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สวััสดีีครัับ กลัับมาพบกับวัารัสารัการัเงิินการัคลัังิอีีกครัั�งิ ในฉบับทีี่� 111 
ไตรัมาสทีี่� 4 ปีี 2565 ปีีที่�ี 34 โดียฉบับนี�นับเป็ีน E-Book ฉบับที่�ี 6  
แลัะเป็ีนฉบับสุดีท้ี่ายขอีงิปีี 2565 แลั้วัครัับ 

วัารัสารัการัเงิินการัคลัังิฉบับนี� ยังิคงิมีเน�้อีหาที่�ีปีรัะกอีบไปีดี้วัยสารัะ 
ทีี่�หลัากหลัายเช่่นเดิีม โดียมีทัี่�งิส่วันทีี่�เกี�ยวัข้อีงิกับเศรัษฐกิจแลัะนโยบาย 
ต่างิปีรัะเที่ศ ได้ีแก่ เร้ั�อีงิการัเปีลีั�ยนแปีลังิโครังิสร้ัางิอุีตสาหกรัรัมแลัะ 
การัเติบโตขอีงิปีรัะเที่ศเวีัยดีนาม การัหาตัวัผู้้้มีรัายได้ีน้อียขอีงิฟิิลิัปีปิีนส์  
การัพัฒนากลัไกควัามร่ัวัมม้อีด้ีานอุีตสาหกรัรัมปีาล์ัมนำ�ามันภายใต้โครังิการั
พัฒนาเขตเศรัษฐกิจสามฝ่่าย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth  
Triangle: IMT-GT) แลัะเร้ั�อีงิขอีงิเศรัษฐกิจภ้มิภาค ไดี้แก่ การัพัฒนา 
การัท่ี่อีงิเทีี่�ยวัไมซ์์ในภาคเหน้อี เชี่ยงิใหม่โมเดีลั สกลันครัโมเดีลั การัพัฒนา
เศรัษฐกิจฐานรัากขอีงิจังิหวััดีสกลันครั แลัะโครังิการัวัังิจันที่ร์ัวััลัเล่ัย์  
ขอีงิจังิหวััดีรัะยอีงิ อีนาคตเศรัษฐกิจภ้มิภาคแลัะควัามเหล้ั�อีมลัำ�าขอีงิไที่ย 
นอีกจากนี�ยังิมีเกร็ัดีสารัะทีี่�จะมาแนะนำาเคล็ัดี (ไม่) ลัับ สำาหรัับการัเลั้อีก
ปีรัะกันภัยให้ตรังิใจอีีกด้ีวัยครัับ

สุดีท้ี่ายนี� ผู้มขอีขอีบคุณ ผู้้้เขียน ผู้้้อ่ีาน ทีี่มงิาน แลัะผู้้้สนับสนุนทุี่กท่ี่าน 
ทีี่�มีส่วันร่ัวัมในการัสร้ัางิสรัรัค์วัารัสารัการัเงิินการัคลัังิทุี่กฉบับทีี่�ผู่้านมา 
เป็ีนอีย่างิส้งิครัับ เรัายังิคงิเปีิดีโอีกาสให้กับทุี่กที่่านที่�ีสนใจไดี้เข้ามา 
ร่ัวัมนำาเสนอีสารัะควัามร้้ัที่างิเศรัษฐกิจกับวัารัสารัการัเงิินการัคลัังิอีย้เ่สมอี 
โดียที่่านสามารัถส่งิบที่ควัามมาเพ้�อีเข้ากรัะบวันการัพิจารัณาขอีงิ 
ที่างิวัารัสารัซ์�่งิสามารัถที่ำาได้ี ง่ิาย ๆ ไม่ ยุ่งิยาก เพียงิติดีต่อีมาทีี่�  
Email: fpojournaleditor@gmail.com นอีกจากนี� หากท่ี่านไว้ัวัางิใจ 
ให้วัารัสารัการัเงิินการัคลัังิเป็ีนส่วันหน่�งิขอีงิการัปีรัะช่าสัมพันธ์์อีงิค์กรั 
หร้ัอีผู้ลิัตภัณฑ์์ขอีงิท่ี่าน โปีรัดีติดีต่อีเข้ามาที่างิ โที่รัศัพท์ี่ 092 258 6782 
หร้ัอีจดีหมายอิีเล็ักที่รัอีนิกส์ fiscaljournal@gmail.com ไดี้เลัยครัับ  
แล้ัวัพบกันใหม่ฉบับหน้าครัับ

31 ตุลัาคม 2565

นายนรพัชร ์ อัศววลัลภ
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การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างอุตสาหกรรม
และการเติบโตของประเทศเวียดนาม

บทความโดย
พันกร  อินทนันชัย
ริยนา  เอมศิริธนะนันต์
ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์

งานวิจัยนี้ ได้รับรางวัลชมเชยใน การประกวดบทความ “เศรษฐทัศน์”  
ประจำาปี 2565 (จัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย  ณ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565)
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ในปีัจจุบัน ปีรัะเที่ศเวัียดีนาม
ถ้กจับตามอีงิเป็ีนอีย่างิมาก
สำาหรัับการัเติบโตที่างิเศรัษฐกิจ
แลัะการัพัฒนาอุีตสาหกรัรัม 
ซ่์� งิ ค ณ ะ ผู้้้ วัิ จั ย ไ ด้ี เ ล็ั งิ เ ห็ น 
ควัามน่าสนใจในปีรัะเดี็นนี�  
แลัะ ไดี้ที่ำาการัศ่กษาโดียมี
วััตถุปีรัะสงิค์เพ้�อีวิัเครัาะห์รัาย
ลัะเอีียดีโครังิสร้ัางิขอีงิรัะบบ
เ ศ รั ษ ฐ กิ จ  แ ลั ะ เ พ้� อี รั ะ บุ
อุีตสาหกรัรัมทีี่�มีการัเติบโต
แลัะมีศักยภาพส้งิในปีรัะเที่ศ
เ วีัยดีนาม โดียงิานวัิ จัย นี� 
ใช่้ข้อีม้ลัตารัางิปัีจจัยการัผู้ลิัต
แลัะผู้ลัผู้ลัิต (Input-Output  
Table) ที่�ีจัดีสรั้างิโดีย OECD   
ซ่์�งิการัวัิเครัาะห์ปีรัะกอีบด้ีวัย 
3 ส่วัน ดัีงินี�ต่อีไปี 

ส่วันแรัก ที่ำาการัพิจารัณาด้ีวัย 
Network Analysis โดียการัใช้่
โปีรัแกรัม Gephi ซ่์�งิสร้ัางิผู้ลัลััพธ์์
เป็ีนภาพแผู้นผู้ังิ แลัะค่าดีัช่นี
แสดีงิควัามเช้่�อีมโยงิรัะหว่ัางิ
ภาคสว่ันในรัะบบเศรัษฐกจิจาก
ข้อีม้ลัในตารัางิปีัจจัยการัผู้ลัิต
แลัะผู้ลัผู้ลัิต (Input-Output 
Table) โดียผู้ลัทีี่�ไดี ้แสดีงิให้เห็น
ว่ัาโครังิสร้ัางิอุีตสาหกรัรัมขอีงิ
เวัี ยดีนามเปีลัี� ยนแปีลังิไปี 
อีย่างิมากจากปีี ค.ศ. 1996 ถ่งิ 
ค.ศ. 2018 โดียพบว่ัา อุีตสาหกรัรัม
หนัก เช่่น ปิีโตรัเลีัยม อุีตสาหกรัรัม

บทคัดย่อ
สินค้าอุีตสาหกรัรัมได้ีมากข่�น 
เช่่น อุีตสาหกรัรัมเหล็ักแปีรัร้ัปี  
คอีมพิวัเตอีร์ั แลัะอิีเล็ักที่รัอีนิกส์ 
เป็ีนต้น 

การัวิัเครัาะห์ในส่วันทีี่�สาม  
ได้ีศ่กษาสัดีส่วันขอีงิวััตถุดิีบ 
ขั�นกลัางิต่อีต้นทุี่นการัผู้ลิัตขอีงิ
อุีตสาหกรัรัมในเวัียดีนาม  
โดียผู้ลัลััพธ์์สอีดีคล้ัอีงิกับ 
ส่วันทีี่�สอีงิ ซ่์�งิแสดีงิให้เห็นวั่า
อุีตสาหกรัรัมส่วันใหญ่่  (โดียเฉพาะ
อุีตสาหกรัรัมส่งิอีอีก) มีสัดีส่วัน
ดัีงิกล่ัาวัส้งิข่�น แสดีงิถ่งิการัขยาย
ห่วังิโซ่์ อุีปีที่านขอีงิชิ่�น ส่วัน
ภายในปีรัะเที่ศแลัะเคร้ัอีข่าย
ควัามเช้่�อีมโยงิรัะหว่ัางิสาขา
อุีตสาหกรัรัมปีลัายนำ�า ไปียังิ
ต้นนำ�าที่�ีมีควัามซั์บซ์้อีนมากข่�น 

ผู้ลัจากการัวิัเครัาะห์ จะเป็ีน
ปีรัะโยช่น์ในการัเข้าใจโครังิสร้ัางิ
แลัะปัีจจัยหลัักขอีงิการัเติบโต
ขอีงิเศรัษฐกิจเวีัยดีนาม ซ่์�งิรััฐบาลั
เวีัยดีนามสามารัถนำาไปีใช่้ใน
การักำาหนดีนโยบายการัค้าแลัะ
นโยบายภาษีทีี่�สอีดีคลั้อีงิกับ
อุีตสาหกรัรัมแต่ลัะกลุ่ัม แลัะ 
ยังิเป็ีนปีรัะโยช่นต์อ่ีภาคเอีกช่น
ไที่ยในการัเล้ัอีกกลุั่มเป้ีาหมาย
เพ้�อีการัขยายการัลังิทุี่นใน
ปีรัะเที่ศเวีัยดีนาม รัวัมถ่งิภาค
รััฐบาลัขอีงิไที่ยในการัติดีตาม
ภาวัะเศรัษฐกิจในภ้มิภาค 
CLMV ต่อีไปี 

เคมี อุีตสาหกรัรัมเหล็ักต้นนำ�า 
รัวัมถ่งิภาคการัค้าปีลีัก-ค้าส่งิ 
ได้ีกลัายเปี็นอุีตสาหกรัรัมหลััก
ทีี่�สำาคัญ่ตอ่ีเศรัษฐกจิเวีัยดีนาม
แที่นอุีตสาหกรัรัมเบา เช่่น 
กรัะดีาษ แรั่อีโลัหะ แลัะ
อุีตสาหกรัรัมการัผู้ลัิตทัี่�วัไปี 

ส่วันทีี่�สอีงิ เม้�อีพิจารัณากลุ่ัม
อุีตสาหกรัรัมที่�ี กลัาย เ ป็ีน
อุีตสาหกรัรัมหลัักที่�ีสำาคัญ่ต่อี
เศรัษฐกิจเวีัยดีนามในปีี ค.ศ. 
2018 รั่วัมกับค่า Backward 
แลัะ Forward Multiplier ก็ยังิ
พบว่ัากลุั่มดัีงิกล่ัาวั เป็ีนสาขา
การัผู้ลิัตที่�ีมค่ีา Backward แลัะ 
Forward Multiplier ทีี่�เพิ�มข่�น
ส้งิสุดีด้ีวัย ถ่งิแม้ว่ัาอุีตสาหกรัรัม
เหลั่านี�จะไม่ใช่่อุีตสาหกรัรัม 
ส่ งิอีอีกห ลัักขอีงิปีรัะ เที่ศ
เวีัยดีนาม แต่ผู้ลัลััพธ์์จาก 
การัวิัเครัาะห์ดี้วัยทัี่�งิ 2 วิัธี์การั 
ได้ีชี่�ให้เห็นชั่ดีเจนถ่งิการัเป็ีน
สาขาอุีตสาหกรัรัมพ้�นฐานทีี่�
ผู้ ลิัต สิน ค้ าต้ นนำ�า แลัะ เปี็ น
โครังิสรั้างิหลัักขอีงิปีรัะเที่ศ 
นอีกจากนี� ผู้ลัการัวัิเครัาะห์ 
ยังิชี่�ให้เห็นว่ัา อุีตสาหกรัรัม
อ้ี� น ๆ  ข อี งิ เ วีัยดีนาม มีค่า  
Backward Multiplier ส้งิข่�น 
โดียส่วันใหญ่่ (ในขณะทีี่� Forward 
Multiplier เปีลีั�ยนแปีลังิเล็ักน้อีย) 
ซ่์�งิแสดีงิให้เห็นถ่งิควัามสามารัถ
ในเล้ั�อีนตัวัเอีงิมาเป็ีนผู้้้ผู้ลิัต
สินค้าปีลัายนำ�าหร้ัอีผู้้้ส่งิอีอีก
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1.1 ท่ีมาและความสำาคัญ
ของปัญหา

ปีรัะเที่ศเวีัยดีนาม ปีรัะเที่ศ
หน่�งิทีี่�ในอีดีีตถ้กจัดีให้อีย่้ใน
กลุัม่ปีรัะเที่ศรัายได้ีตำ�าขอีงิโลัก 
แต่อีย่างิไรัก็ดีีภายหลัังิจาก
การัปีฏิิร้ัปีเศรัษฐกิจ ตั�งิแต่ปีี 
พ.ศ. 2529 จนถ่งิปัีจจุบัน 
เวีัยดีนามพฒันาเศรัษฐกจิได้ีมี
การัขยายตัวัต่อีเน้�อีงิ แลัะ
สามารัถเปีลัี�ยนสถานะที่างิ
เศรัษฐกิจจากปีรัะเที่ศรัายได้ีตำ�า 
ไปีส่้ปีรัะเที่ศที่�ีมีรัายไดี้รัะดีับ
ปีานกลัางิ ซ่์�งิในปัีจจุบันปีรัะเที่ศ
เวีัยดีนามได้ีก้าวัข่�นส้่ปีรัะเที่ศ
ทีี่�มีอัีตรัาการัเติบโตที่างิเศรัษฐกิจ
ทีี่�ส้งิสุดีปีรัะเที่ศหน่�งิขอีงิเอีเชี่ย 
ลัำาดัีบการัพัฒนาโดียสังิเขปี
ข อี งิ ปี รั ะ เ ที่ ศ เ วีั ย ดี น า ม 
ปีรัะกอีบดีว้ัยการัเปีลีั�ยนแปีลังิ
ดัีงิต่อีไปีนี� 

1) การัพัฒนาเศรัษฐกิจ ได้ีส่งิผู้ลั
ที่ำาให้รัายไดี้เฉลั�ียต่อีหัวั (GDP 
Per Capita) ขอีงิปีรัะช่ากรั
เวีัยดีนามมีการัเติบโตอีย่างิ 
ต่อีเน้�อีงิจาก โดียในปีี พ.ศ. 
2543 รัายไดี้เฉลีั�ยต่อีปีีขอีงิ
ปีรัะช่ากรัเวัียดีนามเที่่ากับ 
957 ดีอีลัลัารั์สหรััฐ แต่ในปีี 
พ.ศ. 2563 รัายได้ีเฉลีั�ยต่อีหัวั
ขอีงิเวีัยดีนามเท่ี่ากับ 2,655 
ดีอีลัลัาร์ัสหรััฐ (หร้ัอีปีรัะมาณ 

ภาพทีี่� 1 : โครังิสร้ัางิเศรัษฐกิจเวีัยดีนาม (พ.ศ. 2548-2563) จากภาคการัผู้ลิัตในสาขาหลััก 
(หน่วัย: พันล้ัานดีอีงิ at constant 2010 prices)
ที่ี�มา : General Statistics Office (GSO) of Viet Nam (https://www.gso.gov.vn/en) แลัะ
การัคำานวัณขอีงิผู้้้วัิจัย

บทนำ�
82,000 บาที่ โดียใช้่อัีตรัา 
แลักเปีลีั�ยน ในเด้ีอีนมีนาคม 
พ.ศ. 2564) (World Development 
Indicators - World Bank, 2022)

2) จำานวันปีรัะช่ากรัทีี่�อีย้่ตำ�า
กว่ัาเส้นควัามยากจนลัดีลังิ
อีย่างิรัวัดีเร็ัวั จากร้ัอียลัะ 20.7 
ในปีี พ.ศ. 2554  มาที่�ีรัะดัีบ
ร้ัอียลัะ 6.7 ในปีี พ.ศ. 2561  
(World Development Indicators 
- World Bank, 2022)

3) โครังิสรั้างิที่างิเศรัษฐกิจ
ขอีงิเวีัยดีนามได้ีเปีลั�ียนจาก
การัพ�่งิพิงิภาคเกษตรั มาส้่
การัขยายตัวัด้ีวัยอุีตสาหกรัรัม
แลัะภาคบริัการั ดัีงิแสดีงิใน
ภาพทีี่� 1 ซ่์�งิแสดีงิให้เห็นถ่งิ
สัดีส่วันขอีงิแต่ลัะภาคส่วัน 
ทีี่�ส่งิผู้ลัต่อีการัเตบิโตขอีงิ GDP 
ขอีงิปีรัะเที่ศเวีัยดีนามในช่่วังิ 
ปีี พ.ศ. 2548 – 2563 
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1.2 ขอบเขตการศึกษา

(1) การัศ่กษาครัั�งินี�มุ่งิเน้น 
การัวิัเครัาะหอุ์ีตสาหกรัรัมที่�ีมี
การัเติบโตแลัะมีศักยภาพส้งิ
ในปีรัะเที่ศเวัียดีนาม โดียมี
การัวัิเครัาะห์ข้อีม้ลัสถิติจาก
แหลั่งิข้อีม้ลัต่างิๆ ร่ัวัมกับ
เครั�้อีงิม้อีวิัเครัาะห์เช่งิิปีริัมาณ
เพ้�อีใช่้ในการัอีธิ์บายผู้ลัขอีงิ
การัศ่กษา 

(2) ผู้้้ วิั จัยไดี้ที่ำาการัส้บค้น
ข้อีม้ลั แลัะปีรัะยุกต์ใช้่ข้อีม้ลั
สถติติารัางิปีจัจัยการัผู้ลัติแลัะ
ผู้ลัผู้ลิัต (Input-Output Table) 
ขอีงิเวีัยดีนามในปีี ค.ศ. 1996 
แลัะ 2018 จากเ ว็ับไซ์ต์
อีงิคก์ารัเพ้�อีควัามรัว่ัมม้อีแลัะ
การัพัฒนาที่างิเศรัษฐกิจ 
(OECD) ร่ัวัมกับวิัธี์การัวิัเครัาะห์ 
Network Analysis (Centrality 
Index) แลัะ Backward-Forward 
Multiplier

(3) ผู้ลัที่�ีได้ีจากการัศ่กษา
จะเปี็นอีงิค์ควัามร้ั้พ�้นฐาน 
แลัะเป็ีนแนวัที่างิในการัพัฒนา
ต่อีการัวิัเครัาะห์เชิ่งิล่ัก แลัะ
การัจัดีที่ำาข้อีเสนอีแนะเชิ่งิ
นโยบายที่�ีเก�ียวัข้อีงิต่อีไปี 

ในวัันทีี่� 27 ธั์นวัาคม พ.ศ. 2563 สำานักข่าวับล้ัมเบิรัก์ (Bloomberg) 
รัายงิานวั่า สำานักงิานสถิติแห่งิช่าติขอีงิเวีัยดีนามเปิีดีเผู้ยตัวัเลัข
ผู้ลัิตภัณฑ์์มวัลัรัวัมในปีรัะเที่ศ หร้ัอี GDP ปีรัะจำาไตรัมาสทีี่� 4  
ขอีงิปีี โดียรัะบุว่ัาในช่่วังิเด้ีอีนตุลัาคมถ่งิธั์นวัาคม GDP ขอีงิ
เวีัยดีนามเพ�ิมข�่นจากช่่วังิเดีียวักันขอีงิปีีที่�ีแลั้วั รั้อียลัะ 4.48 แลัะ
ส้งิกว่ัาค่าเฉลีั�ย (ร้ัอียลัะ 4) ที่�ีนักวิัเครัาะห์คาดีการัณ์ไว้ั  
ทัี่�งินี�จะเห็นไดี้จากภาคการัส่งิอีอีกขอีงิเวีัยดีนามโตข�่นรั้อียลัะ 
17.6 แลัะนำาเข้ามากข่�นร้ัอียลัะ 22.7 ในเด้ีอีนธั์นวัาคมขอีงิปีี 
ดัีงิกลัา่วั  โดียหากคำานวัณผู้ลัรัวัมทัี่�งิปีีแลัว้ั จะเหน็ไดีว่้ัาเวัยีดีนาม
ส่งิอีอีกเพ�ิมข�่นรั้อียลัะ 6.5 แลัะนำาเข้าเพิ�มข�่นรั้อียลัะ 3.6 ที่ำาให้
เกินดุีลัการัค้าอีย่้ทีี่�ม้ลัค่า 19,060 ล้ัานดีอีลัลัารั์สหรััฐ หร้ัอี 
รัาวั 573,000 ล้ัานบาที่ โดียเม้�อีนับรัวัมทัี่�งิปีี พ.ศ. 2563   
อัีตรัาการัเติบโต GDP ขอีงิเวีัยดีนามคิดีเป็ีนรั้อียลัะ 2.91 (เหน้อี
กว่ัาตัวัเลัขที่�ีคาดีการัณ์ไว้ัทีี่�ร้ัอียลัะ 2.8) แต่อีย่างิไรัก็ดีี ถ้อีได้ีว่ัา
เป็ีนอัีตรัาการัเติบโตทีี่�ตำ�าทีี่�สุดีในรัอีบ 34 ปีี จากเดิีมที่�ี GDP ขอีงิ
เวีัยดีนามสามารัถขยายเติบโตไดี้ ถ่งิรั้อียลัะ 6-7 ต่อีปีี  
สะที่้อีนให้เห็นวั่า ถ่งิแม้ในช่่วังิวัิกฤตโควัิที่-19 แต่เศรัษฐกิจ
เวีัยดีนามก็ยังิสามารัถเติบโตไดี้ดีี ซ่์�งิเกิดีจากควับคุมแลัะ 
การัรัับม้อีกับการัรัะบาดี ซ่์�งิช่่วัยที่ำาให้เศรัษฐกิจหลัายภาคส่วัน
ดีำาเนินต่อีไปีได้ี

