยะเวลาที่กําหนดในโครงการได ท้ังนี้ หากส้ินสุดโครงการก็สามารถเลิกจางได 

2.3 การควบคุมการนําเขา จําหนาย จายแจก ครอบครองยาท่ีหามใชกับสัตวท่ีเล้ียงเพื่อการ
บริโภค ท่ีประชุมเห็นควรให อย. ดําเนินการในการควบคุมยา 4 ชนิด ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาจะถอนทะเบียนตํารับ คือ โรนิดาโซล ไดมิไตรดาโซล ฟวราโซลิโดน และไนโตรฟูรา
โซน และใหดําเนินการดังนี้ 
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1. ประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของรับทราบ 
2. ใหมีการเรียกคืนยากลับโดยสมัครใจ โดยรัฐบาลไมตองจายเงินชดเชย เนื่องจากเปนยา

ผิดกดหมาย  
3. ใหมีการตรวจจับผูฝาฝนอยางจริงจัง 
4. ใหแจงผูวาราชการจังหวัดเพื่อชวยส่ังการใหมีการควบคุมในพ้ืนท่ี 
5. ใหมีการกําหนดมาตรการและข้ันตอนในการควบคุม นําเขา จําหนาย จายแจก ยา 

เภสัช เคมีภณัฑ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ และเภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป ตามราวประกาศกระทรวง
พาณิชยอยางชัดเจน 
 
 
 
 
 
 

3. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2545 พิจารณาจัดต้ังสํานักงานมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ แลวมีมติตามมติคณะกรรมการกล่ันกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีคณะท่ี 
4 ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรี (นายปองพล อดิเรกสาร เปนประธานกรรมการฯ เปนเร่ืองสืบเนื่องจาก
การที่ ครม. ไดมีมติใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการกลางเพื่อดูแลเร่ืองมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหาร เพื่อแกไขปญหาการซํ้าซอนของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการรับรองและตรวจสอบมาตรฐาน
ฯ ดังนี้ 

3.1 ใหความเห็นชอบในหลักการใหมีการจัดตั้งสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติข้ึน เปนหนวยงานกลางหรือองคกรกลางในลักษณะของ Single Agency โดยใหเปน
หนวยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

3.2 มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณจัดต้ังคณะกรรมการข้ึนมาคณะหน่ึง
ดําเนินการยกราง กฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารในรูปแบบของพระราชบัญญัติ
เปนกฎหมายพิเศษเฉพาะ โดยใหมีผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผูแทนของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ เชน กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
อุตสาหกรรมและสํานักงาน ก.พ. เขารวมเปนคณะกรรมการดวย แลวเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ตอไป 
 แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมอาหารในไตรมาสที่ 3 ของป 2545 คาดวาท้ังภาคการผลิตและ
การสงออกจะขยายตัวในอัตราท่ีลดลงสําหรับบางผลิตภัณฑ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกและ
เศรษฐกิจของประเทศผูนําเขารายใหญ เชนสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญ่ีปุน ซ่ึงเปนตลาดสงออก
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 1. สินคาประมง ผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูปและกระปอง เชน กุงสดแชแข็ง ปลาทูนา
กระปองและกุงกระปอง มีแนวโนมผลิตและสงออกลดลง เนื่องจากมีปจจัยในดานตางประเทศเชน
การใหสิทธิประโยชนทางศุลกากร GSP กับกลุม Andian ของสหรัฐฯ การลดภาษีและการยกเวน
ภาษีใหกลุมประเทศ Cotonue Agreement ของสหภาพยุโรป และการท่ีไทยตองพ่ึงพาวัตถุนําเขา
โดยเฉพาะปลาทูนา ตองข้ึนกับราคาวัตถุดิบในตลาดโลกและสภาวะการแลกเปล่ียนเงินตราระหวาง
ประเทศเปนหลัก รวมท้ังการตรวจสอบสารเคมีตกคางในกุงสดแชเย็นแชแข็งท่ีเขมงวดของสหภาพ
ยุโรป และภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าในสหรัฐฯ 
 2. สินคาพืชผักผลไมแปรรูป มูลคากวารอยละ 70 ของหมวดนี้ คือ สับปะรดกระปองและ 
ผลิตภัณฑ ซ่ึงไทยมีสวนแบงตลาดในโลกมากวารอยละ 30 แตมีแนวโนมลดลง เนื่องจากปจจัยดาน
ตางๆ เชน การคา (ปญหาดานการตอบโตการทุมตลาดในสหรัฐฯและอ่ืนๆ และมาตราการกีดกัน
ทางการคาท่ีไมใชภาษี เชน มาตราการสุขอนามัย และการพัฒนาของประเทศคูแขง ทําใหมี
แนวโนมผลิตสงออกลดลง 
 3. สินคาปศุสัตวแปรรูป มูลคากวารอยละ 90 ของหมวดน้ี คือ ไกสดแชเย็นแชแข็งและไก
แปรรูป มีแนวโนมท่ีจะผลิตและสงออกในปริมาณและมูลคาท่ีลดลงเล็กนอย เนื่องจากในไตรมาสท่ี 
3 ภาวะเศรษฐกิจของโลกยังไมแนนอน และปญหาการผลิตปศุสัตวในสหภาพยุโรปเร่ิมคล่ีคลาย แต
ในขณะท่ีประเทศฮองกงและจีน ยังคงประสบปญหาโรคระบาดไขหวัดนกในไก ทําใหตองนําเขา
ไกจากไทยตอไป  
 4. สินคาแปรรูปจากธัญพืชและแปง ผลิตภัณฑในหมวดนี้มีแนวโนมการสงออกขยายตัว
สูงข้ึน คือ มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ เนื่องจากปริมาณผลผลิตในตลาดลําลดลง ราคามัน
สําปะหลังมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่องต้ังแตปท่ีแลว ประกอบกับผูประกอบการไทยสามารถ
ปรับกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพไดตามท่ีประเทศผูนําเขาตองการ และตลาดจีนมีการนําเขาเพิ่มข้ึน
เปนอยางมาก แตมีขอนํากัดในเร่ืองปริมาณวัตถุดิบไมเพียงพอในบางชวงเวลา 
 5. สินคาอ่ืนๆ เชน ผลิตภัณฑนม มีแนวโนมขยายตัวในการสงออก เชน นมขนหวานและ
นมเปร้ียว เนื่องจากตลาดในอาเซียนและประเทศเพื่อนบานมีความตองการเพิ่มข้ึน สวนจ้ําตาลทราย 
ซ่ึงตองพึ่งพาการสงออกเปนหลัก แนวโนมของสินคาจึงข้ึนอยูกับสถานการณเศรษฐกิจโลก 
ในขณะท่ีปริมาณการสงออกขยายตัวเพ่ิมข้ึนเล็กนอย 