ด้ีวัยการัเติบโตที่างิเศรัษฐกิจอีย่างิต่อีเน้�อีงิขอีงิปีรัะเที่ศเวีัยดีนามนี�  
ผู้้้วิัจัยได้ีเล็ังิเห็นถ่งิปัีจจัยสำาคัญ่ทีี่�ส่งิผู้ลัต่อีการัเติบโตขอีงิเศรัษฐกิจ
เวีัยดีนาม นั�นค้อี ภาคอุีตสาหกรัรัมภายในปีรัะเที่ศเวีัยดีนาม 
ทีี่�ผู้ลัักดัีนการัส่งิอีอีกอีย่างิต่อีเน้�อีงิ ผู้้้วิัจัยจ่งิมีควัามต้อีงิการัทีี่� 
จะศ่กษาถ่งิการัเติบโตที่างิเศรัษฐกิจขอีงิปีรัะเที่ศเวัียดีนาม  
โดียการัศ่กษานี� มีวััตถุปีรัะสงิค์หลััก เพ้�อีศ่กษาโครังิสร้ัางิขอีงิ
เศรัษฐกิจแลัะอุีตสาหกรัรัมขอีงิปีรัะเที่ศเวีัยดีนามโดียใช่้วิัธี์การั
วิัเครัาะห์ Network Analysis (Centrality Index) แลัะ Backward- 
Forward Multiplier เพ้�อีวิัเครัาะห์การัเปีลีั�ยนแปีลังิ แลัะชี่�ให้เห็นถ่งิ
สาขาการัผู้ลิัตทีี่�เป็ีนส่วันหลัักขอีงิโครังิสร้ัางิเศรัษฐกิจเวีัยดีนาม
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เศรัษฐกิจเวีัยดีนามเติบโตอีย่างิต่อีเน้�อีงิ โดียในรัะยะเวัลัาทีี่�ผู่้านมา
มากกว่ัา 34 ปีี ม้ลัคา่ขอีงิ GDP สามารัถขยายตัวัได้ีในอัีตรัาเฉลีั�ย
ร้ัอียลัะ 6.7 ต่อีปีี  ซ่์�งิการัเปีลีั�ยนแปีลังิเป็ีนผู้ลัตั�งิแต่การัปีรัับปีรุังิ
โครังิสร้ัางิที่างิเศรัษฐกิจโดียนโยบาย Doi Moi ในปีี พ.ศ. 2529  
โดียเพิ�มบที่บาที่ขอีงิภาคเอีกช่น แลัะที่ำาให้รัะบบเศรัษฐกิจ 
เป็ีนไปีตามกลัไกตลัาดีมากข่�น (ธ์นวััฒน์ แลัะ ณัช่พลั, 2563) 

การัพัฒนาเศรัษฐกิจนี� เน้นไปีที่�ีการัส่งิเสรัิมการัเติบโตขอีงิ 
ภาคเอีกช่น ส่งิผู้ลัส้บเน้�อีงิไปียังิการัเติบโตในด้ีานการัค้าต่างิปีรัะเที่ศ 
แลัะการัลังิทุี่นในเวีัยดีนามตั�งิแต่ปีี พ.ศ. 2528 (Poole แลัะคณะ, 
2017) ซ่์�งิการัเขา้มาลังิที่นุในปีรัะเที่ศเวัยีดีนามมากข่�นน�ี ส่งิผู้ลัให้
ปีริัมาณการัส่งิแลัะการันำาเข้าเพิ�มส้งิข่�น ซ่์�งิไดี้ในหลัายงิาน 
ทีี่�ศ่กษาเกี�ยวักับเศรัษฐกิจเวีัยดีนาม ดัีงิจะเห็นได้ีในงิานวิัจัยขอีงิ 
ADB (Poole แลัะคณะ, 2017) ซ่์�งิได้ีรัะบุว่ัา เวีัยดีนามได้ีกลัายเป็ีน
ปีรัะเที่ศมีเปีิดีรัับต่อีการัค้าแลัะการัลังิทีุ่นรัะหวั่างิปีรัะเที่ศใน
รัะดัีบทีี่�ส้งิมากปีรัะเที่ศหน่�งิในเอีเชี่ย โดียเวัียดีนามไดี้เข้ารั่วัมกับ
การัร่ัวัมกลุั่มที่างิเศรัษฐกิจอีย่างิหลัากหลัายทัี่�งิ Association of 
Southeast Asian Nations (ASEAN), Asia-Pacific Economic  
Cooperation (APEC), US-Viet Nam bilateral trade agreement 
(BTA) แลัะ World Trade Organization (WTO) ซ่์�งิผู้ลัจากการัเปิีดีเสรีั
การัค้าอีย่างิต่อีเน้�อีงิขอีงิเวีัยดีนามได้ีรัับการัวัิเครัาะห์โดีย  
McCaig (2011) แลัะงิานวิัจัยขอีงิ McCaig & Pavcnik (2013) แลัะ
รัะบุวั่าเป็ีนปัีจจัยสำาคัญ่ในการัเปีลีั�ยนแปีลังิโครังิสร้ัางิเศรัษฐกิจ
แลัะการัขยายตัวัขอีงิการัส่งิอีอีก

นอีกจากนี� ในงิานวิัจัยขอีงิธ์นวััฒน์ แลัะ ณัช่พลั (2563) ได้ีแสดีงิให้
เห็นวั่าโครังิสรั้างิตลัาดีส่งิอีอีกขอีงิเวัียดีนามกรัะจุกตัวัอีย่้ใน  
5 ปีรัะเที่ศ ค้อี สหรััฐอีเมริักา จีน ยุโรัปี ญ่�ีปุ่ีน แลัะเกาหลีัใต้  
คิดีเป็ีนร้ัอียลัะ 67 ขอีงิม้ลัค่าการัส่งิอีอีกสินค้าทัี่�งิหมดี ในปีี  
พ.ศ. 2562 (จากร้ัอียลัะ 58 ในปีี พ.ศ. 2552) ซ่์�งิจะเห็นได้ีว่ัา
สินค้าส่งิอีอีกที่�ีกรัะจุกตัวั ไดี้แก่ (1) อุีปีกรัณ์อิีเลั็กที่รัอีนิกส์  
โดียเฉพาะโที่รัศัพท์ี่ม้อีถ้อี (2) เคร้ั�อีงินุ่งิห่ม แลัะ (3) รัอีงิเท้ี่า  
คิดีเป็ีนร้ัอียลัะ 42, 11 แลัะ 8 ขอีงิม้ลัคา่การัส่งิอีอีกสินค้าทัี่�งิหมดี
ในปี ีพ.ศ. 2562 ตามลัำาดัีบ ซ่์�งิในสว่ันขอีงิการัวัเิครัาะหไ์ดีอ้้ีางิอีงิิ

วรรณกรรมปริทัศน์
ถ่งิแนวัคิดี Smiling Curve ค้อี 
การัเปีลีั�ยนแปีลังิทีี่� เกิดี ข่�น  
ไ ดี้ ที่ำา ใ ห้ ก รั ะ บ วั น ก า รั
อุีตสาหกรัรัมกลัางินำ�า เ ป็ีน
กิจกรัรัมที่�ีสรั้างิม้ลัค่า เ พิ�ม 
(Value-Added) ได้ีตำ�าทีี่� สุดี  
แลัะกิจกรัรัมการัผู้ลัิตต้นนำ�า
แลัะปีลัายนำ�า มี สัดีส่วันขอีงิ
ม้ลัค่าเพิ�ม (Value-Added)  
ที่�ี เพิ�มส้งิข�่น  ซ่์�งิจากการัทีี่�
เวีัยดีนามได้ีเข้าร่ัวัมในเคร้ัอีข่าย
การัผู้ลิัตรัะห ว่ัางิปีรัะ เที่ศ  
ที่ำาให้ไม่สามารัถหลีักเลีั�ยงิ 
การัเปีลั�ียนแปีลังิทีี่�อีาจที่ำาให้
โครังิสรั้างิอีุตสาหกรัรัมใน
ปีรัะเที่ศมีลัักษณะดัีงิกล่ัาวั  
ทัี่� งิ นี�  การั เปีลีั� ยนแปีลังิใน 
ร้ัปีแบบ Smiling Curve  สามารัถ
วิัเครัาะห์ได้ีโดียการัใช้่ข้อีม้ลั
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จากตารัางิปัีจจัยการัผู้ลิัตแลัะผู้ลัผู้ลิัต (Input-Output Table) ดัีงิทีี่�ได้ีนำาเสนอีใน ณัฐพงิษ์ (2563) 
แลัะปีรัะเที่ศโดียส่วันใหญ่่ในเอีเชี่ยได้ีเข้าส่้เคร้ัอีข่ายการัการัผู้ลิัตรัะหว่ัางิปีรัะเที่ศ แลัะเกิดีการัเปีลีั�ยนแปีลังิ
ในร้ัปีแบบนี� โดียมีงิานวิัจัยเกี�ยวัข้อีงิ ซ่์�งินำาเสนอีโครังิสร้ัางิการัผู้ลิัตรัะหว่ัางิปีรัะเที่ศทีี่�เปีลั�ียนแปีลังิ
โดียการัใช้่ข้อีม้ลัจากตารัางิปัีจจัยการัผู้ลิัตแลัะผู้ลัผู้ลัิต (Input-Output Table) ดัีงิเช่่น Yamano & 
Ahmad (2006), Meng แลัะคณะ (2013), Tukker & Dietzenbacher (2013), UNCTAD (2013) แลัะ 
World Bank (2017)  แลัะในกรัณีขอีงิปีรัะเที่ศไที่ย ดัีงิเช่่นงิานวิัจัยขอีงิ Puttanapong (2016) แลัะ  
Sessomboon (2016)  นอีกจากนี�การัวัิเครัาะห์ข้อีม้ลัจากจากตารัางิปีัจจัยการัผู้ลัิตแลัะผู้ลัผู้ลัิต 
(Input-Output Table)  ยังิสามารัถปีรัะยุกต์รั่วัมกับวิัธี์การัที่างิ Network Analysis ด้ีวัยเช่่นกัน  
ดัีงิเช่่นในผู้ลังิานขอีงิ Cerina แลัะคณะ (2015), Barabási (2016) แลัะ Choi & Foerster (2017)  
ซ่์�งิสามารัถสรัา้งิแผู้นภาพแสดีงิควัามเช้่�อีมโยงิขอีงิภาคสว่ันต่างิๆ ภายในโครังิสรัา้งิเศรัษฐกจิแลัะ
การัจัดีลัำาดัีบสาขาการัผู้ลิัตทีี่�สำาคัญ่

การัวัิเครัาะห์ขอีงิ ธ์นช่าติ (2562) ได้ีกล่ัาวัถ่งิแนวัโน้มในกรัณีศ่กษาปีรัะเที่ศไที่ย ซ่์�งินำาเสนอีว่ัา 
การัเข้าส้่ยุคอุีตสาหกรัรัม 4.0 เที่คโนโลัยี ที่ำาให้เที่คโนโลัยีใหม่ๆ เช่่น ปัีญ่ญ่าปีรัะดีิษฐ์, หุ่นยนต์ 
แลัะ Internet of Things (IoT) ฯลัฯ จะที่ำาให้ร้ัปีแบบการัผู้ลัิตแลัะโครังิสรั้างิอุีตสาหกรัรัมแตกต่างิ
ไปีจากเดิีม แลัะอีาจจะที่ำาให้ไที่ยยังิไม่สามารัถสร้ัางิม้ลัค่าเพิ�มได้ีส้งิมากนักในอีนาคต  ดัีงินั�น 
การัศ่กษาโครังิสร้ัางิแลัะปัีจจัยหลัักขอีงิการัเติบโตที่างิเศรัษฐกิจขอีงิปีรัะเที่ศเวีัยดีนามทีี่�นำาเสนอี
ในงิานวิัจัยนี� จ่งิเป็ีนพ�้นฐานทีี่�สำาคัญ่ในการัแลักเปีลัี�ยนมุมมอีงิแลัะเปีรีัยบเทีี่ยบแนวัโน้มการัเติบโต 
รัวัมถ่งิเพ�้อีการัจัดีที่ำาข้อีเสนอีแนะที่างินโยบายสำาหรัับปีรัะเที่ศไที่ยในอีนาคต  
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จากวััตถุปีรัะสงิค์ขอีงิการัศ่กษานี� ทีี่�มุ่งิเน้นการัศ่กษารัายลัะเอีียดีโครังิสร้ัางิขอีงิรัะบบเศรัษฐกิจ 
การัวิัเครัาะหจ่์งิเน้นไปีทีี่�วิัธี์การัศ่กษาจากการัส้บขอ้ีม้ลัเน้�อีหาแลัะขอ้ีม้ลัสถิตติารัางิปีจัจัยการัผู้ลัติ
แลัะผู้ลัผู้ลัิต (Input-Output Table) ปีี พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) แลัะ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)  
จากเว็ับไซ์ต์อีงิค์การัเพ้�อีควัามร่ัวัมม้อีแลัะการัพัฒนาที่างิเศรัษฐกิจ (OECD) แลัะข้อีม้ลัที่างิเศรัษฐกิจ
อ้ี�นๆ ทัี่�งิจากหน่วัยงิานขอีงิรััฐบาลัเวีัยดีนาม (General Statistics Office of Vietnam) แลัะจากฐานข้อีม้ลั 
World Development Indicators ขอีงิธ์นาคารัโลัก (World Bank) โดียปีรัะกอีบด้ีวัยข้อีม้ลั ดัีงิต่อีไปีนี�

3.1 ข้อมูลโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม

การัขยายตัวัที่างิเศรัษฐกิจขอีงิปีรัะเที่ศเวีัยดีนามมีขยายตัวัอีย่างิต่อีเน้�อีงิ (จากภาพทีี่� 2) จะเห็นได้ีว่ัา 
อัีตรัาการัขยายตัวัขอีงิ GDP ขอีงิปีรัะเที่ศเวัียดีนามมีอัีตรัาที่�ีเพิ�มข�่นอีย่างิต่อีเน้�อีงิตั�งิแต่การัปีฏิิร้ัปี
เศรัษฐกิจตามนโยบาย Doi Moi ในปีี พ.ศ. 2528 แลัะรัักษาการัเตบิโตไดีใ้นรัะดัีบส้งิมาจนถง่ิปัีจจุบนั  

ทัี่�งิน�ี ในปีี พ.ศ. 2563 มีอัีตรัา
เติบ โตตำ�าที่�ี สุดี นับ ตั� งิแ ต่ ปีี  
พ.ศ. 2529  โดียในไตรัมาส 2 
ขอีงิปีีดัีงิกล่ัาวั มีการัรัะบาดี
ขอีงิ COVID-19 ในรัะดีับส้งิ 
ปีรัะเที่ศเวีัยดีนามมีผู้ลิัตภัณฑ์์
มวัลัรัวัมภายในปีรัะเที่ศ (GDP) 

ภาพที่ี� 2 : อีัตรัาขยายตัวัขอีงิผู้ลัิตภัณฑ์์มวัลัรัวัมภายในปีรัะเที่ศ (GDP) ขอีงิเวัียดีนาม 
(พ.ศ. 2528-2563) (คำานวัณจาก GDP constant 2015 US$)
ที่ี�มา : World Development Indicators - World Bank, 2022 แลัะการัคำานวัณโดียผู้้้วัิจัย

วิธีก�รที่ใช้ในก�รศึกษ�และข้อมูล

ในไตรัมาส 2 ขยายตัวัเพียงิ
ร้ัอียลัะ 0.36 เเต่ก็ยังิถ้อีวั่า
เป็ีนการัเติบโตสวันที่างิกับ
ปีรัะเที่ศส่วันใหญ่่ในโลักที่�ี
ติดีลับจากผู้ลักรัะที่บขอีงิ 
COVID-19 
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จากการัที่�ีมีการัแพรั่รัะบาดีขอีงิ COVID-19 ส่งิผู้ลักรัะที่บต่อี
หลัายภาคส่วันในรัะบบเศรัษฐกิจขอีงิเวีัยดีนาม แต่เศรัษฐกิจ 
โดียรัวัมไม่ได้ีรัับผู้ลักรัะที่บมากเที่่าปีรัะเที่ศอ้ี�นๆ เน้�อีงิจาก
มาตรัการัการัควับคุมโรัคที่�ีมีปีรัะสิที่ธ์ิภาพ จากรัายลัะเอีียดี
ผู้ลัผู้ลิัตรัายสาขาดัีงินำาเสนอีในภาพทีี่� 3 ได้ีแสดีงิให้เห็นถ่งิ
ศักยภาพในการัขยายตัวั ทัี่�งิจากภาคอุีตสาหกรัรัมโดียรัวัมทีี่�ยังิ
ขยายตัวัทีี่�ร้ัอียลัะ 1.38 จากช่่วังิเดีียวักันขอีงิปีีที่�ีแล้ัวั แลัะ 
ภาคการัเกษตรัยังิสามารัถขยายตัวัร้ัอียลัะ 1.72 เเต่อีย่างิไรัก็ดีี 
ภาคบรัิการัโดียรัวัมหดีตัวัลังิรั้อียลัะ 1.76  แต่เม้�อีพิจารัณาใน
รัายลัะเอีียดีจะพบว่ัาภาคธุ์รักิจบริัการัสาขาหลััก ยังิรัักษาการัเติบโต
ไว้ัได้ีเช่่นกัน เช่่น การัค้าปีลัีกแลัะค้าส่งิเพิ�มข�่นรั้อียลัะ 4.3  
แลัะภาคการัเงิินแลัะธ์นาคารัเพิ�มข่�นร้ัอียลัะ 6.78 นอีกจากน�ี  
เม้�อีพิจารัณาถ่งิข้อีม้ลัอ้ี�นๆ จากการัรัายงิานขอีงิหน่วัยงิานขอีงิ
รััฐบาลัเวัียดีนาม แสดีงิให้เห็นว่ัา การัลังิทุี่นในภาคเอีกช่น  
การัลังิทุี่นภาครััฐ การัส่งิอีอีกขอีงิสินค้ากลัางินำ�าบางิช่นดิี ก็ยังิมี
อัีตรัาการัเพ�ิมข�่นเช่่นกัน (GSO, 2020)

ทัี่�งิน�ี ภายใต้สถานการัณ์เศรัษฐกิจโลักทีี่�ถดีถอีย พบว่ัาปีรัะเที่ศ
เวีัยดีนามยังิคงิเปี็นปีรัะเที่ศที่�ี ไ ด้ี รัับผู้ลักรัะที่บเลั็กน้อีย  
โดียจากรัายงิานขอีงิ GSO (2020) รัะบุว่ัา ยอีดีส่งิอีอีกในช่่วังิ 
คร่ั�งิปีีแรักขอีงิ พ.ศ. 2563 ปีรัับตัวัลังิร้ัอียลัะ 1.1 จากช่ว่ังิเดีียวักัน
ขอีงิปีีที่�ีแล้ัวั ขณะที่�ียอีดีนำาเข้าลัดีลังิรัอ้ียลัะ 3 ซ่์�งิผู้ลัสุที่ธิ์ได้ีที่ำาให้
เวีัยดีนามยังิคงิมียอีดีเกินดุีลัการัค้าอีย่้ทีี่� 4 พันล้ัานดีอีลัลัาร์ัสหรััฐ
ในช่่วังิเวัลัาดัีงิกล่ัาวั โดียถ่งิแม้ว่ัาการัส่งิอีอีกจะช่ะลัอีตัวัลังิ 
เน้�อีงิจากอุีตสาหกรัรัมส่งิอีอีกหลััก เช่่น การัผู้ลิัตชิ่�นส่วันโที่รัศัพที่์
ม้อีถ้อีแลัะโที่รัศัพท์ี่ม้อีถ้อีทีี่� มีการัผู้ลิัตลัดีลังิร้ัอียลัะ 8.4  
แต่ภาคอุีตสาหกรัรัมหลัักสาขาอ้ี�นๆ ยังิสามารัถขยายตัวัได้ี เช่่น 
อุีตสาหกรัรัมผู้ลัิตชิ่�นส่วันอิีเล็ักที่รัอีนิกส์ ทีี่�เพิ�มข�่นมากถ่งิ 
ร้ัอียลัะ 24.2 อุีตสาหกรัรัมการัผู้ลัิตเคร้ั�อีงิจักรัแลัะอุีปีกรัณ์ 
ต่างิ ๆ เพิ�มข�่นร้ัอียลัะ 25.2 เป็ีนต้น ซ่์�งิจากข้อีม้ลัทีี่�ได้ีนำาเสนอี 
ในหัวัข้อี 3.1 นี� ได้ีนำาไปีส่้การัขยายรัายลัะเอีียดีขอีงิการัศ่กษาใน 
รัายสาขาการัผู้ลิัตแลัะควัามเช้่�อีมโยงิรัะหว่ัางิสาขาการัผู้ลิัต
ภายในรัะบบเศรัษฐกิจเวีัยดีนาม โดียใช้่ข้อีม้ลัแลัะวิัธี์การั
วิัเครัาะห์ดัีงินำาเสนอีในหัวัข้อีต่อีไปี
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3.2 ข้อมูลตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table) ประเทศเวียดนาม 

จากข้อีม้ลัการัเปีลีั�ยนแปีลังิโครังิสร้ัางิเศรัษฐกิจแลัะอุีตสาหกรัรัมขอีงิปีรัะเที่ศเวีัยดีนามที่�ีได้ี 
นำาเสนอีมาข้างิต้น ได้ีแสดีงิให้เห็นถ่งิศักยภาพขอีงิการัเติบโตที่างิเศรัษฐกิจ แลัะการัปีรัับเปีลีั�ยน 
ร้ัปีแบบโครังิสร้ัางิขอีงิรัะบบเศรัษฐกิจ ซ่์�งิช่่วัยที่ำาให้สามารัถรัักษาการัขยายตัวัแลัะรัอีงิรัับ 
การัเปีลีั�ยนแปีลังิขอีงิเศรัษฐกิจโลักได้ีเป็ีนอีย่างิดีี  โดียในส่วันนี� จะที่ำาการัวิัเครัาะห์โดียใช้่ข้อีม้ลั
ตารัางิปัีจจัยการัผู้ลิัตแลัะผู้ลัผู้ลิัต (Input-Output Table) ขอีงิปีรัะเที่ศเวัียดีนาม โดียตารัางิปัีจจัย
การัผู้ลิัตแลัะผู้ลัผู้ลิัต (Input-Output Table) เป็ีนตารัางิที่�ีแสดีงิให้เห็นการัหมุนเวีัยนขอีงิสินค้าแลัะ
บริัการัรัะหวั่างิสาขาการัผู้ลัิตขอีงิรัะบบเศรัษฐกิจในช่่วังิรัะยะเวัลัา 1 ปีี  ซ่์�งิในการัศ่กษานี�  
ได้ีใช้่ตารัางิปัีจจัยการัผู้ลิัตแลัะผู้ลัผู้ลิัต (Input-Output Table)  ซ่์�งิจัดีที่ำาโดียอีงิค์การัเพ้�อีควัามร่ัวัมม้อี
แลัะการัพัฒนาที่างิเศรัษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) 
โดียข้อีม้ลัทีี่�จะนำามาใช้่ในวิัเครัาะห์ ปีรัะกอีบด้ีวัย

- ตารัางิปัีจจัยการัผู้ลิัตแลัะผู้ลัผู้ลิัต (Input-Output Table) ปีรัะเที่ศเวีัยดีนามในปีี ค.ศ. 1996

- ตารัางิปัีจจัยการัผู้ลิัตแลัะผู้ลัผู้ลิัต (Input-Output Table) ปีรัะเที่ศเวีัยดีนามในปีี ค.ศ. 2018

โดียข้อีม้ลัข้อีม้ลัตารัางิปัีจจัยการัผู้ลิัตแลัะผู้ลัผู้ลิัต (Input-Output Table) น�ี ปีรัะกอีบด้ีวัย 
รัายลัะเอีียดี 44 สาขาการัผู้ลัิต (สามารัถเข้าถ่งิไดี้ทีี่�  https://www.oecd.org/sti/ ind/ 
input-outputtables.htm) ซ่์�งิขอ้ีม้ลันี� จะช่่วัยที่ำาให้สามารัถเขา้ใจโครังิสรัา้งิเศรัษฐกจิขอีงิเวีัยดีนาม 
ผู่้านการัวัิเครัาะห์ด้ีวัยวิัธี์การั Network Analysis แลัะ Backward-Forward Multiplier ดัีงินำาเสนอี
ในหัวัข้อีต่อีไปี 

ภาพที่ี� 3 : ม้ลัคา่ผู้ลัติภณัฑ์ม์วัลัรัวัมภายในปีรัะเที่ศ (GDP) รัายสาขาขอีงิเวีัยดีนาม (ค.ศ. 2005-2020) (คำานวัณ
จาก constant 2010 prices)
ที่ี�มา : General Statistics Office (GSO) of Viet Nam (https://www.gso.gov.vn/en) แลัะการัคำานวัณขอีงิผู้้้วัิจัย
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3.3 การวิเคราะห์ด้วย Forward และ Backward Multiplier

การัวัิเครัาะห์ควัามเช้่�อีมโยงิในโครังิสรั้างิเศรัษฐกิจ สามารัถวัิเครัาะห์ไดี้โดียใช่้ข้อีม้ลัจากตารัางิ
ปัีจจัยการัผู้ลัิตแลัะผู้ลัผู้ลิัต (Input-Output Table)  โดียรัายลัะเอีียดีขอีงิการัคำานวัณดัีงิทีี่�ได้ีแสดีงิ
ใน Miller & Blair (2009) แลัะ ณัฐพงิษ์ (2563) ไดี้แสดีงิให้เห็นว่ัา ข้อีม้ลัที่�ีแสดีงิในแต่ลัะแถวัขอีงิ
ตารัางิฯ สามารัถแบ่งิแยกเป็ีนสมการัดัีงิตัวัอียา่งิในสมการัที่�ี (1), (2) แลัะ (3) ซ่์�งิแสดีงิควัามสัมพันธ์์
ขอีงิผู้ลัผู้ลิัตรัวัมขอีงิสาขาทีี่� n  ซ่์�งิเป็ีนม้ลัค่ารัวัมเที่่ากับค่าที่างิซ์้ายม้อีขอีงิสมการั (X

n
) ซ่์�งิในพจน์

ที่างิขวัาม้อีขอีงิสมการัไดี้ถ้กนำาไปีใช่้เป็ีนวััตถุขั�นกลัางิโดียสาขาการัผู้ลัิตอ้ี�น X
n,m

 ตามสัดีส่วัน 
การัใช้่วััตถุดีิบขั�นกลัางิ a

n,m
 แลัะผู้ลัผู้ลิัตน�ี ยังิถ้กนำาไปีใช้่ในการับรัิโภคขั�นสุดีท้ี่าย (f

n
) (โดียสาขา

การัผู้ลิัต n แลัะ m มีจำานวันส้งิสุดีตามจำานวันสาขาในตารัางิปัีจจัยการัผู้ลัิตแลัะผู้ลัผู้ลัิต)

เม้�อีจัดีพจน์ควัามสัมพันธ์์ขอีงิทัี่�งิ 3 เมตริักซ์์จะได้ีแบบสมการั (3)

เม้�อีย้ายข้างิสมการัเพ้�อีปีรัับร้ัปีแบบแสดีงิควัามสัมพันธ์์รัะหว่ัางิ F แลัะ X จะได้ีผู้ลัดัีงิสมการั (4)

ซ่์�งิร้ัปีแบบสมการัด้ีานบน สามารัถจัดีเรีัยงิในร้ัปีแบบเมตริักซ์์ได้ีดัีงิน�ี

โดียคา่ขอีงิเมตรักิซ์์ B ค้อีตวััที่วัค้ีณ (หร้ัอี Leotief multiplier) โดียคา่ขอีงิ Backward multiplier (BW) 
ขอีงิสาขาทีี่� j สามารัถคำานวัณได้ีจาก  BWj =  ∑_ib_ij  แลัะ Forward multiplier (FW) ขอีงิสาขา 
ทีี่� i  สามารัถคำานวัณได้ีจาก FWi =  ∑_jb_ij  ซ่์�งิค่าขอีงิ  Backward multiplier (หร้ัอีตัวัที่วีัค้ณแสดีงิ
ผู้ลักรัะที่บไปีที่างิต้นนำ�า) แสดีงิถ่งิ ควัามเช้่�อีมโยงิรัะหวั่างิสาขาการัผู้ลัิตดีังิกลั่าวักับสาขาอ้ี�น ๆ  
ทีี่�เป็ีนผู้้้ผู้ลิัตวััตถุดิีบ (หร้ัอีสาขาต้นนำ�า) ในขณะทีี่�ค่าขอีงิ Forward multiplier แสดีงิถ่งิควัามเช้่�อีมโยงิ
ดัีงิกล่ัาวักับผู้้้นำาผู้ลัผู้ลิัตไปีใช้่ (หร้ัอีสาขาปีลัายนำ�า รัวัมถ่งิผู้้้บรัิโภค) โดียค่าขอีงิตัวัที่วีัค้ณทัี่�งิ BW 
แลัะ FW ที่�ีส้งิแสดีงิถ่งิควัามเช้่�อีมโยงิกับสาขาการัผู้ลัิตอ้ี�นๆ เป็ีนจำานวันมาก แลัะมีลัำาดัีบขั�นตอีน
การัผู้ลิัตแลัะควัามซั์บซ้์อีนขอีงิควัามเช้่�อีมโยงิมาก ที่ำาให้เม้�อีสาขาดัีงิกล่ัาวัเกิดีการัขยายตัวัขอีงิ
การัผู้ลิัต จะส่งิผู้ลักรัะที่บทีี่�มีม้ลัค่าส้งิไปียังิสาขาต้นนำ�า (กรัณี BW ส้งิ) หร้ัอีสาขาปีลัายนำ�า (กรัณี 
FW ส้งิ)  

(4)

(1)

(2)

(3)

(3)
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4.1 ผลการศึกษา Network Analysis ของแต่ละอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม

ในการัวิัเครัาะห์ส่วันแรักนี� จะใช้่วิัธี์การัในสาขา Network Analysis ซ่์�งิสรัา้งิผู้ลัลััพธ์์เป็ีนภาพแผู้นผัู้งิ
แสดีงิควัามเช้่�อีมโยงิรัะหวั่างิภาคส่วันในรัะบบเศรัษฐกิจจากข้อีม้ลัในตารัางิปีัจจัยการัผู้ลัิตแลัะ
ผู้ลัผู้ลัิต (Input-Output Table) นอีกจากนี� ยังิสามารัถจัดีลัำาดัีบควัามสำาคัญ่ขอีงิแต่ลัะสาขา 
การัผู้ลิัตต่อีรัะบบเศรัษฐกิจโดียรัวัมโดียการัคำานวัณค่าควัามเป็ีนศ้นย์กลัางิต่อีรัะบบเศรัษฐกิจ 
(Centrality Index)  โดียในการัศ่กษานี� ได้ีวิัเครัาะห์ข้อีม้ลัดี้วัยโปีรัแกรัม Gephi เพ้�อีสรั้างิแผู้นผัู้งิ
ควัามเช้่�อีมโยงิสาขาการัผู้ลิัต แลัะเพ้�อีคำานวัณค่า Weighted Degree Centrality Index  เพ�้อีศ่กษา
การัเปีลีั�ยนแปีลังิขอีงิโครังิสร้ัางิเศรัษฐกิจแลัะอุีตสาหกรัรัมปีรัะเที่ศเวีัยดีนามโดียเปีรีัยบเทีี่ยบ
รัะหว่ัางิปีี พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) แลัะ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)  

จากการัวิัเครัาะห์ข้อีม้ลัโดียวัิธี์การั Network Analysis ตามขั�นตอีนที่�ีได้ีถ้กนำาเสนอีในงิานวิัจัยขอีงิ 
Cerina แลัะคณะ (2015), Barabási (2016) แลัะ Choi & Foerster (2017) ได้ีผู้ลัลััพธ์์ในร้ัปีแบบ 
แผู้นผัู้งิดัีงิแสดีงิในร้ัปีภาพทีี่� 4 แลัะค่าดัีช่นใีนร้ัปีภาพที่�ี 5 แลัะ ตารัางิทีี่� 1 โดียค่า Weighted Degree 
Centrality Index เป็ีนดัีช่นีแสดีงิจำานวันสาขาการัผู้ลัิตอ้ี�นๆ ที่�ีมีควัามเช้่�อีมโยงิกับสาขาดัีงิกล่ัาวั 
แลัะปีรัับด้ีวัยค่าถ่วังินำ�าหนักซ่์�งิเป็ีนม้ลัค่าขอีงิธุ์รักรัรัมทีี่�เก�ียวัข้อีงิในแต่ลัะเส้นที่างิควัามเช้่�อีมโยงิ  
ขนาดีขอีงิจุดีแสดีงิสาขาการัผู้ลิัตแลัะเส้นโค้งิทีี่�แสดีงิควัามเช้่�อีมโยงิในภาพทีี่� 4 มีขนาดีตามลัำาดัีบ
ขอีงิ Weighted Degree Centrality Index ซ่์�งิจะเห็นได้ีว่ัาควัามสัมพันธ์์รัะหว่ัางิอุีตสาหกรัรัมใน
ปีรัะเที่ศเวัียดีนามมีควัามสัมพันธ์์กันมากข�่นจากปีี พ.ศ. 2539  จนถ่งิปีี พ.ศ. 2561  ซ่์�งิจะเห็นได้ี
ชั่ดีเจนว่ัาในปีี พ.ศ. 2539 โครังิสร้ัางิเศรัษฐกิจขอีงิปีรัะเที่ศเวีัยดีนาม ปีรัะกอีบไปีด้ีวัยอุีตสาหกรัรัม 
Paper products and printing, Other non-metallic mineral products แลัะ Manufacturing  

ผลก�รคำ�นวณและก�รอภิปร�ย
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เ ป็ีนอุีตสาหกรัรัมหลัักขอีงิ 
การัผู้ลิัตแลัะควัามเช้่�อีมโยงิ
รัะหว่ัางิภาคผู้ลัิต ซ่์�งิในปีี พ.ศ. 
2561 โครังิสรั้างิเศรัษฐกิจ
เวีัยดีนามเปีลีั�ยนแปีลังิไปีอีย่างิมาก 
โดียอุีตสาหกรัรัมหลัักปีรัะกอีบ
ไปีด้ีวัย อุีตสาหกรัรัม Coke and 
refined petroleum products, 
Chemica l  and chemica l  
products, Basic metals แลัะ  
Wholesale and retail trade  
ซ่์�งิจะเห็นไดี้วั่า อุีตสาหกรัรัม
ปิีโตรัเลีัยม ได้ีเป็ีนภาคส่วันหลััก
ใน รั ะ บ บ เศ รัษฐกิ จ  ซ่์� งิ มี 
ควัามเช้่�อีมโยงิไปีในหลัาย
อุี ต ส า ห ก รั รั ม ม า ก  เ ช่่ น 
อุีตสาหกรัรัมเกี�ยวักับพลัังิงิาน 
เป็ีนต้น รัวัมไปีถง่ิอีตุสาหกรัรัม
ค้าปีลีักแลัะค้าส่งิสินค้าทีี่� มี
ควัามเช้่�อีมโยงิไปีในหลัาย
อุีตสาหกรัรัมในรัะบบเศรัษฐกจิ
ขอีงิปีรัะเที่ศเวีัยดีนามเช่่นกัน 
อีีกทัี่�งิยังิเห็นการัเปีลีั�ยนแปีลังิ
ในอุีตสาหกรัรัมการัเกษตรั  
ทีี่� มีควัามเ ช้่� อีมโยงิมากข่�น 
จากปีี พ.ศ. 2539 ด้ีวัยเช่่นกัน

ผู้ลัดัีงิกล่ัาวัสอีดีคลั้อีงิ กับ 
รัายลัะเอีียดีในภาพทีี่�  5 ทีี่� 
แสดีงิการัเปีลีั�ยนแปีลังิ Weighted 
Degree Centrality Index โดีย
ในปีี พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) 
พบวั่าอุีตสาหกรัรัมที่�ีมีค่าดัีช่นี
นี�ส้งิอีย่างิโดีดีเด่ีน ปีรัะกอีบด้ีวัย
อุีตสาหกรัรัม Paper products 

and printing, non-metallic mineral products แลัะ Manufacturing 
ในขณะที่�ีปีี พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) พบวั่าอุีตสาหกรัรัมที่�ีมี 
ค่าดัีช่นีดัีงิกล่ัาวัส้งิอีย่างิโดีดีเดี่น ปีรัะกอีบไปีดี้วัย Coke and  
refined petroleum products, Chemical and chemical products, 
Basic metals แลัะ  Wholesale and retail trade  จากการัทีี่� 
ค่าดัีช่นีนี�สามารัถอีธิ์บายควัามสำาคัญ่โดียแสดีงิถ่งิควัามเป็ีน
ศ้นย์กลัางิ จ่งิช่�ีให้เห็นว่ัาอุีตสาหกรัรัมปิีโตรัเลัียม, อุีตสาหกรัรัม
เคมี แลัะ อุีตสาหกรัรัมเหล็ักต้นนำ�า กลัายเป็ีนอุีตสาหกรัรัมที่�ีมี
ควัามสำาคัญ่ต่อีรัะบบเศรัษฐกิจขอีงิปีรัะเที่ศเวัียดีนามมากทีี่�สุดี
ในปีี พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)  ซ่์�งิสะท้ี่อีนถ่งิบที่บาที่ขอีงิสาขา
เหล่ัานี� ในการัเป็ีนผู้้้ผู้ลัิตวััตถุดิีบต้นนำ�าที่�ีสำาคัญ่ทีี่�มีควัามจำาเป็ีน
ต่อีอุีตสาหกรัรัมอ้ี�น นอีกจากน�ี สาขาค้าปีลัีกค้าส่งิยังิมีค่าทีี่�ส้งิ
เช่่นกันโดียสะที่้อีนถ่งิบที่บาที่สำาคัญ่ในช่่วังิปีลัายนำ�า 
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ปีี ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) ปีี ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561)

ภาพที่ี� 4 : การัเปีรัียบเที่ียบแผู้นผู้ังิเครั้อีข่ายควัามสัมพันธ์์รัะหวั่างิอีุตสาหกรัรัมในปีรัะเที่ศเวัียดีนาม ปีี ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) แลัะ ค.ศ. 
2018 (พ.ศ. 2561)
ที่ี�มา : ข้อีม้ลัสถิติจากฐานข้อีม้ลั OECD - Vietnam Input-Output Tables (IOTs)  แลัะการัคำานวัณโดียผู้้้วัิจัยโดียใช่้โปีรัแกรัม Gephi 

ภาพที่ี� 5 : การัเปีลัี�ยนแปีลังิขอีงิ Weighted 
Degree Centrality Index ปีี ค.ศ. 1996  
(พ.ศ. 2539) แลัะ ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561)
ที่ี�มา : ข้อีม้ลัสถิติจากฐานข้อีม้ลั OECD 
Vietnam Input-Output Tables (IOTs) แลัะ 
การัคำานวัณโดียผู้้้วัิจัย

ตารัางิทีี่� 1: ค่า Weighted Degree Centrality 
Index ในแต่ลัะอีุตสาหกรัรัมขอีงิปีรัะเที่ศ
เวัียดีนาม ปีี ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) แลัะ 
ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561)
ที่ี�มา : ข้อีม้ลัสถิติจากฐานข้อีม้ลั OECD 
Vietnam Input-Output Tables (IOTs) แลัะ 
การัคำานวัณโดียผู้้้วัิจัย
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4.2 การศึกษาค่า Backward และ Forward Multiplier

วิัธี์การัคำานวัณดีังิทีี่�ได้ีนำาเสนอีในหัวัข้อี 3.3 เปี็นการัวัิเครัาะห์ 
ในการัจำาแนกอุีตสาหกรัรัมต้นนำ�าแลัะปีลัายนำ�า ซ่์�งิสามารัถจำาแนก
ได้ีดัีงินี� อุีตสาหกรัรัมที่�ีมี Backward Multiplier (หรั้อีค่าดีัช่นี 
ตัวัที่วีัค้ณแสดีงิผู้ลักรัะที่บไปีที่างิต้นนำ�า) มีค่าตำ�า แลัะมีค่า Forward 
Multiplier หร้ัอีค่าดัีช่นีตัวัที่วีัค้ณแสดีงิผู้ลักรัะที่บไปีที่างิปีลัายนำ�า) 
มีค่าส้งิ หมายควัามวั่าอุีตสาหกรัรัมหร้ัอีสาขาการัผู้ลัิตนั�น ๆ  
ส่งิผู้ลักรัะที่บไปีในดีา้นปีลัายนำ�าได้ีมากกว่ัา ซ่์�งิจะแสดีงิให้เห็นว่ัา
กิจกรัรัมการัผู้ลัิตนี� เป็ีนกรัะบวันลัำาดัีบต้นขอีงิห่วังิโซ์่การัผู้ลัิต  
ดัีงิเช่่น กรัะบวันการัผู้ลิัตวััตถุดิีบหร้ัอีการัแปีรัร้ัปีขั�นต้น (หรัอ้ีเป็ีน
อุีตสาหกรัรัมต้นนำ�า) แลัะในที่างิตรังิกันขา้ม หากเป็ีนอุีตสาหกรัรัม
ปีลัายนำ�าหร้ัอีอีย่้ในกรัะบวันลัำาดัีบสุดีท้ี่ายขอีงิห่วังิโซ่์การัผู้ลิัต  
จะมีค่า Backward Multiplier ส้งิ แต่มีค่า Forward Multiplier ตำ�า  
แต่ในกรัณีทีี่� Backward-Forward Multiplier มีค่าใกล้ัเคียงิกัน 
หมายควัามว่ัาอุีตสาหกรัรัมนั�นๆ เป็ีนอุีตสาหกรัรัมกลัางินำ�า 

จากร้ัปีภาพทีี่� 6 แลัะตารัางิทีี่� 2 ในการัเปีรีัยบเทีี่ยบการัเปีลีั�ยนแปีลังิ
ค่า Forward Multiplier ในแต่ลัะอีุตสาหกรัรัมขอีงิเวัียดีนาม
รัะหว่ัางิปีี ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) แลัะปีี ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561)  
พบว่ัาอุีตสาหกรัรัมทีี่�มีการัเปีลีั�ยนแปีลังิขอีงิค่า Forward Multiplier 
เพิ�มข�่นอีย่างิโดีดีเด่ีน ค้อี Coke and refined petroleum products, 
Chemicals and chemical products, Basic metals แลัะ Retail trade 
โดียค่า Forward Multiplier ทีี่�เพิ�มข่�นบอีกถ่งิขนาดีผู้ลักรัะที่บแลัะ
ควัามเช้่�อีมโยงิขอีงิอุีตสาหกรัรัมดัีงิกล่ัาวัทีี่�มีต่อีสาขาการัผู้ลัิต 
ในอุีตสาหกรัรัมปีลัายนำ�า แสดีงิให้เห็นถ่งิการัทีี่�อุีตสาหกรัรัม 
ดัีงิกล่ัาวัมีสัดีส่วันการัส่งิต่อีผู้ลัผู้ลิัตไปียังิสาขาการัผู้ลิัตอ้ี�น 
ค่อีนข้างิส้งิ สะที่้อีนถ่งิควัามเปี็นอุีตสาหกรัรัมพ�้นฐานที่�ีเป็ีน 
ต้นนำ�าแลัะสะท้ี่อีนถ่งิบที่บาที่ทีี่�ชั่ดีเจนข่�นขอีงิอุีตสาหกรัรัม 
ดัีงิกล่ัาวัในเศรัษฐกิจเวีัยดีนาม ที่�ีแม้อุีตสาหกรัรัมดัีงิกล่ัาวัมาจะ
ไม่ใช่่อุีตสาหกรัรัมส่งิอีอีกหลัักขอีงิปีรัะเที่ศเวีัยดีนาม แต่ถ้อีเป็ีน
สาขาอุีตสาหกรัรัมพ้�นฐานแลัะโครังิสร้ัางิหลัักขอีงิปีรัะเที่ศ

ทัี่�งิน�ี ร้ัปีภาพทีี่� 7 แลัะตารัางิทีี่� 3 ได้ีเปีรัยีบเที่ยีบการัเปีลีั�ยนแปีลังิ
ค่า Backward Multiplier ในแต่ลัะอุีตสาหกรัรัมขอีงิเวัียดีนาม 
รัะหว่ัางิค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) แลัะปีี ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561)  
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พบว่ัาอุีตสาหกรัรัมโดียส่วันใหญ่่
มีค่า Backward Multiplier เพิ�มข่�น 
แสดีงิให้เห็นว่ัาปีรัะเที่ศเวีัยดีนาม
สามารัถเล้ั�อีนตัวัเอีงิมาเปี็น 
ผู้้้ผู้ลัิตสินค้ าปีลัายนำ�าห ร้ัอี 
ผู้้้ส่งิอีอีกสินค้าอุีตสาหกรัรัมได้ี
มากข่�น โดียอุีตสาหกรัรัมส่งิอีอีก
หลัักขอีงิเวีัยดีนาม เช่่น Computer, 
electronic and optical equipment, 
Electrical equipment, Machinery 
and equipment, Motor vehicles, 
trailers and semi-trailers แลัะ 
transport equipment มีค่า 
Backward Multiplier เพิ�มข่�น
กว่ัาเม้�อีปีี ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539)  
สะที่้อีนถ่งิควัามสามารัถใน 
การัขยายลัำาดัีบขั�นตอีนการัผู้ลิัต
ในช่่วังิต้นนำ�าแลัะกลัางินำ�าภายใน
ปีรัะเที่ศที่�ีเพิ�มข�่น (หร้ัอีมห่ีวังิโซ์่
อุีปีที่านการัผู้ลิัตในปีรัะเที่ศทีี่�
ยาวัแลัะซั์บซ้์อีนมากข่�น) ซ่์�งิเป็ีน 
การัช่่วัยกรัะตุ้นอุีตสาหกรัรัมอ้ี�น
ทีี่� เ กี�ยวัข้อีงิทัี่�งิที่างิตรังิแลัะ 
ที่างิอ้ีอีมสามารัถขยายการัผู้ลิัต
ได้ีมากข�่นตามไปีด้ีวัย ส่งิผู้ลัให้
รัะบบเศรัษฐกิจโดียรัวัมเกิดี
การัขยายตัวั