อุตสาหกรรมซอฟตแวร (Software)  
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 อุตสาหกรรมการผลิตซอฟตแวรเปนการผลิตท่ีมีความแตกตางจากการผลิตสินคาอ่ืน 
เนื่องจากอุตสาหกรรมซอฟตแวรคอมพิวเตอรท่ีชวยในการผลิตปจจัยการผลิตท่ีสําคัญกลับเปน
ปจจัยการผลิตทางดานบุคคลท่ีมีความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 พัฒนาการของอุตสาหกรรมซอฟตแวร 
 การผลิตซอฟตแวรไมตองใชเงินลงทุนมาก อุปกรณท่ีใชมีเพียงเคร่ืองคอมพิวเตอร PC หรือ 
Server ในประเทศไทยการผลิตสวนใหญเปนการผลิตซอฟตแวรสวนใหญเปนการผลิตสําหรับ
เคร่ือง PC และ PC- LAN มีเพียงไมถึง 10 รายท่ีผลิตซอฟตแวรสําหรับเคร่ืองแมนแฟรม หรือ
ระบบงานขนาดใหญท่ีใชมากกวาเปนซอฟตแวรตามส่ังมากกวาการผลิตซอฟตแวรสําเร็จรูป 
เนื่องจากขอจํากัดของตลาดซอฟตแวรท่ีตลาดรองรับซอฟตแวรท่ีผลิตเกือบท้ังหมดเปนตลาดใน
ประเทศ ถึงแมวาจะมีการผลิตไปขายังรางประเทศบางแตก็มีสวนนอยมา ดังนั้น ซอฟตแวร
สําเร็จรูปท่ีซ้ือขายในประเทศจึ้งเปนสินคาจากตางประเทศเปนสวนใหญ 
 แนวโนมในอนาคตอุตสาหกรรมซอฟตแวร 
 ซอฟตแวรในยุคหนานั้นในอนาคตจะมุงเนนไปดานตางๆดังนั้น  
 Securty System ระบบปฏิบัติการในอนาคตจะตองมีการปองกันขอมูลท่ีดี เพราะในยุค 
แหงการส่ือสารเนน ขอมูลมีความสําคัญท่ีสุด 

Emergy saving ระบบปฏิบัติการในอนาคตนั้นตองมีการจัดการพลังงานอยางฉลาดเพราะ
ในอนาคต การประหยัดพลังงานจะเปนส่ิงท่ีนํามาใชเปนจุดขาย 

Comfortable Service ระบบปฏิบัติการในอนาคตน้ันตองตอบสนองความตองการผูใชได
เปนอยางดี 

Multifunction Usage ระบบปฏิบัติการในอนาคตนั้นจําเปนตองมีความสามารถทํางานได
หลากหลาย 

 Open Plaform ระบบปฏิบัติการในอนาคตนั้นจะเปนไปไดวาจะเปดกวางสําหรับทุกคนให
มีสิทธิพัฒนาใหเปนระบบปฏิบัติการ 

Interdependence System and Cyber Social ระบบปฏิบัติการในอนาคตนั้นตองมี
ความสามารถในการพึ่งพาอาศัยกันระหวางระบบ เพื่อชวยในการทํางานและติดตอกันมีความ
สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน 

สรุปแนวโนมตลาดการคาของสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในอนาคต  
 การศึกษาแนวโนมตลาดการคาของสินคาเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในปจจุบันและ
อนาคต จะทําการศึกษาขอมูลการนําเขา-และสงออกของประเทศผูนําเขาและสงออกสินคาราย
สําคัญท่ีมีมูลคาสูง 20 ลําดับของโลก ซ่ึงจําแนกเปนรายประเทศ โดยใชรายละเอียดขอมูลการนําเขา
และสงออกของแตละรายประเทศจาก Global Trade Atlas ที่รวบรวมไดตั้งแตป 2541 (1998) ถึงป 
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