ภาพที่ี� 6 : การัเปีลัี�ยนแปีลังิขอีงิ Forward Multiplier ปีี ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) แลัะ ค.ศ. 
2018 (พ.ศ. 2561)
ที่ี�มา : ข้อีม้ลัสถิติจากฐานข้อีม้ลั OECD Vietnam Input-Output Tables (IOTs) แลัะ  
การัคำานวัณโดียผู้้้วัิจัย

ภาพที่ี� 7 : การัเปีลัี�ยนแปีลังิขอีงิ Backward Multiplier ปีี ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) แลัะ ค.ศ. 
2018 (พ.ศ. 2561)
ที่ี�มา: ข้อีม้ลัสถิติจากฐานข้อีม้ลั OECD Vietnam Input-Output Tables (IOTs) แลัะ  
การัคำานวัณโดียผู้้้วัิจัย
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ตารัางิทีี่� 2 : ค่า Forward Multiplier ในแต่ลัะ
อุีตสาหกรัรัมขอีงิปีรัะเที่ศเวีัยดีนาม ปีี ค.ศ. 
1996 (พ.ศ. 2539) แลัะ ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 
2561)
ทีี่�มา: ข้อีม้ลัสถิติจากฐานข้อีม้ลั OECD Viet-
nam Input-Output Tables (IOTs) แลัะ การั
คำานวัณโดียผู้้้วิัจัย

ตารัางิทีี่� 3 : ค่า Backward Multiplier  
ในแต่ลัะอุีตสาหกรัรัมขอีงิปีรัะเที่ศเวีัยดีนาม 
ปีี ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) แลัะ ค.ศ. 2018 
(พ.ศ. 2561)
ทีี่�มา: ข้อีม้ลัสถิติจากฐานข้อีม้ลั OECD  
Vietnam Input-Output Tables (IOTs) แลัะ 
การัคำานวัณโดียผู้้้วิัจัย
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4.3 การศึกษาสัดส่วนของวัตถุุดิบขั�นกลางต่อต้นทุนการผลิต 

ในการัศ่กษาสัดีส่วันขอีงิวััตถุดิีบขั�นกลัางิต่อีต้นทุี่นการัผู้ลัิต เพ้�อีที่�ีจะวัิเครัาะห์ว่ัาในแต่ลัะ
อุีตสาหกรัรัมมีสัดีส่วันขอีงิวััตถุดิีบขั�นกลัางิต่อีต้นทีุ่นการัผู้ลัิตเพิ�มหรั้อีลัดีลังิมากน้อียเพียงิใดี  
แลัะสะที่อ้ีนถ่งิโครังิสรัา้งิการัผู้ลัติที่�ีมีการัใช่ช้่�ินสว่ันยอ่ียแลัะควัามซ์บัซ์อ้ีนในการัผู้ลัติ รัวัมถ่งิม้ลัคา่
ขอีงิสินค้าขั�นกลัางิ ซ่์�งิจะส่งิผู้ลัให้มีการันำาเข้าช่�ินส่วันมากข�่นดี้วัยเช่่นกัน

จากร้ัปีภาพที่�ี 8 แลัะตารัางิที่�ี 4 ในการัเปีรัยีบเที่ยีบสัดีสว่ันขอีงิวััตถุดิีบขั�นกลัางิ ตอ่ีต้นทุี่นการัผู้ลัติ
แต่ลัะอุีตสาหกรัรัมขอีงิเวีัยดีนามรัะหว่ัางิปีี ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) แลัะ ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) 
พบว่ัาในปีี ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) ในแต่ลัะอุีตสาหกรัรัมมีสัดีส่วันขอีงิวััตถุดิีบขั�นกลัางิต่อีต้นทุี่น
การัผู้ลิัตเพ�ิมมากข่�น สะที่้อีนถ่งิโครังิสรั้างิการัผู้ลิัตที่�ีมีการัใช่้ช่�ินส่วันย่อียมากข�่น มีควัามซั์บซ้์อีน
ในการัผู้ลิัตเพิ�มมากข่�น แลัะม้ลัค่าสินค้าขั�นกลัางิทีี่�ส้งิข่�น รัวัมถ่งิส่งิผู้ลัที่ำาให้มีการันำาเข้าชิ่�นส่วัน
เพิ�มมากข่�น โดียการัเปีลีั�ยนแปีลังินี� แสดีงิให้เห็นว่ัาสาขาอุีตสาหกรัรัมส่งิอีอีกหลััก เช่่น  Computer, 
electronic and optical equipment, Electrical equipment, Machinery and equipment, Motor  
vehicles, trailers and semi-trailers แลัะ Other transport equipment มีสัดีส่วันขอีงิวััตถุดิีบ 
ขั�นกลัางิต่อีต้นทุี่นการัผู้ลิัตส้งิมากข่�น ซ่์�งิส่งิผู้ลัต่อีการัขยายห่วังิโซ่์อุีปีที่านภายในปีรัะเที่ศ เน้�อีงิจาก
มีควัามต้อีงิการัวััตถุดิีบหร้ัอีสินค้าขั�นกลัางิเพ้�อีเป็ีนปัีจจัยการัผู้ลิัตที่�ีส้งิข�่น

ภาพที่ี� 8 : สัดีส่วันขอีงิวััตถุดีิบข�ันกลัางิ  
ต่อีต้นทุี่นการัผู้ลัิต ปีี ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 
2539) แลัะ ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561)
ที่ี�มา : ข้อีม้ลัสถิติจากฐานข้อีม้ลั OECD 
Vietnam Input-Output Tables (IOTs) แลัะ 
การัคำานวัณโดียผู้้้วัิจัย
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4.4 การเปล่ียนแปลง Multiplier โดยการวิเคราะห์แผนผังการเปล่ียนแปลง 

เพ้�อีศ่กษารัายลัะเอีียดีขอีงิการัเปีลีั�ยนแปีลังิโครังิสรัา้งิเศรัษฐกจิแลัะลัักษณะการัผู้ลัติขอีงิเวีัยดีนาม 
การัวิัเครัาะห์ได้ีสร้ัางิแผู้นภาพแสดีงิการัเปีลีั�ยนแปีลังิโดียเปีรีัยบเทีี่ยบค่า ปีี ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) 
แลัะปีี ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) ในร้ัปีแบบขอีงิ scatter plot  โดียพบว่ัาเกิดีการัเปีลั�ียนแปีลังิใน  
2 ลัักษณะทีี่�สำาคัญ่  โดียในการัเปีลีั�ยนแปีลังิร้ัปีแบบทีี่� 1 ดัีงิแสดีงิในภาพทีี่� 9 พบว่ัาหลัายอุีตสาหกรัรัม
มีการัเพ�ิมข�่นที่�ีค่า Backward แลัะ Forward Multiplier ไดี้แก่ อุีตสาหกรัรัมสาขา Coke and refined 
petroleum products, Chemicals and chemical products, Basic metals and fabricated metal, 
Retail trade, Mining and quarrying, energy producing products แลัะ Agriculture, hunting,  
forestry โดียในภาพทีี่� 9 แสดีงิการัเพิ�มข่�นทัี่�งิ Forward Multiplier แลัะ Backward Multiplier  
จากจุดีสีนำ�าเงิิน (ค่าในปีี ค.ศ. 1996) ไปียังิจุดีสีส้ม (ค่าในปีี ค.ศ. 2018) โดียแนวัลัักษณะเป็ีน 
เส้นที่แยงิมุมขวัาบนตามภาพ ซ่์�งิเม้�อีเปีรีัยบเทีี่ยบรัายช้่�อีอุีตสาหกรัรัมเหล่ัานี� จะพบว่ัาโดียส่วันใหญ่่
สอีดีคล้ัอีงิกับอุีตสาหกรัรัมทีี่�ค่า Weighted Degree Centrality Index ส้งิ  (ดัีงิแสดีงิในหัวัข้อีทีี่� 4.1) 
ซ่์�งิสะที่อ้ีนใหเ้ห็นวัา่ผู้ลัการัวัเิครัาะหทั์ี่�งิจากการัใช่ ้Network Analysis แลัะจาก Backward-Forward 
Multiplier ให้ผู้ลัทีี่�สอีดีคล้ัอีงิกันในการับ่งิช่�ีอุีตสาหกรัรัมทีี่�เป็ีนกลัไกหลัักขอีงิรัะบบเศรัษฐกิจ
เวีัยดีนาม  ซ่์�งิผู้ลัทีี่�ได้ีนี� สะท้ี่อีนให้เห็นว่ัาอุีตสาหกรัรัมเหล่ัานี� ขยายควัามยาวัขอีงิเส้นที่างิแลัะ 
ควัามซั์บซ้์อีนขอีงิควัามเช้่�อีมโยงิในห่วังิโซ่์อุีปีที่านไปีทัี่�งิควัามสัมพันธ์์กับสาขาต้นนำ�า แลัะสาขาปีลัายนำ�า 
แลัะสามารัถส่งิผู้ลักรัะที่บที่างิเศรัษฐกิจไปียังิทัี่�งิ 2 ภาคส่วันในรัะดัีบส้งิ 

ตารัางิทีี่� 4 : การัศ่กษาสัดีส่วันขอีงิวััตถุดิีบขั�น
กลัางิต่อีต้นทุี่นการัผู้ลิัตปีี ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 
2539) แลัะ ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561)
ทีี่�มา : ข้อีม้ลัสถิติจากฐานข้อีม้ลั OECD  
Vietnam Input-Output Tables (IOTs) แลัะ 
การัคำานวัณโดียผู้้้วิัจัย
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ภาพที่ี� 9 : สาขาอีุตสาหกรัรัมที่ี�มีการัเปีลัี�ยนแปีลังิขอีงิ Backward-Forward Multiplier ในรั้ปีแบบที่ี� 1 (เพิ�มข่�นเปี็นอีย่างิมาก  
ที่ั�งิค่าขอีงิ Backward แลัะ Forward Multiplier)
ที่ี�มา : ข้อีม้ลัสถิติจากฐานข้อีม้ลั OECD Vietnam Input-Output Tables (IOTs) แลัะ การัคำานวัณโดียผู้้้วัิจัย

ในขณะเดีียวักัน ผู้ลัการัวัิเครัาะห์ได้ีแสดีงิให้เห็นว่ัาสาขาการัผู้ลัิตที่�ีเหล้ัอีขอีงิเวัียดีนามมีร้ัปีแบบ
การัเปีลั�ียนแปีลังิในอีีกลัักษณะหน�่งิ ดัีงิแสดีงิในร้ัปีภาพที่�ี 10 กลั่าวัค้อี มีการัเติบโตเพิ�มข่�นขอีงิ 
Backward Multiplier เพียงิอีย่างิเดีียวั แต่ Forward Multiplier เพิ�มข่�นเพียงิเล็ักน้อียหร้ัอีแที่บ 
ไม่เปีลีั�ยนแปีลังิ จ่งิมีร้ัปีแบบขอีงิการัเล้ั�อีนขอีงิจุดีสีส้มไปีที่างิขวัาเท่ี่านั�น ทัี่�งินี� ผู้ลัทีี่�แสดีงิในภาพทีี่� 10 
ชี่�ให้เห็นวั่าอีุตสาหกรัรัมขอีงิเวัียดีนามส่วันใหญ่่มีการัเพิ�มข่�นขอีงิค่า Backward Multiplier  
แสดีงิให้เห็นถ่งิการัที่�ีปีรัะเที่ศเวัียดีนามสามารัถเล้ั�อีนตัวัเอีงิมาเปี็นผู้้้ผู้ลัิตสินค้าปีลัายนำ�าหร้ัอี 
ผู้้้ส่งิอีอีกสินค้าอีุตสาหกรัรัมไดี้มากข่�น แลัะในแต่ลัะอุีตสาหกรัรัมมีสัดีส่วันขอีงิวััตถุดิีบขั�นกลัางิ 
ต่อีต้นทุี่นการัผู้ลัิตเพิ�มมากข่�น สะท้ี่อีนถ่งิโครังิสรั้างิการัผู้ลัิตที่�ีมีการัใช่้ช่�ินส่วันย่อียในการัผู้ลัิต 
มากข่�น ซ่์�งิผู้ลัทีี่�ได้ีนี� สอีดีคล้ัอีงิกับข้อีสรุัปีในหัวัข้อีทีี่� 4.3 ซ่์�งิแสดีงิให้เห็นว่ัาอุีตสาหกรัรัมโดียส่วันใหญ่่
ขอีงิเวีัยดีนามมีสัดีส่วันการัใช้่วััตถุดิีบขั�นกลัางิ (intermediate inputs) ทีี่�มากข�่น แสดีงิถ่งิขั�นตอีน
การัผู้ลิัตแลัะการัเช้่�อีมโยงิทีี่�ไปีที่างิต้นนำ�ามากข่�น ซ่์�งิสะท้ี่อีนถ่งิการัพัฒนาการัผู้ลิัตทีี่�มีเคร้ัอีข่าย 
ผู้้้ผู้ลิัตชิ่�นส่วันแลัะวััตถุดิีบทีี่�ซั์บซ้์อีนมากข�่น แลัะเกิดีการัขยายเส้นที่างิแลัะควัามเช้่�อีมโยงิรัะหว่ัางิ
ผู้้้ผู้ลัิตชิ่�นส่วันในห่วังิโซ์่อุีปีที่านที่�ีส้งิข่�น นอีกจากนี� สาขาเหลั่าน�ี ยังิเปี็นสาขาส่งิอีอีกหลัักขอีงิ
เวีัยดีนามด้ีวัยเช่่นกัน (เช่่น สาขาชิ่�นส่วันคอีมพิวัเตอีรั ์อุีปีกรัณ์อิีเล็ักที่รัอีนกิส์ เครั�้อีงิใช่ไ้ฟิฟ้ิา ฯลัฯ)   
โดียผู้ลัการัวิัเครัาะห์ทัี่�งิหมดีได้ีสรุัปีรัวัมดัีงิแสดีงิในตารัางิทีี่� 5

วัารัสารัการัเงิินการัคลัังิ (E-Book) ปีทีี่่� 34 ฉบัับัที่่� 111 ไตรมาสที่่� 4 ปี ี2565 26



ภาพที่ี� 10 : สาขาอีุตสาหกรัรัมที่ี�มีการัเปีลัี�ยนแปีลังิขอีงิ Backward-Forward Multiplier ในรั้ปีแบบที่ี� 2 (เพิ�มข่�นเพียงิค่าขอีงิ Backward 
Multiplier เปี็นส่วันใหญ่่)
ที่ี�มา: ข้อีม้ลัสถิติจากฐานข้อีม้ลั OECD Vietnam Input-Output Tables (IOTs) แลัะ การัคำานวัณโดียผู้้้วัิจัย

ตารัางิที่ี� 5 : สรัุปีผู้ลัการัวัิเครัาะห์โดียใช่้ Network Analysis แลัะ Backward-Forward Multiplier
ที่ี�มา : ข้อีม้ลัสถิติจากฐานข้อีม้ลั OECD Vietnam Input-Output Tables (IOTs) แลัะ การัคำานวัณโดียผู้้้วัิจัย
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5.1 สรุปผลการศึกษา

เม้�อีพิจารัณาดีว้ัย Network Analysis จะเหน็ไดีว่้ัา ในปีี ค.ศ. 1996 
(พ.ศ. 2539) อุีตสาหกรัรัมทีี่�มีควัามสำาคัญ่ตอ่ีรัะบบเศรัษฐกจิขอีงิ
ปีรัะเที่ศเวัียดีนามแลัะเป็ีนอุีตสาหกรัรัมหลัักขอีงิการัผู้ลัิตแลัะ
ควัามเช้่�อีมโยงิรัะหว่ัางิภาคผู้ลิัต ปีรัะกอีบด้ีวัยอุีตสาหกรัรัมเบา 
เช่่น กรัะดีาษ, แรั่อีโลัหะ แลัะอีุตสาหกรัรัมการัผู้ลัิตทัี่�วัไปี  
ซ่์�งิเม้�อีเวัลัาผู่้านไปี ปีรัะเที่ศเวีัยดีนามได้ีใช่้การัเติบโตขอีงิภาค
อุีตสาหกรัรัมเปี็นกลัไกหลัักในการัผู้ลัักดีันเศรัษฐกิจ ที่ำาให้
โครังิสรั้างิเศรัษฐกิจแลัะอีุตสาหกรัรัมขอีงิเวัียดีนามเปีลีั�ยนไปี  
ซ่์�งิในปีี ค.ศ. 2018  (พ.ศ. 2561) ผู้ลัจาก Network Analysis  
แสดีงิให้เห็นวั่า อุีตสาหกรัรัมหลัักปีรัะกอีบไปีด้ีวัย อุีตสาหกรัรัม
ปิีโตรัเลัียม, อุีตสาหกรัรัมเคมี, อุีตสาหกรัรัมเหล็ักต้นนำ�า แลัะ
ภาคการัค้าปีลัีก-ค้าส่งิ 

ทัี่�งินี� เม้�อีพิจารัณากลุ่ัมอีตุสาหกรัรัมนี�ร่ัวัมกบัคา่ Backward แลัะ 
Forward Multiplier พบวั่า สาขาการัผู้ลัิตเหล่ัาน�ีมีค่า Backward 
แลัะ Forward Multiplier ที่�ีเพิ�มข่�นส้งิสุดี สะที่้อีนถ่งิสะที่้อีนถ่งิ
ควัามสำาคัญ่ขอีงิอีุตสาหกรัรัมดีังิกล่ัาวัในเศรัษฐกิจเวัียดีนาม  
ถ่งิแม้วั่าอุีตสาหกรัรัมเหลั่านี�จะไม่ใช่่อุีตสาหกรัรัมส่งิอีอีกหลััก
ขอีงิปีรัะเที่ศเวีัยดีนาม แต่ผู้ลัลััพธ์์จากการัวิัเครัาะห์ด้ีวัยทัี่�งิ 2 วิัธี์การั 
ได้ีชี่�ให้เห็นชั่ดีเจนถ่งิการัเป็ีนสาขาอุีตสาหกรัรัมพ้�นฐานทีี่�ผู้ลัิต
สินค้าต้นนำ�าแลัะเป็ีนโครังิสรั้างิหลัักขอีงิปีรัะเที่ศ 

จากผู้ลัวัเิครัาะห์ด้ีวัย Backward แลัะ Forward Multiplier ยังิแสดีงิ
ให้เห็นเพิ�มเติมว่ัา นอีกจากกลุ่ัมอีุตสาหกรัรัมที่�ีกล่ัาวัมาข้างิต้น
ซ่์�งิพบว่ัาเป็ีนอุีตสาหกรัรัมต้นนำ�าหลััก อุีตสาหกรัรัมอ้ี�น ๆ ขอีงิ
เวีัยดีนามมีค่า Backward Multiplier ส้งิข่�นโดียส่วันใหญ่่ (ในขณะ
ทีี่� Forward Multiplier เปีลีั�ยนแปีลังิเล็ักน้อีย) ซ่์�งิแสดีงิให้เห็นถ่งิ
ควัามสามารัถในเล้ั�อีนตัวัเอีงิมาเป็ีนผู้้้ผู้ลิัตสินค้าปีลัายนำ�าหร้ัอี 
ผู้้้ส่งิอีอีกสินค้าอุีตสาหกรัรัมได้ีมากข่�น ซ่์�งิอุีตสาหกรัรัมเหล่ัาน�ี 
ปีรัะกอีบไปีด้ีวัย อุีตสาหกรัรัมเหล็ักแปีรัร้ัปี, คอีมพิวัเตอีรั์ แลัะ
อีิเล็ักที่รัอีนิกส์ เป็ีนต้น แลัะสอีดีคลั้อีงิกับควัามสามารัถใน 

สรุปผลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย
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การัส่งิอีอีกสินค้าอีุตสาหกรัรัมเหลั่านี�ขอีงิเวัียดีนามที่�ีเพิ�มข�่น  
แลัะยังิสอีดีคล้ัอีงิกับผู้ลัการัคำานวัณสัดีส่วันขอีงิวััตถุดิีบขั�นกลัางิ
ต่อีต้นทุี่นการัผู้ลัิตเพิ�มมากข่�น  โดียผู้ลัรัวัมทัี่�งิหมดีน�ี สะที่้อีนถ่งิ
โครังิสรั้างิการัผู้ลัิตที่�ีมีการัใช่้ชิ่�นส่วันย่อียในการัผู้ลัิตมากข่�น  
แลัะขยายลัำาดัีบขั�นตอีนการัผู้ลิัตแลัะควัามเช้่�อีมโยงิจากสาขา
ปีลัายนำ�าไปียังิสาขาต้นนำ�าทีี่�มากข่�น 

5.2 ข้อเสนอแนะ

ภาครััฐบาลัขอีงิเวัยีดีนาม สามารัถนำาข้อีม้ลัจากการัศ่กษาครัั�งินี�
ไปีใช่้เพ้�อีวัิเครัาะห์แลัะวัางิแผู้นกำาหนดีนโยบายแลัะมาตรัการั 
ให้มีควัามสอีดีคล้ัอีงิกับลัักษณะการัเติบโตขอีงิอุีตสาหกรัรัมใน
ปีรัะเที่ศเวีัยดีนาม นอีกจากนี� ภาครััฐบาลัแลัะภาคเอีกช่นขอีงิไที่ย
สามารัถนำาผู้ลัวัเิครัาะหนี์�ไปีใช่ใ้นการัตดิีตามภาวัะการัเตบิโตขอีงิ
เวีัยดีนาม รัวัมถ่งิแสวังิหาควัามร่ัวัมม้อีที่างิเศรัษฐกิจทัี่�งิในด้ีาน
การัค้าแลัะการัลังิทุี่นในปีรัะเที่ศเวีัยดีนาม โดียผู้ลัการัวิัเครัาะห์
ในงิานศ่กษาครัั�งินี�แสดีงิให้เห็นถ่งิคุณลัักษณะขอีงิแต่ลัะ
อุีตสาหกรัรัมในเวีัยดีนามทีี่�มีควัามแตกต่างิกัน จากข้อีม้ลั 
การัเปีลั�ียนแปีลังิขอีงิ Multiplier ที่�ีปีรัากฎลัักษณะการัเตบิโตขอีงิ
อุีตสาหกรัรัม 2 แบบ ซ่์�งิปีรัะกอีบดี้วัย (1) อุีตสาหกรัรัมที่�ีมี 
การัเพิ�มข�่นทัี่�งิ Forward Multiplier แลัะ Backward Multiplier แลัะ 
(2) อุีตสาหกรัรัมที่�ีมีการัเพิ�มข่�นเพียงิ Backward Multiplier ดัีงินั�น
การัสนับสนุนนโยบายด้ีานภาษีจากภาครััฐขอีงิเวีัยดีนาม  
ควัรัดีำาเนินการัให้สอีดีคลั้อีงิตามลัักษณะขอีงิอีุตสาหกรัรัมที่�ี 
แตกต่างิกัน นอีกจากนี� การัเข้ารั่วัมลังินามในควัามตกลังิ 
ที่างิการัค้าเสรีั (Free Trade Agreements: FTA) ควัรัพิจารัณาให้
สอีดีคล้ัอีงิกับกลุ่ัมอุีตสาหกรัรัมทัี่�งิ 2 ปีรัะเภที่ดัีงิกล่ัาวั เพ�้อีที่�ีจะ
ช่่วัยยกรัะดัีบเวีัยดีนามให้สามารัถส่งิอีอีกสินค้าไปีต่างิปีรัะเที่ศ 
ในอัีตรัาภาษีที่�ีตำ�ากว่ัา ในขณะเดีียวักันเวีัยดีนามสามารัถนำาเข้า
สินค้าหร้ัอีชิ่�นส่วันการัผู้ลิัตได้ีในอัีตรัาภาษีทีี่�น้อียลังิ ซ่์�งิจะ 
การัส่งิเสริัมการัเติบโตขอีงิอุีตสาหกรัรัมแลัะสอีดีคล้ัอีงิกับ
โครังิสรั้างิการัผู้ลัิตที่�ีมีการัใช่้ชิ่�นส่วันย่อียในการัผู้ลัิตมากข่�น   
ทัี่�งินี�นโยบายที่�ีเจาะจงิไปียังิอุีตสาหกรัรัมแตล่ัะกลุัม่ จะกอ่ีให้เกดิี
ผู้ลักรัะที่บต่อีเศรัษฐกิจเวัียดีนามทัี่�งิที่างิตรังิแลัะที่างิอี้อีม  
แลัะช่่วัยส่งิเสริัมศักยภาพขอีงิปีรัะเที่ศเวีัยดีนามในการัส่งิอีอีก
สินค้าในอุีตสาหกรัรัม

ทัี่�งินี� ภาครััฐบาลัแลัะภาคเอีกช่น
ขอีงิไที่ย ยังิสามารัถใช้่ปีรัะโยช่น์
ในการักำาหนดีสาขาเปี้าหมาย 
ที่�ีจะขยายม้ลัค่าการัค้า หร้ัอี 
ส่งิเสรัิมให้ผู้้้ปีรัะกอีบการัไที่ย
เข้าไปีลังิทุี่นในปีรัะเที่ศเวีัยดีนาม 
ในสาขาหลัักเหล่ัาน�ี ซ่์�งิจะที่ำาให้
การักรัะจายฐานการัผู้ลัิต แลัะ
สรั้ า งิ โอีกาสที่างิธ์ุ รั กิจ ใน 
การัเช่้�อีมโยงิห่วังิโซ์่อุีปีที่าน 
เข้ากับฐานการัผู้ลัิตเดิีมใน
ปีรัะเที่ศ ดัีงิตัวัอีย่างิเช่่น ธุ์รักิจ
พลัังิงิานขอีงิไที่ยที่�ีมีศักยภาพ 
อีาจจะขยายการัลังิทุี่นใน
เวีัยดีนามเพ้�อีใช่้ปีรัะโยช่น์จาก
การัขยายตัวัแลัะการั เ ป็ีน 
แกนกลัางิในรัะบบเศรัษฐกิจ
ขอีงิเวีัยดีนามในสาขาดัีงิกล่ัาวั 
เป็ีนต้น
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รัะบบกำาหนดีเป้ีาหมายครััวัเร้ัอีนแห่งิช่าติสำาหรัับการัลัดีควัามยากจน 

(Listahanan or the Nat ional Household Target ing  

System for Poverty Reduction: NHTS-PR) เป็ีนรัะบบการัจัดีการั

ข้อีม้ลัสารัสนเที่ศรัะดีับช่าติขอีงิฟิิลัิปีปิีนส์ที่�ีใช้่ในการัรัะบุ 

ผู้้้มรีัายได้ีน้อียว่ัาค้อีผู้้้ใดีแลัะอีาศัยอีย้ที่ี่�ใดีขอีงิปีรัะเที่ศ แล้ัวันำาไปี

ใช้่ในการัจัดีสวััสดิีการัให้แก่ผู้้้มีรัายได้ีน้อียเหล่ัานั�น โดียมีโครังิการั

ช่่วัยเหลั้อีขอีงิรััฐบาลั 59 โครังิการั ทีี่�นำาข้อีม้ลัจาก Listahanan 

ไปีใช้่เพ้�อีรัะบุตัวัตนผู้้้รัับผู้ลัปีรัะโยช่น์ (The World Bank Philippines, 

March 2022)

หน่วัยงิานทีี่�เกี�ยวัข้อีงิกับการัรัะบุตัวัผู้้้มีรัายได้ีน้อียขอีงิฟิิลัิปีปิีนส์ มี 2 หน่วัยงิาน ค้อี

1. กรัะที่รัวังิสวััสดิีการัสังิคมแลัะการัพัฒนา (Department of Social Welfare and Development: 

DSWD) โดียผู่้านสำานักงิานรัะบุครััวัเร้ัอีนยากจนแห่งิช่าติ (National Household Targeting Office: 

NHTO) ซ่์�งิ NHTO จะจ้างิ ฝ่ึกอีบรัม แลัะกำากับการัที่ำางิานขอีงิเจ้าหน้าทีี่�ภาคสนาม ซ่์�งิมีภารักิจ 

ในการัปีรัะเมินครััวัเร้ัอีนในพ�้นที่�ี โดียมีเง้ิ�อีนไขวั่า เจ้าหน้าที่�ีผู้้้นั�นต้อีงิไม่ปีฏิิบัติหน้าที่�ีในภ้มิลัำาเนา

ขอีงิตนเอีงิ เพ้�อีป้ีอีงิกันไม่ให้เกิดีควัามลัำาเอีียงิในการัปีรัะเมิน

2. คณะทีี่�ปีร่ักษาด้ีานเที่คนิคแห่งิช่าติ (National Technical Advisory Group: NTAG) ซ่์�งิปีรัะกอีบด้ีวัย

ผู้้้เชี่�ยวัช่าญ่ด้ีานควัามยากจน เศรัษฐศาสตร์ั สถิติ แลัะปีรัะช่ากรัศาสตร์ั จะคอียให้คำาปีร่ักษาแก่ NHTO

ก�รห�ตัวผู้มีร�ยได้น้อย
ของฟิลิปปินส์

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับ
ก�รระบุตัวผู้มีร�ยได้น้อย
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ก�รนำ�ข้อมูลจ�ก Listahanan 
ไปใช้ประโยชน์

เหตุใดจึงไม่ให้สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ
ฟิลิปปินส์ (Philippine Statistics  
Authority) ทำ�หน้�ที่ห�ตัวผู้มีร�ยได้น้อย

กฎหมาย EO 867 ค.ศ. 2010 กำาหนดีให้หน่วัยงิานขอีงิรััฐทุี่กแห่งินำาฐานข้อีม้ลัครััวัเร้ัอีนทีี่�ยากจน

ไปีใช้่ในการัจัดีสวััสดิีการัอีย่างิถ้กฝ่าถ้กตัวั

สำานักงิานสถิติแห่งิช่าติฟิิลิัปีปิีนส์ (Philippine Statistics Authority: PSA) เป็ีนหน่วัยงิานที่�ีที่ำาข้อีม้ลั

สถิติควัามยากจนทัี่�วั ๆ  ไปีแลัะเป็ีนรัะดัีบมหภาค เช่่น ข้อีม้ลัจำานวันผู้้้มีรัายไดี้น้อียในแต่ลัะจังิหวััดี

หร้ัอีภาค เป็ีนต้น แลัะถ้กจำากัดีด้ีวัยข้อีกฎหมายที่�ีว่ัา ข้อีม้ลัที่�ี PSA จัดีเก็บแลัะปีรัะมวัลันั�นเป็ีน 

ควัามลัับ ไม่สามารัถเผู้ยแพร่ัข้อีม้ลัรัายบุคคลัไดี้ (Strictly Confidential) ดัีงินั�น กฎหมายจ่งิกำาหนดี

ให้การัหาตัวัผู้้้มีรัายได้ีน้อียเป็ีนหน้าทีี่�ขอีงิ DSWD

อีย่างิไรัก็ตาม PSA ร่ัวัมอีย่้ในคณะที่�ีปีรัก่ษาดีา้นเที่คนคิแหง่ิช่าต ิ(NTAG) แลัะใหค้ำาแนะนำาแก่ DSWD 

โดีย Listahanan มีการักำาหนดีเกณฑ์์ที่�ีเป็ีนวัิที่ยาศาสตรั์แลัะมีมาตรัฐาน อีีกทัี่�งิยังิมีการัใช่้ข้อีม้ลั

จากการัสำารัวัจแลัะสำามะโนอ้ี�น ๆ  ขอีงิ PSA ปีรัะกอีบดี้วัย เช่่น การัสำารัวัจรัายไดี้แลัะรัายจ่ายขอีงิ

ครัอีบครััวั (Family Income and Expenditure Survey) การัสำารัวัจกำาลัังิแรังิงิาน (Labor Force 

Survey) สำามะโนปีรัะช่ากรัแลัะเคหะ (Census of Population and Housing) เป็ีนต้น
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บทบ�ทของรัฐบ�ลท้องถิ่นใน Listahanan

ขั้นตอนต่�ง ๆ ของ Listahanan

DSWD จะส่งิข้อีม้ลัรัายช้่�อีขอีงิผู้้้มีรัายได้ีน้อียให้แก่รััฐบาลัท้ี่อีงิถิ�นเพ้�อีใช้่ในการัย้นยันข้อีม้ลัขอีงิ 

ผู้้้มีรัายได้ีน้อีย (Validation)

1. ขั�นการเตรียมการ เป็ีนการัรัะบุพ้�นทีี่�ในการัปีรัะเมิน วิัธี์การัรัะบุตัวัผู้้้มีรัายได้ีน้อีย รัวัมถ่งิ 
การัวััดีรัายไดี้ที่างิอ้ีอีม (Proxy Means Test: PMT) แลัะในกรัณีขอีงิพ้�นทีี่�ช่นบที่จะมีการัสัมภาษณ์
ทุี่กครััวัเร้ัอีนในพ้�นทีี่�เป้ีาหมาย

2. ขั�นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

 2.1 การัลังิพ้�นทีี่�เพ้�อีเก็บข้อีม้ลั เป็ีนการัเก็บข้อีม้ลัจากปีรัะช่ากรัทุี่กคนตามทีี่�อีย่้อีาศัยจริังิ 
แบบ Face to Face โดียจะมีการัไปีเยี�ยมทีี่�บ้านเพ้�อีรัวับรัวัมข้อีม้ลัพ้�นฐานขอีงิครััวัเรั้อีนโดียใช้่ 
แบบฟิอีรัม์ปีรัะเมนิครััวัเร้ัอีน (Household Assessment Form: HAF) ซ่์�งิเปีน็โปีรัแกรัมอีเิลัก็ที่รัอีนกิส์
ในการัเก็บรัวับรัวัมแลัะปีรัะมวัลัผู้ลัข้อีม้ลั ช่่วัยลัดีรัะยะเวัลัาการัส้บค้นแลัะศ่กษาข้อีม้ลั ทัี่�งินี�  
หลัังิกรัอีกข้อีม้ลัเสร็ัจ จะต้อีงิให้ผู้้้ถ้กสัมภาษณ์ที่ำาการัตรัวัจสอีบ แลัะลังินามย้นยันข้อีม้ลั

 2.2 การัรัะบุพ้�นทีี่�ทีี่�เก็บข้อีม้ลั จะมีการัติดีสติ�กเกอีรั์ที่�ีหน้าบ้านเพ้�อีรัะบุว่ัา บ้านนี�ได้ีรัับ 
การัเยี�ยมแลั้วั

 2.3 การัปีรัะเมินรัายได้ีขอีงิครััวัเร้ัอีน ใช่้ HAF ในการัปีรัะเมินรัายไดี้ขอีงิครััวัเร้ัอีน ซ่์�งิเป็ีน 
การัวััดีรัายไดี้ที่างิอ้ีอีม (Proxy Means Test: PMT) แล้ัวัเปีรัียบเที่ียบกับเกณฑ์์ควัามยากจนในพ�้นทีี่�
เพ�้อีปีรัะเมินว่ัา ครััวัเร้ัอีนนี�ถ้อีเป็ีนครััวัเร้ัอีนยากจนหร้ัอีไม่ นั�นค้อี การัรัะบุครััวัเร้ัอีนยากจน 
จะที่ำาผู้่านแบบจำาลัอีงิ PMT โดียตัวัแปีรัแลัะค่าถ่วังินำ�าหนักต่างิ ๆ จะถ้กเก็บไวั้เป็ีนควัามลัับ  
เพ้�อีไม่ให้สามารัถบิดีเบ้อีนค่าต่างิ ๆ ไดี้ ทัี่�งิน�ี เกณฑ์์ต่างิ ๆ ขอีงิ PMT จะเป็ีนเกณฑ์์ทีี่�สามารัถมอีงิ
เห็นแลัะย้นยันได้ี เช่่น วััสดุีขอีงิบ้านอีย้อ่ีาศัย การัเข้าถ่งิปีรัะปีาแลัะไฟิฟิา้ การัเป็ีนเจ้าขอีงิที่รััพยสิ์น 
เป็ีนต้น ซ่์�งิวิัธี์ PMT นี�เหมาะสำาหรัับใช้่ปีรัะเที่ศที่�ีมีแรังิงิานนอีกรัะบบขนาดีใหญ่่ (ที่ำาให้ไม่สามารัถ
ที่รัาบรัายไดี้ที่�ีแท้ี่จริังิได้ี)

ตัวัอีย่างิขอีงิ PMT Model Specification
ที่ี�มา : WORLD BANK SOCIAL PROTECTION POLICY NOTE, November 2018, No. 16
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3. ขั�นการยืนยันความถูุกต้องของข้อมูล จะมีการัติดีปีรัะกาศรัายช้่�อีครััวัเร้ัอีนยากจนเอีาไว้ัใน
ชุ่มช่นเพ้�อีให้สมาชิ่กในชุ่มช่นช่่วัยตรัวัจสอีบแลัะย้นยันควัามถ้กต้อีงิอีีกครัั�งิหน่�งิ หากไม่เห็นดี้วัย 
ก็สามารัถทัี่กที่้วังิได้ี นอีกจากนี�ยังิมีการัตั�งิคณะกรัรัมการัย้นยันควัามถ้กต้อีงิขอีงิข้อีม้ลัในพ้�นทีี่� 
(Local Verification Committee: LVC) เพ้�อีรัับอุีที่ธ์รัณ์หร้ัอีรัับเรั�้อีงิรั้อีงิเรัียน (LVC ปีรัะกอีบดี้วัย
หัวัหน้ารััฐบาลัท้ี่อีงิถิ�นในพ้�นทีี่� หัวัหน้าสำานักงิานสวััสดิีการัสังิคมแลัะการัพัฒนาในพ้�นทีี่� หัวัหน้า
สำานักงิานวัางิแผู้นท้ี่อีงิถิ�นในพ�้นทีี่� แลัะผู้้้แที่นภาคปีรัะช่าสังิคมในพ้�นทีี่�อีีก 2 คน) เม้�อีย้นยันข้อีม้ลั
เสร็ัจแลั้วัก็จะมีการัปีรัะกาศรัายช้่�อีครััวัเร้ัอีนยากจน

4. ขั�นการจัดทำารายงานและดำาเนินการ เม้�อีรัายช้่�อีครััวัเร้ัอีนยากจนเสร็ัจแล้ัวั สำานักงิานรัะบุ
ครััวัเร้ัอีนยากจนแห่งิช่าติ (NHTO) จะเผู้ยแพรั่ข้อีม้ลัไปียังิหน่วัยงิานขอีงิรััฐ รััฐบาลัที่้อีงิถิ�น  
หน่วัยงิานวิัช่าการั แลัะหน่วัยงิานเอีกช่นต่างิ ๆ ที่�ีมีการัลังินามในบันที่่กข้อีตกลังิ (Memorandum 
of Agreement) กับกรัะที่รัวังิสวััสดิีการัสังิคมแลัะการัพัฒนา (DSWD) (เน้�อีงิจากเป็ีนข้อีม้ลั 
ส่วันบคุคลัจ่งิตอ้ีงิมกีารัที่ำาข้อีตกลังิเพ้�อีย้นยนัวัา่จะนำาขอ้ีม้ลัไปีใช่ส้ำาหรัับวััตถปุีรัะสงิคท์ี่�ีรัะบเุอีาไวั้
เที่า่นั�น) เพ้�อีให้นำาข้อีม้ลัครััวัเร้ัอีนยากจนไปีใช่ใ้นการัจัดีสวััสดีกิารัหรัอ้ีใหค้วัามช่ว่ัยเหล้ัอีในร้ัปีแบบ
ต่างิ ๆ  ต่อีไปี ซ่์�งิข้อีม้ลัจาก Listahanan ที่ำาใหเ้ห็นถง่ิสภาพปัีญ่หาต่างิ ๆ  เช่น่ ครััวัเรัอ้ีนใดีที่�ีขาดีแคลัน
กรัะดีาษช่ำารัะ ครััวัเรั้อีนใดีที่�ีขาดีแคลันนำ�าด้ี�ม เป็ีนต้น ซ่์�งิสามารัถนำาไปีในการัวัางิแผู้นแลัะให้ 
การัช่่วัยเหล้ัอีอีย่างิถ้กต้อีงิ
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ตัวอย่�งคว�มสำ�เร็จของโครงก�รที่นำ�ข้อมูลจ�ก 
Listahanan ไปใช้ 
โครังิการัช่่วัยเหล้ัอีผู้้้มีรัายได้ี

น้อียขอีงิฟิิลิัปีปิีนส์ (Pantawid 

Pamilyang Pilipino Program: 

4Ps) ที่�ีเป็ีนหน�่งิในยุที่ธ์ศาสตร์ั

การัแก้ไขปีัญ่หาควัามยากจน

รัะ ดัีบช่า ติ ขอีงิ ฟิิ ลิัปี ปิีน ส์  

นับเป็ีนหน�่งิใน 59 โครังิการั  

ทีี่�นำาข้อีม้ลัจาก Listahanan  

ไปีใช่เ้พ้�อีรัะบผุู้้้รัับผู้ลัปีรัะโยช่น์

ขอีงิโครังิการั โดียโครังิการั 

4Ps นี� ดีำาเนนิการัโดียกรัะที่รัวังิ

สวััสดิีการัสังิคมแลัะการัพัฒนา 

(DSWD) เป็ีนโครังิการัขอีงิ

รััฐบาลัที่�ีมอีบเงิินช่่วัยเหล้ัอี

แบบมีเง้ิ�อีนไขแก่คนยากจนใน

ฟิิลิัปีปิีนส์ เพ้�อีการัพัฒนาสังิคม 

ขจัดีควัามยากจน โดียการัลังิทุี่น

ในทุี่นมนุษย์ (โภช่นาการั สุขภาพ 

แลัะการัศ่กษา) ขอีงิเดี็กอีายุ 

0-18 ปีี โดียเป็ีนการัมอีบเงิิน

ช่่วัยเหล้ัอี 2 ปีรัะเภที่ 1)  

เงิินช่่วัยเหล้ัอีดี้านสุขภาพ 

6,000 เปีโซ์ต่อีปีี หรั้อี 500  

เปีโซ์ต่อีครััวัเร้ัอีนต่อีเด้ีอีน  

2) ทุี่นการัศ่กษา 300 เปีโซ์ 

ต่อีเด็ีกหน�่งิคนทีุ่กเด้ีอีนเปี็น

เวัลัา 10 เด้ีอีน หร้ัอี 3,000  

เปีโซ์ต่อีปีี (ครััวัเร้ัอีนสามารัถ

ลังิที่ะเบียนเด็ีกได้ีส้งิสุดี 3 คน 

สำาหรัับโปีรัแกรัม) โดียลั่าสุดี

ได้ีมีการัช่่วัยเหล้ัอีผู่้านโครังิการั 

4Ps แลั้วั 4.4 ล้ัานคน จาก 

ฐ านข้ อี ม้ ลั  L i s t a h a n a n  

ณ ธั์นวัาคม 2564 ที่�ีรัะบุ 

ครััวัเร้ัอีนยากจน 5.6 ล้ัาน 

ครััวัเร้ัอีน จากการัปีรัะเมิน

ทัี่�งิหมดี 15.5 ล้ัานครััวัเร้ัอีน 

(DSWD, August 2022)

ทัี่� งิ นี�  L i s t ahanan  ไดี้ รัับ 

การัยกย่อีงิจาก ธ์นาคารัโลัก 

ว่ัาเป็ีน “ตัวัอีย่างิแนวัปีฏิิบัติทีี่�ดีี” 

สำาหรัับปีรัะเที่ศต่างิ ๆ  ทีี่�ต้อีงิการั

จะการัลังิที่ะเบียนดัีงิกล่ัาวั 

โดีย Listahanan สามารัถช่่วัย

รัั ฐ บ า ลั ส า ม า รั ถ กำา ห น ดี 

เป้ีาหมายโครังิการัต่างิ ๆ  

ให้กับคนยากจนแลัะกลุ่ัม

เปีรัาะบางิอีย่างิถ้กฝ่าถ้กตัวั 

โดียการับอีกว่ัาครัอีบครััวัทีี่�

ยากจนเป็ีนใครัแลัะอีาศัยอีย่้

ที่�ีไหน ช่่วัยให้สามารัถเล้ัอีก

ผู้้้รัับผู้ลัปีรัะโยช่น์จากโครังิการั

ขอีงิรััฐบาลัไดี้อีย่างิเปี็นกลัางิ

โดียใช้่เกณฑ์์ทีี่�โปีร่ังิใส เป็ีนกลัางิ 

แลัะตรัวัจสอีบไดี้ ซ่์�งิไดี้รัับ 

การัตรัวัจสอีบโดียชุ่มช่น เพ�้อี

ปีรัะ เ มินควัามยากจนใน

ครัอีบค รัั วัช่าวั ฟิิลัิ ปีปีิ นส์   

(Dr. Mara Warwick, World 

Bank, 2015)
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การพัฒนากลไกความร่วมมือ

ด้านอุตสาหกรรมปาล์มนำ�ามัน

ภายใต้ IMT-GT 

บทความโดย
วิมล ปั้นคง
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานวิจัยโครงการพัฒนากลไกความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมปาล์มนำ้ามันภายใต้ IMT-GT ประจำาปีงบประมาณ 2564 
จัดทำาโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
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นำ�ามันปีาล์ัม (Palm Oil) เป็ีน

นำ�ามันพ้ช่ทีี่�มีผู้ลิัตภาพส้งิแลัะ

ต้นทุี่นตำ�าเม้�อีเปีรีัยบเทีี่ยบกับ

นำ�า มันพ้ ช่ปีรัะ เภที่ อ้ี� นจน ไดี้ 

สมญ่านามวัา่ “เครั�้อีงิผู้ลัตินำ�ามัน

ธ์รัรัมช่าติ (Natural oil machine)” 

นำ�ามันปีาล์ัมเป็ีนผู้ลัผู้ลิัตทีี่�เกิดีจาก

ที่ะลัายปีาลั์มสดี (Fresh Fruit 

Bunches; FFB) อัีนเป็ีนผู้ลัขอีงิ 

ต้นปีาล์ัมนำ�ามัน (Oil Palm) เพ้�อี

เป็ีนการัรัักษาคุณภาพนำ�ามันปีาล์ัม

ทีี่�สกัดีไดี้ ผู้ลัที่ะลัายปีาลั์มสดี 

ทีี่�ตัดีอีอีกจากตน้ต้อีงิเข้าโรังิงิาน

สกัดีภายใน 48 ชั่�วัโมงิ ดัีงินั�น 

ในขั�นขอีงิผู้ลัที่ะลัายปีาลั์มจ่งิ

ไม่มีการัค้ารัะหว่ัางิปีรัะเที่ศแลัะ

โรังิงิานสกัดีมักตั�งิอีย้่ใกล้ัพ้�นทีี่�

ปีล้ักเป็ีนหลััก นำ�ามันปีาล์ัมแบ่งิเป็ีน 

2 ปีรัะเภที่ ค้อี 1. นำ�ามันปีาลั์ม

จากผู้ลัหร้ัอีอีาจจะเ รีัยกว่ัา

เปีล้ัอีกหุ้มภายนอีก (Mesocarp) 

แลัะ 2. นำ�ามันจากเน�้อีในขอีงิ

เมล็ัดี (Palm kernel) นำ�ามันปีาล์ัม

เป็ีนวััตถุดิีบขั�นปีฐมภ้มิทีี่�นำาไปีส่้

การัผู้ลิัตผู้ลิัตภัณฑ์์ต่างิ ๆ  มากมาย

จำาแนกเป็ีนสามปีรัะเภที่ได้ีแก่ 

อีาหารั (Foods) ผู้ลิัตภัณฑ์์

อุี ปี โ ภ ค บ รัิ โ ภ ค ส่ วั น บุ ค ค ลั  

(Consumer Product) แลัะการัใช่้

ในภาคอุีตสาหกรัรัม (Industrial 

Appl icat ions) แลัะพลัังิงิาน

ชี่วัภาพ (Bioenergy) 

ผู้ลัจากอีุปีสงิค์ที่�ี เพ�ิมข�่น ใน

ผู้ลิัตภัณฑ์์ต่างิ ๆ ซ่์�งิใช้่นำ�ามัน

ปีาล์ัมเป็ีนส่วันปีรัะกอีบเป็ีน 

แรังิขับเคล้ั�อีนให้อุีปีที่านนำ�ามัน

ปีาลั์มโลักเพิ�มข่�นต่อีเน�้อีงิทีุ่กปีี 

โดียสามปีีล่ัาสุดี (พ.ศ. 2561-

2563) ปีริัมาณผู้ลัผู้ลิัตโลักอีย่้

รัะหว่ัางิช่่วังิ 70 – 73 ล้ัานตัน 

ปีรัะเที่ศผู้้้ผู้ลิัตนำ�ามันปีาลั์มหลััก

ขอีงิโลักกรัะจุกตัวัอีย้ใ่นปีรัะเที่ศ

สมาช่กิอีาเซ์ยีน ไดีแ้ก ่อิีนโดีนเีซ์ยี 

มาเลัเซ์ีย แลัะไที่ย โดียมีสัดีส่วัน

ร้ัอียลัะ 56.77 ร้ัอียลัะ 27.31 

แลัะร้ัอียลัะ 3.89 ตามลัำาดัีบ  

ในขณะที่�ีอีันดัีบสี�ค้อีโคลััมเบีย 

มีสัดีส่วันรั้อียลัะ 2.28 แลัะ

ไนจีเรีัยเป็ีนอัีนดัีบห้า ด้ีวัยสัดีส่วัน

ร้ัอียลัะ 1.47 โดียทัี่�งิสามปีรัะเที่ศ

ผู้้้ผู้ลิัตนำ�ามันปีาล์ัมหลัักขอีงิโลัก

มีควัามร่ัวัมม้อีการัพัฒนาเขต

เศรัษฐกิจสามฝ่่าย อิีนโดีนีเซี์ย 

มาเลัเซ์ีย ไที่ย (Indonesia- 

Malaysia-Thailand Growth Tri-

angle: IMT-GT)

อุีตสาหกรัรัมนำ�ามันปีาล์ัมมิได้ีมี

แต่แง่ิบวักอีย่างิเดีียวั การัขยาย

พ้�นทีี่�ปีล้ักโดียเฉพาะในอิีนโดีนีเซี์ย

แลัะมาเลัเซี์ยก่อีให้เกิดีผู้ลักรัะที่บ

ภายนอีกที่างิลับ (Negative  

Externality) อัีนไดีแ้ก ่การัที่ำาลัาย

ป่ีาอีนุรัักษ์ การัเกิดีไฟิป่ีาก่อีให้เกิดี

การัที่ำาส้ญ่เสียควัามหลัากหลัาย

ที่างิชี่วัภาพ (Biodiversity) สิ�งิมีชี่วิัต

ในป่ีา (Wildlife) แลัะบรัิการัจาก

รัะบบนิเวัศ (Ecosystem Services) 

รัวัมถ่งิการัปีล่ัอียก๊าซ์เร้ัอีนกรัะจก 

(Greenhouse Gas Emissions) 

การัใช้่ปุี�ยเคมีซ่์�งิก่อีให้เกิดีมลัพิษ 

(Pollution) แลัะควัามขัดีแย้งิ

รัะหวั่างิชุ่มช่น (Community) 

ปีรัะเด็ีนผู้ลักรัะที่บภายนอีกเป็ีน

ทีี่�มาขอีงิการัพัฒนาร่ัวัมกันขอีงิ

ปีรัะช่าคมโลักไปีส่้“นำ�ามันปีาลั์ม

ทีี่�ยั�งิย้น (Sustainable Palm Oil)” 

กรัอีบมาตรัฐานควัามยั�งิย้น 

มี หลัายกรัอีบแตก ต่ า งิ กั น  

กรัอีบทีี่�มีนำ�าหนักมากทีี่�สุดีค้อี 

The Roundtable on Sustainable 

Palm Oil (RSPO) 

ธ์รัรัมช่าติขอีงิห่วังิโซ่์อุีปีที่าน

อุีตสาหกรัรัมปีาล์ัมนำ�ามันแลัะ

นำ�ามันปีาล์ัมพิจารัณาตามผู้ลัผู้ลิัต 

(Output) ขอีงิทัี่�งิอิีนโดีนีเซี์ย 

มาเลัเซี์ย แลัะไที่ยมีลัักษณะ 

ตามลัำาดัีบขั�นเป็ีนไปีในลัักษณะ

เดีียวักันห่วังิโซ่์อุีปีที่านเรีัยงิลัำาดัีบ

เรั�ิมต้นจากการัปีล้ัก (Planting) 

การัสกัดี (Milling) การักลัั�น  

(Refinery) แลัะอีุตสาหกรัรัม

ปีลัายนำ�า (Downstream) ซ่์�งิสารั

ต่างิ ๆ จากการักลัั�นเป็ีนส�ิงิ 

ป้ีอีนเข้า (Input) เพ�้อีเปี็นสารั 
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1. ระดับก�รพัฒน�เพ่ือยกระดับ
ภ�ยในประเทศ

ตั�งิต้นสำาหรัับอีุตสาหกรัรัม

อีาหารั อุีตสาหกรัรัมเช้่�อีเพลิังิ

ชี่วัภาพ แลัะอุีตสาหกรัรัมโอีเลัโอี

เคมีคอีลั

ข้อีเสนอีแนะเชิ่งินโยบายนำาเสนอี

ในสอีงิรัะดัีบค้อี รัะดัีบการัพัฒนา

เพ้�อียกรัะดัีบภายในปีรัะเที่ศ

จำานวัน 5 ปีรัะการั แลัะรัะดัีบ

การัสร้ัางิควัามร่ัวัมม้อีรัะหว่ัางิ

ปีรัะเที่ศจำานวัน 6 ปีรัะการั ทัี่�งินี�

คณะผู้้้ดีำาเนินการัวิัจัยเห็นว่ัา

รัะยะสั�นควัรัเร่ังิการัพัฒนา

ภ า ย ใ น ปี รั ะ เ ที่ ศ เ สี ย ก่ อี น  

ในขณะทีี่�รัะยะกลัางิแลัะรัะยะยาวั

ค้อี ข้อีเสนอีแนะต่อีการัสรั้างิ

ควัามร่ัวัมม้อีรัะหวั่างิปีรัะเที่ศ 

การันำา เสนอี ข้อี เสนอีแนะ 

เรัียงิลัำาดัีบดี้วัยทีี่�มา เหตุผู้ลั

สนับสนุน หน่วัยงิานที่�ีเกี�ยวัข้อีงิ

แลัะบที่บาที่เ พ้� อี พิจารัณา

ดีำาเนินการัต่อีไปี รัายลัะเอีียดี

ดัีงินี� 

(1.1) การพัฒนาทั�งห่วงโซ่่อุปทานเป็นระบบและการจัด

โครงสร้างการบริหารนโยบาย 

คณะผู้้้ดีำาเนินการัวัิจัยตีควัามการัดีำาเนินนโยบายแลัะมาตรัการั 

ต่างิ ๆ นำาไปีส่้บที่สรุัปีว่ัาปีรััช่ญ่าการับริัหารันโยบายขอีงิไที่ย 

ทีี่�ผู่้านมามุ่งิรัักษาเสถียรัภาพรัาคาที่ะลัายปีาล์ัมเป็ีนหลััก นโยบาย

แลัะมาตรัการัต่างิ ๆ ล้ัวันมีทิี่ศที่างิไปีส้่จุดีดัีงิกล่ัาวัอีันไดี้แก่  

การัปีรัะกันรัายได้ี การักำาหนดีโครังิสรั้างิรัาคา การัส่งิเสริัมการัใช้่

นำ�ามันไบโอีดีีเซ์ลั การัผู้ลัิตกรัะแสไฟิฟ้ิาด้ีวัยนำ�ามันปีาล์ัมดิีบ  

การัควับคุมการันำาเข้า การัจัดีรัะเบียบการันำาเข้าแลัะนำาผู่้านนำ�ามัน

ปีาลัม์ การัตดิีตั�งิเคร้ั�อีงิม้อีวััดีปีรัมิาณนำ�ามันปีาลัม์ มาตรัฐานโรังิงิาน

สกัดีแลัะร้ัอียลัะนำ�ามัน (Oil Extraction Rate : OER) แผู้นรัะยะยาวั

ทีี่�เป็ีนร้ัปีธ์รัรัมขอีงิไที่ยไปีผู้้กกับการัใช่้นำ�ามันปีาลั์มไปีส่้ไบโอีดีีเซ์ลั

ซ่์�งิเป็ีนเพียงิแขนงิหน่�งิขอีงิอุีตสาหกรัรัมปีลัายนำ�านำ�ามันปีาล์ัมเท่ี่านั�น 

ทิี่ศที่างิกรัอีบนโยบายทัี่�งิในร้ัปีแบบขอีงิแผู้นรัะยะยาวัแลัะปีรัะเด็ีน

จากการัปีรัะชุ่มคณะกรัรัมการันโยบายปีาลั์มนำ�ามันแห่งิช่าติ 

พบว่ัาการัให้นำ�าหนักต่อีอุีตสาหกรัรัมปีลัายนำ�ายังิมน้ีอียซ่์�งิยังิปีรัากฏิ

ช่่อีงิวั่างิการัพัฒนาที่�ีสามารัถสรั้างิม้ลัค่าเพิ�มที่�ีส้งิกวั่าที่�ีเป็ีนอีย่้ 

ในปัีจจุบนัค้อีการัมุ่งิไปีอุีตสาหกรัรัมโอีเลัโอีเคมีคอีลั ดัีงินั�นขอ้ีเสนอี

ขอีงิคณะผู้้้ดีำาเนินการัวิัจัยค้อี การัพัฒนาทัี่�งิห่วังิโซ่์เป็ีนรัะบบแลัะ

การัจัดีการัโครังิสร้ัางิการับริัหารันโยบายให้สอีดีรัับ เหตุผู้ลั
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สนับสนุนเป็ีนดัีงิต่อีไปีนี� 

จุดีเด่ีนขอีงิที่ิศที่างิอุีตสาหกรัรัมปีลัายนำ�าขอีงิไที่ยค้อี ไบโอีดีีเซ์ลั แต่ในรัะยะยาวัอีาจไม่ยั�งิย้น  

จากควัามท้ี่าที่าย 2 ปีรัะการัหลััก ค้อี 1. จุดีคุ้มทุี่นเชิ่งิพาณิช่ย์ขอีงิไบโอีดีีเซ์ลัไปีผู้้กกับรัาคานำ�ามันดิีบ

ในตลัาดีโลัก (ในสว่ันขอีงินโยบายมาเลัเซ์ยีพบวัา่ ใหน้ำ�าหนักไบโอีดีีเซ์ลันอ้ียกวัา่ไที่ยเปีน็อียา่งิมาก) แลัะ 

2. แนวัโน้มการัเปีลัี�ยนจากรัถยนต์สันดีาปีไปีส่้รัถยนต์ไฟิฟิ้า (ภายใต้รัาคาแบตเตอีรัี�รัถยนต์ไฟิฟ้ิา 

ทีี่�มีแนวัโน้มรัาคาทีี่�ถ้กลังิ) อีย่างิไรัก็ตาม การัมุ่งิรัักษาเสถียรัภาพรัาคาที่ะลัายปีาล์ัมแลัะการัมุ่งิไปีส่้

ไบโอีดีีเซ์ลัเป็ีนจุดีแข็งิทีี่�ยังิคงิต้อีงิดีำาเนินการัรัักษาไว้ัต่อีไปี

หากยังิคงิมีทัี่ศนคติมอีงิอีุตสาหกรัรัมปีาลั์มนำ�ามันมีห่วังิโซ์่สิ�นสุดีที่�ีนำ�ามันปีาลั์มดิีบอีาจแคบเกินไปี 

ต่อีการัใช้่ศักยภาพทีี่�มีอีย่้ไปีส่้การัพัฒนาเศรัษฐกิจแลัะสังิคมในอีนาคต จุดีที่�ีเป็ีนอีย่้ในปัีจจุบันมสีภาพ

คอ่ีนขา้งิอีิ�มตัวัขอีงิผู้้เ้ลัน่ในสว่ันตา่งิ ๆ  ดัีงินั�นการัผู้ลัติจากที่ะลัายปีาลัม์แลัะยติุทีี่�นำ�ามันปีาลัม์ดีบิจำาเปีน็

ต้อีงิขยายวังิจากนำ�ามันปีาล์ัมดิีบไปีส่้ผู้ลัผู้ลิัตปีลัายนำ�ายิ�งิ ๆ ข่�น การัส่งิเสริัมอุีตสาหกรัรัมโอีเลัโอี 

เคมีคอีลัจำาเป็ีนต้อีงิสร้ัางิทัี่ศนคติแลัะวิัสัยทัี่ศน์ไปีส่้ห่วังิโซ่์อีีกแขนงิแลัะพิจารัณานำ�ามันปีาล์ัมดิีบเป็ีน

วััตถุดิีบขั�นปีฐมภ้มิทีี่�ต่อียอีดีเป็ีนอุีตสาหกรัรัมม้ลัค่าเพ�ิมส้งิ อุีปีมาอุีปีมัยเช่่นเดีียวักับนำ�ามันปีาล์ัมดิีบ

เป็ีนวััตถุดิีบปีฐมภ้มิส่้อุีตสาหกรัรัมปีิโตรัเคมี ผู้ลิัตภัณฑ์์ปีลัายนำ�าขอีงิอุีตสาหกรัรัมโอีเลัโอีเคมีคอีลั 

ครัอีบคลุัมทัี่�งิอีย่้รัอีบตัวัค้อีกลุ่ัมอุีปีโภคบริัโภคแลัะการัใช้่ในภาคอุีตสาหกรัรัม อุีตสาหกรัรัมโอีเลัโอี

เคมีคอีลัมกีรัะบวันการัผู้ลัติที่�ีซั์บซ้์อีน มีควัามเช้่�อีมโยงิกันส้งิในแต่ลัะขั�นตอีนการัผู้ลิัต ใช้่เงิินทุี่นจำานวัน

มาก อีย่้บนฐานเที่คโนโลัยีชั่�นส้งิแลัะยังิไม่หยุดีนิ�งิ การัสร้ัางิอุีตสาหกรัรัมนี�ไม่สามารัถเนรัมิตให้เกิดีข�่น

ในรัะยะสั�น มาเลัเซี์ยเป็ีนตัวัแบบทีี่�ดีีในการัพัฒนาอุีตสาหกรัรัมนี� 
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ข้อีเสนอีต่อีคณะกรัรัมการันโยบายปีาล์ัมนำ�ามันแห่งิช่าติ (กนปี.)  

ในฐานะหน่วัยงิานที่�ีกำาหนดีแลัะกำากับนโยบายรัะดีับช่าติ ค้อี  

การัพัฒนาทัี่�งิห่วังิโซ่์เป็ีนรัะบบแลัะการัจัดีโครังิสร้ัางิการับริัหารั

นโยบาย คณะผู้้้ดีำาเนินการัวัิจัยขอีเสนอีข้อีพิจารัณาค้อี จำาแนก 

กนปี. อีอีกเป็ีนสอีงิคณะอีนุกรัรัมการัย่อีย ค้อี ชุ่ดีหน่�งิด้ีแลั 

งิานหลัักเดิีมค้อี การัรัักษาเสถียรัภาพรัาคาที่ะลัายปีาล์ัมนำ�ามันแลัะ

ดีำาเนินการัตามแผู้นพัฒนาไบโอีดีีเซ์ลั ชุ่ดีทีี่�สอีงิค้อี การัวัางิแผู้น 

การัพัฒนาแลัะบริัหารัแผู้นอุีตสาหกรัรัมโอีเลัโอีเคมีคอีลั โดีย กนปี. 

ชุ่ดีใหญ่่ที่ำาหน้าทีี่�กำากับแลัะมอีงิทิี่ศที่างิทัี่�งิสอีงิส่วันให้เช้่�อีมโยงิ 

การัพัฒนาอุีตสาหกรัรัมทัี่�งิรัะบบร่ัวัมกัน

(1.2) การเพ่ิมค่า OER ไม่เน้นการเพ่ิมพื�นท่ีปลูก

การัที่ำาใหเ้กษตรักรัไดีร้ัาคาจากการัขายโดียคดิีรัาคาที่�ีสัมพันธ์์ตรังิ

กับค่า OER แลัะให้เป็ีนไปีตามกลัไกตลัาดีเป็ีนหลัักการัสำาคัญ่ขอีงิ

การัพัฒนา อีย่างิไรักต็าม ในรัะบบทีี่�เป็ีนในปัีจจุบันปีรัากฎช่่อีงิโหว่ั

หลัายจุดี ส่งิผู้ลัให้เกษตรักรัทีี่�มีพฤติกรัรัมที่�ีดีีได้ีรัับควัามเสียหาย

จากรัาคาทัี่�งิรัะบบทีี่�เท่ี่ากันอัีนเป็ีนผู้ลัจากเกษตรักรัทีี่�มีพฤติกรัรัม

ทีี่�ไม่ดีี ดัีงินั�น การัสร้ัางิแรังิจ้งิใจให้เกิดีปีรัะสิที่ธิ์ภาพขอีงิกลัไกตลัาดี

จะต้อีงิที่ำาให้เกษตรักรัได้ีรัาคาตามคุณภาพผู้ลัผู้ลัิต (ค่า OER)

คา่ OER ค้อีหัวัใจสำาคัญ่ขอีงิการัใช้่ที่รััพยากรั การัใช้่พ�้นทีี่�ปีล้ักปีาล์ัม

นำ�ามันในปัีจจุบันอีย่้ในจุดีเข้าข่ายอิี�มตัวั ทัี่�งิรัาคาทีี่�ดิีนทีี่�ส้งิข่�นแลัะ

ปีรัากฏิการัณ์บุกรุักพ้�นทีี่�ป่ีา แสดีงิให้เห็นว่ัาการัขยายพ้�นทีี่�ปีล้ัก 

อีาจดีำาเนินการัไม่ได้ีมากอีีกต่อีไปี ต้นทุี่นค่าเสียโอีกาสที่�ีส้งิ 

จากการัหารัายไดี้จากที่�ีดิีนเม้�อีเปีรัียบเที่ียบกับกิจกรัรัมที่างิ

เศรัษฐกิจอ้ี�น ๆ การับุกรุักพ้�นทีี่�ปี่าเป็ีนปัีญ่หาแลัะไม่ควัรัส่งิเสริัม 

แลัะควัามเหมาะสมขอีงิพ�้นทีี่�ปีล้ักปีาล์ัมนำ�ามันในปัีจจุบันคิดีเป็ีน

รั้อียลัะ 80 ขอีงิพ้�นปีล้ักปีาล์ัมทัี่�งิหมดี ด้ีวัยเหตุนี�การัเพิ�มค่า OER 

เป็ีนหัวัใจสำาคัญ่ ซ่์�งิการัพัฒนาค่า OER ดีำาเนินการัได้ีหลัายวิัธี์  

ตั�งิแต่การัปีล้ัก การัตัดี แลัะการัขนส่งิ บางิขั�นตอีนต้อีงิอีาศัย 

การัวิัจัยแลัะพัฒนา บางิขั�นตอีนต้อีงิดีำาเนินการัด้ีวัยบที่ลังิโที่ษ

สำาหรัับผู้้ที้ี่�มีพฤติกรัรัมทีี่�ไมดี่ี (ผู้สมที่รัายแลัะรัดีนำ�าเพ�้อีเพิ�มนำ�าหนัก) 
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การัวิัจัยแลัะพัฒนาด้ีวัยควัามร่ัวัมม้อีกับอีินโดีนีเซี์ยแลัะมาเลัเซี์ย

เป็ีนสิ�งิทีี่�ไที่ยจะไดี้ปีรัะโยช่น์ในรัะยะยาวั สิ�งิที่�ีต้อีงิให้เกิดีในลัำาดัีบ 

ถัดีไปีค้อี การัที่ำาให้เกษตรักรัได้ีรัาคาจากการัขายโดียคิดีรัาคา 

ทีี่�สัมพันธ์์ตรังิกับค่า OER ให้เป็ีนไปีตามกลัไกตลัาดี อีย่างิไรัก็ตาม

ในรัะบบที่�ีเป็ีนในปัีจจุบันปีรัากฏิช่่อีงิโหวั่ทีี่�สำาคัญ่ 2 จุดี ค้อี  

1. เกษตรักรัที่�ีมีพฤติกรัรัมทีี่�ดีีได้ีรัับควัามเสียหายจากรัาคาทัี่�งิรัะบบ

ทีี่�เที่่ากันอัีนเป็ีนผู้ลัจากเกษตรักรัทีี่�มีพฤติกรัรัมที่�ีไม่ดีี (การัผู้สม

ที่รัายแลัะรัดีนำ�าเพ้�อีเพิ�มนำ�าหนัก) 2. การัแข่งิกนัซ้์�อีขอีงิโรังิงิานสกดัี

ส้บเน้�อีงิจากกำาลัังิการัผู้ลัิตขอีงิโรังิงิานรัวัมมีมากกว่ัาปีริัมาณ

ผู้ลัผู้ลัิตที่ะลัายปีาลั์มจะส่งิผู้ลัต่อีการัลัะเลัยควัามเข้มงิวัดี 

ในการัพิจารัณาคุณภาพปีาลั์มนำ�ามัน ซ่์�งิการัใช่้กำาลัังิการัผู้ลัิตจรัิงิ

ในปีี 2563 อีย่้ทีี่�ร้ัอียลัะ 50 ขอีงิกำาลัังิการัผู้ลัิตขอีงิโรังิงิานสกัดี

ทัี่�งิหมดี ทัี่�งินี�ช่่อีงิโหว่ัทัี่�งิสอีงิปีรัะการัเป็ีนจุดีรัั�วัไหลัแลัะส่งิผู้ลั 

กรัะที่บต่อีปีรัะสิที่ธิ์ภาพขอีงิทัี่�งิรัะบบ 

หน่วัยงิานทีี่� เ กี�ยวัข้อีงิ ค้อี กรัะที่รัวังิเกษตรัแลัะสหกรัณ์  

(กรัมวิัช่าการัเกษตรั, กรัมส่งิเสริัมการัเกษตรั, กรัมพัฒนาทีี่�ดิีน, 

กรัมช่ลัปีรัะที่าน, กรัมส่งิเสริัมสหกรัณ์, สำานักงิานเศรัษฐกิจ

การัเกษตรั) ต้อีงิมุ่งิส่งิเสริัม OER ซ่์�งิได้ีที่ำามาต่อีเน�้อีงิแล้ัวั  

แลัะการับังิคับใช้่กฎหมายสำาหรัับการัตัดีที่ะลัายปีาลั์มทีี่�ไม่ได้ี

มาตรัฐานตามกฎหมายไที่ยที่�ีกำาหนดีจำาเป็ีนต้อีงิมีบที่ลังิโที่ษ 

อีย่างิไรัก็ตามจุดีนี�เป็ีนจุดีทีี่�รัะยะยาวัจะต้อีงิคิดีหาที่างิปิีดีช่่อีงิโหว่ั

เพรัาะกลัายเป็ีนร้ัรัั�วัปีกติในรัะบบกลัไกตลัาดีไปีแลั้วั 

(1.3) การพัฒนามาตรฐานความย่ังยืน

มาตรัฐานควัามยั�งิย้นเป็ีนสิ�งิทีี่�หลีักเลีั�ยงิไม่ได้ี มาตรัฐาน RSPO ค้อี

มาตรัฐานสากลัที่�ีวัางิแนวัปีฏิิบัติให้เกิดีพฤติกรัรัมที่�ีดีี เป็ีนมิตรัต่อี

ส�ิงิแวัดีล้ัอีม แลัะนำามาซ์�่งิผู้ลัผู้ลิัตทีี่�ส้งิข่�น รัวัมทัี่�งิเป็ีนทีี่�ยอีมรัับขอีงิ

ปีรัะช่าคมโลัก ดัีงินั�นการัส่งิเสริัมให้เกษตรักรัดีำาเนินแนวัปีฏิิบัติตาม

มาตรัฐาน RSPO เปี็นที่ิศที่างิที่�ีสรั้างิปีรัะโยช่น์ต่อีเกษตรักรั 

ทัี่�งิที่างิตรังิแลัะที่างิอี้อีม อีย่างิไรัก็ตาม ข้อีจำากัดีขอีงิฝ่่ายรัาช่การั

ตีควัามวั่ามาตรัฐาน RSPO ไม่ใช่่มาตรัฐานภายใต้กฎหมายไที่ย  

แลัะอีาจจะไม่สามารัถใช่้งิบ

ปี รั ะ ม า ณ แ ผู้่ น ดิี น ส่ งิ เ ส รัิ ม

เ ก ษ ต รั ก รั ไ ปี ส้่ ม า ต รั ฐ า น 

ดัีงิกลั่าวั ด้ีวัยเหตุนี�  มิติขอีงิ 

ภาครััฐอีาจเปี็นอุีปีสรัรัคต่อี 

การัพัฒนาอุีตสาหกรัรัมนำ�ามัน

ปีา ล์ัม ไปี ส่้ควัาม เ ป็ีนสากลั 

ข้อีเสนอีขอีงิคณะผู้้้ดีำาเนินการั

วิั จั ย ค้ อี ไ ที่ ย ค วั รั ส่ งิ เ ส ริั ม

มาตรัฐาน RSPO แลัะไม่ควัรั

สร้ัางิมาตรัฐานขอีงิไที่ยซ์�่ งิ 

อีาจจะเปีน็ควัามซ์ำ�าซ้์อีน รัวัมทัี่�งิ

อี า จ ไ ม่ เ ป็ี น ทีี่� ย อี ม รัั บ ข อี งิ

ปีรัะช่าคมโลัก ซ่์� งิที่้ าย สุดี 

ยังิคงิต้อีงิใช้่มาตรัฐาน RSPO 

ไที่ยไม่จำาเป็ีนต้อีงิสร้ัางิมาตรัฐาน

ขอีงิตนเอีงิ หร้ัอีทีี่�เรีัยกช้่�อีว่ัา 

TSPO เน้�อีงิจากปีริัมาณผู้ลัผู้ลิัต

ขอีงิไที่ยมีสัดีส่วันเพียงิร้ัอียลัะ 

3.9 ขอีงิปีริัมาณผู้ลัผู้ลิัตขอีงิโลัก 

ต้นทุี่นขอีงิการัสร้ัางิให้เกิดีควัาม

ยอีมรัับในปีรัะช่าคมโลักส้งิแลัะ

อีาจจะไม่ได้ีผู้ลั การันำาที่รััพยากรั

ภายในปีรัะเที่ศมาใช้่ส่งิเสริัม

ให้การัผู้ลิัตขอีงิไที่ยได้ีมาตรัฐาน 

RSPO เป็ีนสิ�งิทีี่�คุ้มค่ามากกว่ัา 

ตัวัอีย่างิเทีี่ยบเคียงิค้อี กรัณีตรัา

สัญ่ลัักษณ์ฮาลัาลัขอีงิไที่ยซ่์�งิเป็ีน

สิ�งิทีี่�ไที่ยดีำาเนินการัมาถ้กที่างิแล้ัวั

โดีย เฉพาะการั ส่งิ เส ริัม ใ ห้

อุีตสาหกรัรัมอีาหารัได้ีตรัา
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สัญ่ลัักษณ์ อีย่างิไรัก็ตามแม้ผู้ลิัตภัณฑ์์อีาหารัเป็ีนสินค้าไที่ยทีี่�มีจุดีแข็งิ มีปีริัมาณแลัะม้ลัค่าส้งิใน

สัดีสว่ันต่อีตลัาดีโลัก การัยอีมรัับตรัาสญั่ลัักษณ์ฮาลัาลัขอีงิไที่ยยงัิคงิเกิดีข่�นไม่ทัี่�วัถ่งิแลัะยงัิคงิต้อีงิใช่้

งิบปีรัะมาณแผู่้นดิีนสนับสนุนอีย่างิต่อีเน้�อีงิต่อีไปี ในที่างิตรังิกันข้ามสำาหรัับสินค้านำ�ามันปีาล์ัมแลัะ

ผู้ลัติภัณฑ์์ทีี่�เกี�ยวัข้อีงิสัดีส่วันขอีงิไที่ยน้อียนิดีเทีี่ยบกับอุีตสาหกรัรัมอีาหารั ภายใต้งิบปีรัะมาณทีี่�จำากัดี 

การัจัดีสรัรัที่รััพยากรัไปีสร้ัางิตรัาสัญ่ลัักษณ์ใหม่ในสนามรับทีี่�ไที่ยมีสัดีส่วันควัามสำาคัญ่ทีี่�น้อียเป็ีน 

ส�ิงิทีี่�ไมค่วัรัเดิีน นอีกจากนี�ข้อีพ่งิรัะวัังิค้อี การันำามาตรัฐาน RSPO บางิช่่วังิบางิตอีนมาใช้่ไม่ควัรัที่ำาเป็ีน

อีย่างิยิ�งิ 

หน่วัยงิานทีี่�รัับผิู้ดีช่อีบหลััก ค้อี กรัะที่รัวังิเกษตรัแลัะสหกรัณ์ (กรัมวิัช่าการัเกษตรั, กรัมส่งิเสริัม

การัเกษตรั, สำานักงิานเศรัษฐกิจการัเกษตรั, สำานักงิานมาตรัฐานสินค้าเกษตรัแลัะอีาหารัแห่งิช่าติ) 

ควัรัพิจารัณาปีรัับกฎรัะเบียบการัใช่้งิบปีรัะมาณเพ้�อีส่งิเสรัิมให้ช่าวัสวันปีาลั์มดีำาเนินการัให้ไดี้

มาตรัฐาน RSPO ให้สำาเร็ัจในรัะยะยาวัไที่ยควัรัสนับสนุนให้ปีรัะเที่ศ IMT-GT พัฒนามาตรัฐานภายใต้

ช้่�อีเดีียวักัน แลัะควัรักำาหนดีให้สอีดีคล้ัอีงิเป็ีนร้ัปีแบบเดีียวักับ RSPO (ข้อีเสนอีส่วันนี�นำาเสนอีเพิ�มเติม

ในข้อี 2. รัะดัีบการัสร้ัางิควัามรั่วัมม้อีรัะหว่ัางิปีรัะเที่ศ) 

(1.4) การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในบริบทโลกและทักษะการเจรจา

ผู้ลัการัสำารัวัจควัามคิดีเหน็แลัะการัพ้ดีคยุแลักเปีลีั�ยนกับบุคลัากรัภาครััฐทีี่�เกี�ยวัข้อีงิกบัอุีตสาหกรัรัม

ปีาลัม์นำ�ามันแลัะนำ�ามันปีาลัม์ขอีงิไที่ยพบวัา่ บุคลัากรัสว่ันใหญ่่คุ้นช่นิกบัการัมทัีี่ศนะคตใินกรัอีบภายใน

ปีรัะเที่ศเป็ีนหลััก ควัามสนใจต่อีพลัวััตรัขอีงิโลักในมิติต่างิ ๆ อัีนเป็ีนฐานข้อีม้ลัไปีส่้การัคิดีข้อีเสนอี 

มีจำากัดีเป็ีนอีย่างิมาก นอีกจากนี� ทัี่กษะการัเจรัจาที่�ีอีย่้บนฐานอีงิค์ควัามร้้ัแลัะข้อีม้ลัมีน้อียเม้�อีเที่ียบ

กับมาเลัเซี์ยแลัะอิีนโดีนีเซี์ย โดียเฉพาะอีย่างิยิ�งิ มาเลัเซี์ยมีบุคลัากรัทีี่�ร้้ัเท่ี่าทัี่นกลัไกตลัาดีโลัก 

แลัะมีควัามพร้ัอีมในด้ีานภาษาอัีงิกฤษ รัวัมถ่งิปีรัะเด็ีนทีี่�นำาไปีส่้การัแลักเปีลีั�ยนแลัะสร้ัางิปีรัะโยช่น์ต่อี

ทิี่ศที่างิการัพัฒนาขอีงิปีรัะเที่ศ จุดีอ่ีอีนข้างิต้นเป็ีนสิ�งิที่�ีต้อีงิป้ีพ้�นฐานแลัะสร้ัางิแรังิจ้งิใจให้เกิดี 

ควัามสนใจเพิ�มมากข่�น โดียเฉพาะอีย่างิยิ�งิในกรัอีบ IMT-GT ซ่์�งิเป็ีนเวัทีี่รัะหว่ัางิปีรัะเที่ศทีี่�ใกลั้ช่ิดีที่�ีสุดี

แลัะจะเป็ีนพ้�นฐานส่้เวัทีี่ ASEAN แลัะรัะดัีบทีี่�ส้งิข่�นต่อีไปี ดัีงินั�นข้อีเสนอีขอีงิคณะผู้้้ดีำาเนินการัวัิจัยค้อี 

บุคลัากรัขอีงิไที่ยจำาเป็ีนต้อีงิมีควัามร้้ัควัามสามารัถแลัะทัี่กษะในการัเจรัจาเพ้�อีไปีส่้การัแลักเปีลีั�ยน 

ต่อีไปี
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หน่วัยงิานทีี่�ควัรัมีบที่บาที่รัอีงิรัับการัพัฒนาบุคลัากรัเพ�้อีสรั้างิควัามพร้ัอีมในเวัทีี่ภ้มิภาค ค้อี  

กรัะที่รัวังิพาณิช่ย์ (สถาบันรัะหว่ัางิปีรัะเที่ศเพ�้อีการัค้าแลัะการัพัฒนา (อีงิค์การัมหาช่น)) ข้อีเสนอีค้อี

พิจารัณาจัดีการัอีบรัม กลุ่ัมเป้ีาหมายค้อีข้ารัาช่การัแลัะเจ้าหน้าทีี่�ในพ้�นทีี่� IMT-GT 

(1.5) แนวทางการรองรับมาตรการการลดการปล่อยก๊าซ่คาร์บอนของสหภาพยุโรป

มาตรัการัปีรัับรัาคาคาร์ับอีนก่อีนข้ามพรัหมแดีน (Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM) 

เป็ีนมาตรัการัการัลัดีการัปีล่ัอียก๊าซ์คาร์ับอีนขอีงิสหภาพยุโรัปี โดียกำาหนดีให้ต้อีงิปีล่ัอียก๊าซ์เร้ัอีนกรัะจก

สุที่ธิ์เป็ีนศ้นย์ภายในปีี 2593

คณะมนตรีัยุโรัปีได้ีอีอีกแถลังิการัณเ์ม้�อีวัันที่�ี 8 กันยายน 2563 สรุัปีได้ีว่ัา CBAM จะช่่วัยให้การัแขง่ิขัน

ที่างิการัค้ารัะหว่ัางิสินค้าในสหภาพยุโรัปี แลัะสินค้าจากนอีกสหภาพยุโรัปีมีควัามเท่ี่าเทีี่ยมกันซ์�่งิ 

อีาจก่อีให้เกิดีผู้ลัทีี่�ตามมาดัีงินี�  1) รัาคาสินค้านำาเข้าจากปีรัะเที่ศทีี่�สามทีี่�ไม่มีมาตรัการัด้ีานสิ�งิแวัดีล้ัอีม

ทีี่�เทีี่ยบเท่ี่ากับขอีงิสหภาพยุโรัปีจะมีรัาคาส้งิข่�น อัีนอีาจส่งิผู้ลัให้ปีริัมาณการันำาเข้าลัดีลังิ 2) ผู้้้ปีรัะกอีบการั

หร้ัอีผู้้้บริัโภคในสหภาพยุโรัปีอีาจหันมาใช้่สินค้าทีี่�ผู้ลิัตในสหภาพยุโรัปีเพิ�มมากข่�น 3) สินค้ารัาคาถ้กกว่ัา

จากปีรัะเที่ศทีี่�สามทีี่�มีมาตรัฐานสิ�งิแวัดีล้ัอีมทีี่�ตำ�ากว่ัาถ้กกีดีกันที่างิอ้ีอีมไม่ให้เข้าส่้ตลัาดีสหภาพยุโรัปี

นโยบายหรั้อีมาตรัการัดัีงิกล่ัาวัส่งิผู้ลัต่อีสินค้า 5 ปีรัะเภที่ในปี ี2566 ได้ีแก่ ซี์เมนต์ ไฟิฟิ้า ปุี�ย เหล็ัก

แลัะเหลั็กกลั้า ซ่์�งิในอีนาคตอีาจจะส่งิผู้ลัต่อีอุีตสาหกรัรัมนำ�ามันปีาลั์มปีลัายนำ�าขอีงิปีรัะเที่ศไที่ยใน 

รัะยะยาวั เน้�อีงิจากในกรัะบวันการัผู้ลิัตขอีงิอุีตสาหกรัรัมโอีเลัโอีเคมีคอีลัต้อีงิมีการัปีล่ัอียก๊าซ์เร้ัอีนกรัะจก

อียา่งิหลีักเลีั�ยงิไม่ได้ี ทัี่�งินี�ปีรัะเที่ศไที่ยไดีมี้มาตรัการัสง่ิเสรัมิการัจัดีการัแลัะการัปีลัอ่ียก๊าซ์เรัอ้ีนกรัะจก

เช่่นกัน ตัวัอีย่างิเช่่น  1) ฉลัากคาร์ับอีนฟุิตพริั�นท์ี่ (carbon footprint) ขอีงิผู้ลิัตภัณฑ์์เศรัษฐกิจหมุนเวีัยน 

2) ฉลัากลัดีคารั์บอีนฟุิตพริั�นท์ี่ 3) โครังิการันำารั่อีงิรัะบบซ์�้อีขายสิที่ธิ์�ในการัปีลั่อียคารั์บอีนดี้วัย 

ควัามสมัครัใจ ซ่์�งิดีำาเนินการัโดียอีงิค์การับรัิหารัจัดีการัก๊าซ์เรั้อีนกรัะจก (อีงิค์การัมหาช่น)

สำาหรัับแผู้นรัอีงิรัับค้อีการัมคีวัามร่ัวัมม้อีกันรัะหว่ัางิหน่วัยงิาน ซ่์�งิหน่วัยงิานทีี่�ควัรัมบีที่บาที่รัอีงิรัับค้อี

กรัะที่รัวังิพาณิช่ย์ (กรัมเจรัจาการัค้ารัะหว่ัางิปีรัะเที่ศ) กรัะที่รัวังิที่รััพยากรัธ์รัรัมช่าติแลัะสิ�งิแวัดีล้ัอีม 

(กรัมควับคุมมลัพิษ กรัมส่งิเสริัมคุณภาพสิ�งิแวัดีล้ัอีม อีงิค์การับริัหารัจัดีการัก๊าซ์เรั้อีนกรัะจก  

(อีงิคก์ารัมหาช่น)) กรัะที่รัวังิการัต่างิปีรัะเที่ศ (กรัมยุโรัปี) กรัะที่รัวังิอุีตสาหกรัรัม (สำานักงิานเศรัษฐกจิ

อุีตสาหกรัรัม)  
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2. ระดับก�รสร้�งคว�มร่วมมือ 
ระหว่�งประเทศ

(2.1) การเป็นสมาชิิก CPOPC

อิีนโดีนีเซี์ยแลัะมาเลัเซี์ยในฐานะสอีงิปีรัะเที่ศหลัักผู้้้มีสัดีส่วัน

ผู้ลัผู้ลัตินำ�ามันปีาลัม์รัวัมคดิีเปีน็รัอ้ียลัะ 83 ขอีงิปีรัมิาณผู้ลัผู้ลัติโลัก

รัวัมตัวักันในปีี 2558 ตั�งิสภาปีรัะเที่ศผู้้้ผู้ลิัตนำ�า มันปีาลั์ม  

(The Council of Palm Oil Producing Countries; CPOPC) ต่อีมา 

ในปีี 2561 โคลััมเบียในฐานะเป็ีนปีรัะเที่ศทีี่�มีผู้ลัผู้ลิัตเป็ีนอัีนดัีบ 4 

ได้ีเข้ารั่วัมเปี็นสมาช่ิกเรัียบรั้อียแลั้วั เปี้าหมายขอีงิการัรัวัมกลุ่ัม 

CPOPC ค้อี การัสร้ัางิควัามยั�งิย้นให้กับกรัะบวันการัปีล้ักปีาล์ัมแลัะ

ผู้้้เก�ียวัข้อีงิในอีุตสาหกรัรัม อีย่างิไรัก็ตามในมุมมอีงิขอีงิปีรัะเที่ศ

ตะวัันตกมีควัามรัะแวังิว่ัา CPOPC จะเข้ามาแที่นที่�ี RSPO ข้อีเสนอี

เพ้�อีพิจารัณาขอีงิคณะผู้้ด้ีำาเนนิการัวัจัิยค้อี ไที่ยควัรัเขา้เปีน็สมาช่กิ

ถาวัรัใน CPOPC เหตุผู้ลัสนับสนุนในการัเข้าเป็ีนสมาชิ่ก CPOPC 

พิจารัณาสารัะสำาคัญ่ดัีงินี� 

ไที่ยเป็ีนปีรัะเที่ศขนาดีเล็ักทีี่�รัับรัาคาที่�ีตลัาดีโลักกำาหนดี (Price  

Taker) รัาคาภายในปีรัะเที่ศลั้วันสัมพันธ์์กับรัาคาตลัาดีโลัก  

ค่าสหสัมพันธ์์ (Correlation Coefficient) รัะหว่ัางิรัาคานำ�ามัน 

ปีาล์ัมดิีบ (CPO) ภายในปีรัะเที่ศ (หน่วัย: บาที่ต่อีกิโลักรััม) แลัะ 

รัาคา CPO ในมาเลัเซ์ีย (หน่วัย: Malaysian Ringgit per Metric Ton) 

เท่ี่ากับ 0.738 แลัะค่าสหสัมพันธ์์รัะหว่ัางิรัาคาผู้ลัปีาล์ัมนำ�ามัน 

ทัี่�งิที่ะลัายนำ�าหนักมากกวัา่ 15 กิโลักรััมข่�นไปี (รัาคาเฉลีั�ย มค.-ธ์ค.) 

(หน่วัย: บาที่ต่อีกิโลักรััม) รัะหว่ัางิปีี 2544-2563 เปีรีัยบเทีี่ยบกับ

รัาคานำ�ามันปีาล์ัมในมาเลัเซี์ย (หน่วัย: Malaysian Ringgit per  

Metric Ton) เท่ี่ากับ 0.9037 ดัีงินั�นการัเป็ีนปีรัะเที่ศเล็ักจำาเป็ีนต้อีงิ

สรั้างิควัามร่ัวัมม้อีกับปีรัะเที่ศใหญ่่ ซ่์�งิรัวัมไปีถ่งิปีรัะเที่ศเพ�้อีนบ้าน

ใน IMT-GT แลัะ ASEAN

CPOPC เป็ีนเวัที่ีรัะหว่ัางิปีรัะเที่ศ

ทีี่�รัวัมกลุั่มเ พ้�อี เ ป้ีาหมายใน 

การัสรั้างิควัามเข้มแข็งิในสินค้า

เกษตรัทีี่�ใกลั้ชิ่ดีไที่ยมากทีี่�สุดี 

การัเข้าร่ัวัมเป็ีนสมาชิ่กถาวัรั 

เ ป็ี น ขั� น ต้ น ข อี งิ ก า รั พัฒ น า 

ควัาม ร่ัวัมม้อีสำาห รัับกรัอีบ  

IMT-GT แลัะจะนำาไปีส่้การัพัฒนา

ควัามร่ัวัมม้อีในกรัอีบ ASEAN 

ต่อีไปี รัวัมไปีถ่งิการัพัฒนา 

ไปีส่้กรัอีบ RCEP ด้ีวัยเช่่นกัน 

(ขณะนี� จีนใ ห้ควัามสนใจใน

อุีตสาหกรัรัมนำ�ามันปีาล์ัมไปีส่้

อุีตสาหกรัรัมปีลัายนำ�า เ ป็ีน 
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อีย่างิมาก) ในขณะเดีียวักัน 

ควัามรุัดีหน้าในอีงิค์ควัามร้้ัแลัะ

ควัามก้าวัหน้าในการับริัหารั

จัดีการัอุีตสาหกรัรัมปีาล์ัมนำ�ามัน

แลัะนำ�ามันปีาลั์มขอีงิมาเลัเซ์ีย 

มีมากกว่ัาไที่ยอีย่างิเ ด่ีนชั่ดี  

การัเข้าเป็ีนสมาชิ่ก CPOPC  

นำามาซ่์�งิโอีกาสขอีงิการันำาเสนอี

ข้อีหาร้ัอีเพ้�อีให้เกิดีควัามร่ัวัมม้อี

โดียไที่ยต้อีงิมี เ ป้ี าหมายใน 

การัที่ำางิานเชิ่งิรุัก การัลัังิเลัแลัะ

ลั่าช่้าในการัเข้าร่ัวัมเวัทีี่รัะหว่ัางิ

ปีรัะเที่ศเป็ีนค่าเสียโอีกาสขอีงิ

การัพัฒนา 

จุดีอ่ีอีนหลัักขอีงิไที่ยโดียเปีรัียบเทีี่ยบค้อีค่า OER ซ่์�งิเกิดีจาก 

ทัี่�งิปีัจจัยที่างิพฤติกรัรัมขอีงิไที่ยเอีงิ แลัะเกิดีจากช่่อีงิวั่างิขอีงิ 

การัพัฒนา วัรัรัณกรัรัมปีริัทัี่ศน์ทีี่�รัวับรัวัมด้ีานงิานวิัจัยจำาแนก 

ผู้ลัการัศ่กษาอีอีกเป็ีนด้ีานการัผู้ลิัต ด้ีานการัตลัาดีแลัะเศรัษฐศาสตร์ั 

แลัะกรัอีบนโยบายแลัะมาตรัการัทีี่�เกี�ยวัข้อีงิแสดีงิผู้ลัเบ้�อีงิต้นว่ัา 

ไที่ยยังิตามหลัังิทัี่�งิมาเลัเซี์ยแลัะอีินโดีนีเซี์ย ในด้ีานการัผู้ลัิต 

ปีรัะกอีบดี้วัยการัปีรัับปีรุังิพันธ์ุ์ การัด้ีแลัสวันปีาลั์มนำ�ามันแลัะ 

การับริัหารัจัดีการัดิีน ปุี�ย นำ�า โรัค แมลังิแลัะการัเก็บเกี�ยวั ในดี้าน

การัตลัาดีแลัะเศรัษฐศาสตร์ัรัะหว่ัางิปีรัะเที่ศปีรัะกอีบด้ีวัย ต้นทุี่น 

ผู้ลัตอีบแที่นแลัะควัามคุ้มคา่ในการัลังิที่นุ ซ่์�งิจุดีเหลัา่นี�ไที่ยสามารัถ

ปิีดีช่่อีงิโหวั่ไดี้จากการัเข้ารั่วัมเปี็นสมาช่ิกถาวัรัดี้วัยการัเรัียนรั้้ 

จากอีงิค์ควัามรั้้ขอีงิมาเลัเซ์ียแลัะอีินโดีนีเซี์ย ในขณะเดีียวักัน 

อิีนโดีนีเซี์ยแลัะมาเลัเซี์ยต้อีงิการัเสียงิสนับสนุนเพ�้อีสะท้ี่อีน 

ควัามเป็ีนเอีกภาพขอีงิปีรัะเที่ศผู้้้ผู้ลิัตปีาล์ัมนำ�ามันหลัักขอีงิโลัก

ในการัเข้ารั่วัมไม่ควัรัตั�งิคำาถามว่ัาไที่ยจะได้ีปีรัะโยช่น์อีะไรัแต่ควัรั

เป็ีนคำาถามว่ัาไที่ยควัรัปีรัับตัวัแลัะเตรีัยมปีรัะเด็ีนเสนอีหาร้ัอีให้เกดิี

ควัามร่ัวัมม้อีในสิ�งิที่�ีเป็ีนจุดีอ่ีอีนขอีงิไที่ยแลัะเป็ีนผู้้้เล่ันในเวัทีี่โลัก

ร่ัวัมกันเพ�้อีให้ได้ีปีรัะโยช่น์ส้งิสุดีต่อีปีรัะเที่ศแลัะภ้มิภาคร่ัวัมกัน

หน่วัยงิานที่�ีรัับผู้ิดีช่อีบหลัักยังิไม่มี ข้อีเสนอีเพ้�อีพิจารัณาค้อี

กรัะที่รัวังิพาณชิ่ย์ (กรัมส่งิเสริัมการัค้ารัะหว่ัางิปีรัะเที่ศ, กรัมเจรัจา

การัค้ารัะหว่ัางิปีรัะเที่ศ) แลัะกรัะที่รัวังิเกษตรัแลัะสหกรัณ์ (กรัม

วิัช่าการัเกษตรั, กรัมส่งิเสริัมการัเกษตรั) พิจารัณาการัที่ำางิานร่ัวัม

กันโดียกำาหนดีบุคลัากรัผู้้้รัับผู้ิดีช่อีบ ทัี่�งินี�ในส่วันขอีงิสถาบันวัิจัย

นโยบายเศรัษฐกิจการัคลัังิมีควัามพร้ัอีมในการัสนับสนุนข้อีม้ลัที่างิ

วิัช่าการัต่อีไปี 

(2.2) การเสนอให้เกิด “มาตรฐานความย่ังยืน” ร่วมกัน

ปีรัะเด็ีนดี้านควัามยั�งิย้นขอีงิการัปีล้ักปีาล์ัมนำ�ามันเป็ีนจุดีสนใจ 

ในสายตาปีรัะช่าคมโลัก ควัามจำาเป็ีนขอีงิการัมีมาตรัฐาน 

ควัามยั�งิย้นเป็ีนทิี่ศที่างิการัพัฒนาที่�ีถ้กต้อีงิ ผู้ลักรัะที่บที่างิลับจาก

การัปีล้ักปีาลั์มนำ�ามันทีี่�สร้ัางิควัามเสียหายเป็ีนสิ�งิทีี่�ปีฏิิเสธ์ไม่ได้ี 
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อีย่างิไรัก็ตามมาตรัฐานที่�ีถ้กริัเริั�มโดียหน่วัยงิานต่างิ ๆ มีมากมายแลัะต่างิมีเปี้าหมายที่�ีไม่ขัดีแย้งิกัน 

มาตรัฐาน RSPO ค้อีเคร้ั�อีงิม้อีทีี่�ภาคเอีกช่นในปีรัะเที่ศพัฒนาแล้ัวักำาหนดีให้ปีรัะเที่ศผู้้้ผู้ลิัตปีาลัม์นำ�ามัน

ต้อีงิปีฏิิบัติตามแลัะมีนำ�าหนักส้งิสุดีต่อีอุีตสาหกรัรัมปีาล์ัมนำ�ามันแลัะนำ�ามันปีาล์ัม มาตรัฐาน RSPO  

เป็ีนรัะบบสมัครัใจแลัะเป็ีนรัะบบที่�ีมิได้ีริัเริั�มโดียภาครััฐ ในอีีกด้ีานหน่�งิอีาจจะตีควัามได้ีวั่า RSPO 

เป็ีนการัควับคุมแลัะเสมอ้ีนหน่�งิเป็ีนการัแที่รักแซ์งิกรัะบวันการัผู้ลิัต อิีนโดีนีเซ์ยีแลัะมาเลัเซี์ยตอีบสนอีงิ

ปีรัะเด็ีนดี้านควัามยั�งิย้นด้ีวัยการัอีอีกมาตรัฐานขอีงิตนเอีงิ ได้ีแก่ ISPO แลัะ MSPO ตามลัำาดัีบ  

อีย่างิไรัก็ตาม มาตรัฐานทัี่�งิสอีงิยังิไม่ได้ีรัับการัยอีมรัับอีย่างิทัี่�วัถ่งิ ในขณะเดีียวักัน การัดีำาเนินการั 

ตามมาตรัฐาน RSPO เป็ีนร้ัปีแบบทีี่�มีค่าใช่้จ่ายตามกรัะบวันการัทีี่� RSPO กำาหนดี 

ในรัายลัะเอีียดีมีควัามเข้าใจเร้ั�อีงิ RSPO ทีี่�อีาจจะคลัาดีเคล้ั�อีนบางิส่วัน กล่ัาวัค้อี RSPO เป็ีนกิจกรัรัม

สมัครัใจที่�ีมิไดีเ้ปีน็ขอ้ีตกลังิรัะหวัา่งิรััฐ การัสมคัรัใจเกดิีข่�นโดียกลัไกเอีกช่น บรัษัิที่ที่�ีที่ำาธุ์รักิจดีา้นปีาลัม์

สามารัถสมัครัรัับการัปีรัะเมินมาตรัฐาน RSPO ไดี้ตามดีุลัพินิจ จุดีแข็งิขอีงิ RSPO ปีรัะกอีบดี้วัย  

ควัามสอีดีคล้ัอีงิกับปีรัะเด็ีนด้ีานสิ�งิแวัดีล้ัอีม แลัะแนวัคิดี BCG Model ขอีงิรััฐบาลัไที่ย ผู้ลัการัศ่กษา

เบ้�อีงิต้นพบว่ัาเกษตรักรัได้ีผู้ลัปีรัะโยช่น์เพิ�มข่�นจากรัาคาทีี่�เกษตรัได้ีรัับซ์�่งิมีม้ลัค่ามากกว่ัาการัไม่ได้ี

รัับรัอีงิมาตรัฐาน แลัะการัเกดิีปีรัะโยช่นร่์ัวัมกนัขอีงิ IMT-GT ต่อีควัามเขา้ใจขอีงิตา่งิปีรัะเที่ศซ์�่งิจะที่ำาให้

ส่งิผู้ลัดีีในรัะยะยาวัต่อีภาพลัักษณ์ปีาล์ัมนำ�ามัน อีย่างิไรัก็ตาม RSPO มีจุดีอ่ีอีนหลัายปีรัะการั ได้ีแก่ 

การัไดี้รัับการัรัับรัอีงิเปี็นร้ัปีแบบที่�ีมีค่าใช่้จ่ายตามกรัะบวันการัที่�ี RSPO กำาหนดี แลัะการัปีรัะเมิน 

ต้อีงิเตรีัยมเอีกสารัปีรัะกอีบจำานวันมากอีาจที่ำาให้เกษตรักรัไม่มีควัามต้อีงิการัในการัรัับการัปีรัะเมิน 

ทัี่�งินี�อุีปีสรัรัคในการัส่งิเสริัม RSPO ในไที่ย ค้อี มาตรัฐาน RSPO ไม่ใช่่มาตรัฐานภายใต้กฎหมายไที่ย 

ดัีงินั�นอีาจไม่สามารัถใช่้งิบปีรัะมาณแผู้่นดิีนเพ�้อีสนับสนุนได้ี แลัะร้ัปีแบบการัผู้ลิัตขอีงิเกษตรักรัใช่้วิัธี์

การัผู้ลิัตแบบเดิีมตามทีี่�ไดี้ปีฏิิบัติกันมา หร้ัอีปีฏิิบัติตามเกษตรักรัรัายอ้ี�น ๆ จ่งิอีาจไม่มีแรังิจ้งิใจใน 

การัพัฒนาตนเอีงิ

มาตรัฐานควัามยั�งิย้นขอีงิอีุตสาหกรัรัมปีาลั์มนำ�ามันแลัะนำ�ามันปีาล์ัมเป็ีนสิ�งิที่�ีเน้นด้ีานกรัะบวันการั

เตรัียมพ�้นที่�ีแลัะการัปีล้ัก การัใช่้แรังิงิาน แลัะการัด้ีแลัสวันให้สอีดีคลั้อีงิกับปีรัะเดี็นดี้านสิ�งิแวัดีลั้อีม 

ข้อีเสนอีขอีงิคณะผู้้้ดีำาเนินการัวัิจัย ค้อี ไที่ยผู้ลัักดีันให้เกิดีการัสรั้างิมาตรัฐานรั่วัมโดียมีรัายลัะเอีียดี

แลัะสารัะสำาคัญ่เช่่นเดีียวักับ RSPO การัเสนอีข้อีริัเริั�มนี�เสนอีเข้าเจรัจาในกรัอีบ IMT-GT เป็ีนเวัที่ีแรัก 

การัสรัา้งิมาตรัฐานควัามยั�งิย้นรัว่ัมกนัรัะหวัา่งิสามปีรัะเที่ศ สามารัถนำาแบบอียา่งิจาก RSPO มาพฒันา

ต่อียอีดีให้เป็ีนมาตรัฐาน IMT-GT แลัะอีาจขยายผู้ลัเป็ีนมาตรัฐานขอีงิกลุ่ัมปีรัะเที่ศ ASEAN แลัะ 

ผู้ลัักดัีนในกรัอีบ CPOPC เปี็นลัำาดัีบถัดีไปีซ์�่งิจะเปี็นปีรัะโยช่น์ต่อีไที่ยแลัะภ้มิภาคในรัะยะยาวั  

นอีกจากนี�ข้อีเสนอีหา้มไม่ให้ที่ำา ค้อี การัจัดีตั�งิมาตรัฐานขอีงิไที่ย หรัอ้ีทีี่�มกีารัเรีัยกช่�้อีเบ�้อีงิต้นว่ัา TSPO 

เหตุผู้ลัสนับสนุนข้อีเสนอีดัีงิกล่ัาวัเป็ีนดัีงิต่อีไปีนี�
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RSPO เป็ีนมาตรัฐานที่�ีเป็ีนรัะบบมีรัายลัะเอีียดีที่�ีสอีดีรัับส่้การัพัฒนาอีย่างิยั�งิย้นทีี่�แท้ี่จริังิการันำา 

รัายลัะเอีียดีขอีงิ RSPO มาสร้ัางิตรัาสัญ่ลัักษณ์ขอีงิกลุ่ัม CPOPC จะที่ำาให้เกิดีพลัังิในอีำานาจต่อีรัอีงิ 

ในอีนาคต การัเสนอีเข้าในกรัอีบเจรัจา IMT-GT ก่อีนเปี็นเวัที่ีแรักเปี็นการัแสดีงิบที่บาที่แม้อีาจจะ 

ไม่ไดี้รัับการัยอีมรัับ เพ้�อีหวัังิผู้ลัในการันำาเสนอีเรั�้อีงิอี�้น ๆ ในกรัอีบเจรัจานี�ต่อีไปี ในลัำาดัีบถัดีไปีค้อี 

การัเสนอีในกลุ่ัม CPOPC ซ่์�งิคาดีเบ้�อีงิต้นว่ัามาเลัเซ์ยีอีาจจะไมเ่ห็นด้ีวัย ในขณะที่�ีอิีนโดีนีเซี์ยอีาจจะรัอี

แลัะด้ีท่ี่าทีี่ที่�ีไที่ยจะแสดีงิอีอีกในลัำาดัีบถัดีไปีแต่คงิไม่ปีฏิิเสธ์ข้อีเสนอีน�ีโดียทัี่นทีี่ จุดีนี�จะย้อีนรัอีย 

ข้อีเสนอีตรัาสัญ่ลัักษณ์ฮาลัาลัในนามขอีงิกลุัม่ปีรัะเที่ศอีาเซี์ยนซ่์�งิมาเลัเซ์ยีในฐานะปีรัะเที่ศใหญ่ส่ำาหรัับ

ตลัาดีนี�แสดีงิควัามไม่เห็นดี้วัย แต่การัผู้ลัักดีันนี�จะสรั้างิควัามสนใจขอีงิไที่ยในเวัที่ีเจรัจารัะหวั่างิ 

สามปีรัะเที่ศซ่์�งิเป็ีนปีรัะโยช่น์ต่อีการัขอีควัามรั่วัมม้อีในรัะดัีบทีี่�รัอีงิลังิไปี 

ใจควัามสำาคัญ่ทีี่�ต้อีงิการัส้�อีสารักับมาเลัเซี์ยแลัะอิีนโดีนีเซี์ยค้อี การัดีำาเนินการัตามมาตรัฐาน RSPO 

ต่อีเน้�อีงิโดียทีี่�ปีรัะเที่ศสมาชิ่ก IMT-GT ไม่สามารัถกำาหนดีมาตรัฐานร่ัวัมกันขอีงิตนเอีงิจะที่ำาให้ 

การัเป็ีนผู้้้นำาต่อีการัสร้ัางิควัามเข้าใจต่อีปีรัะช่าคมโลักทีี่�ถ้กต้อีงิถ้กชั่กใยภายใต้กติกาที่�ีสรั้างิข�่นจาก

ปีรัะเที่ศพัฒนาแล้ัวัแลัะจะที่ำาให้ปีรัะเที่ศสมาชิ่ก IMT-GT แลัะ CPOPC กลัายเป็ีนผู้้้ตามอีย่างิไม่มีทีี่�สิ�นสุดี

หน่วัยงิานที่�ีควัรัมีบที่บาที่ค้อี กรัะที่รัวังิพาณิช่ย์ (กรัมเจรัจาการัค้ารัะหวั่างิปีรัะเที่ศ) กรัะที่รัวังิ

อุีตสาหกรัรัม (สำานักงิานมาตรัฐานผู้ลิัตภัณฑ์์อุีตสาหกรัรัม) กรัะที่รัวังิเกษตรัแลัะสหกรัณ์ (กรัมวิัช่าการั

เกษตรั, กรัมส่งิเสรัิมการัเกษตรั) กรัะที่รัวังิการัต่างิปีรัะเที่ศ (กรัมควัามรั่วัมม้อีรัะหวั่างิปีรัะเที่ศ)  

แลัะสำานักงิานคณะกรัรัมการัพัฒนาการัเศรัษฐกิจแลัะสังิคมแห่งิช่าติ

(2.3) การร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาและการถุ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือมุ่งเน้นการเพ่ิม OER

รั้อียลัะนำ�ามันจากผู้ลัที่ะลัายปีาล์ัม หร้ัอี ค่า OER ค้อีเป้ีาหมายหลัักทีี่�ไที่ยต้อีงิมุ่งิให้ควัามสำาคัญ่  

การัศ่กษาวิัจัยแลัะพัฒนาด้ีานเกษตรักรัรัมทัี่�งิหมดีต้อีงิมุ่งิไปีส่้จุดีหมายนี� เป้ีาหมายการัวิัจัยแลัะพัฒนา

ที่างิการัเกษตรัจำาแนกเป็ีน 2 มิติ มิติทีี่� 1 ค้อี การัเพิ�มค่า OER ทีี่�มาเลัเซี์ยแลัะอิีนโดีนีเซี์ยมีค่า OER  

ทีี่�ส้งิกว่ัา แลัะมิติทีี่� 2 ค้อี การับริัหารัจัดีการัขอีงิเสียทีี่�เกิดีข่�น ส่วันทีี่� 2 ไที่ยที่ำาได้ีดีีอีย้่แล้ัวัทัี่�งิใน 

ที่างิปีฏิิบัติทีี่�เกิดีข�่นในปัีจจุบันแลัะทีี่�ปีรัากฏิในงิานวัิช่าการัต่างิ ๆ ข้อีเสนอีขอีงิคณะผู้้้ดีำาเนินการัวิัจัย 

ค้อี การัเพิ�มค่า OER ผู่้านควัามร่ัวัมม้อีทัี่�งิการัวิัจัยแลัะพัฒนาแลัะการัถ่ายที่อีดีเที่คโนโลัยจีากมาเลัเซี์ย

แลัะอิีนโดีนีเซี์ย อีย่างิไรัก็ตามข้อีเสนอีดัีงิกล่ัาวัเป็ีนสิ�งิทีี่�เขียนง่ิายจากมุมมอีงิขอีงินักวิัช่าการั 

แต่การัปีฏิิบัติเป็ีนสิ�งิทีี่�ยากกวั่าอีย่างิมาก สำาหรัับข้อีเสนอีนี�เหตุผู้ลัสนับสนุนอีาจจะมีควัามจำาเปี็น 

น้อียกว่ัาการัรัับร้ั้ฐานควัามคิดีขอีงิปีรัะเที่ศค่้เจรัจาทัี่�งิสอีงิ ส้บเน�้อีงิจากควัามชั่ดีเจนถ่งิปีรัะโยช่น์ 

ทีี่�พ่งิจะได้ีรัับหากที่ำาสำาเร็ัจ
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ข้อีพ่งิคำา น่งิ ถ่งิควัามยากใน 

การัที่ำาข้อีนี� ค้อี ทัี่ศนคติขอีงิ 

การัไม่ยอีมเปีิดีเผู้ยควัามรั้้ขอีงิ

มาเลัเซี์ย ในปีรัะสบการัณ์ขอีงิ

คณะผู้้้ดีำาเนินการัวิัจัยทัี่�งิที่างิตรังิ

แลัะผู้ลัจากการัสั มภาษณ์

บุคลัากรัไที่ยทีี่�เกี�ยวัข้อีงิพบว่ัา

มา เลั เ ซี์ ย มีควั ามหวังิแหน 

อีงิค์ควัามร้้ัทีี่� มั�นใจว่ัาดีีกว่ัา

ปีรัะเที่ศอ้ี�น นอีกจากนี�ปีรัากฏิใน

ข้อีเขียนขอีงิอีดีีตนายกรััฐมนตรีั

มหาธี์ร์ั โมฮัมหมัดีในหนังิส้อี

อัีตชี่วัปีรัะวััติทีี่�มีช้่�อีว่ัา “A Doctor 

in the House: The Memoirs of 

Tun Dr Mahathir Mohamad” 

ตอีนหน�่งิเปีรีัยบเที่ียบวั่าครัั�งิ

ตอีนมาเลัเซี์ยพัฒนารัถยนต์ 

แห่งิช่าติว่ัาเป็ีนการัยากทีี่�บรัิษัที่

มิซ้์บิชิ่มอีเตอีร์ัจะยอีมถ่ายที่อีดี

เที่คโนโลัยีให้มาเลัเซี์ย เช่่น

เดีียวักันมาเลัเซ์ียเอีงิก็ไม่ยอีม

ถ่ายที่อีดีเที่คโนโลัยีเร้ั�อีงิปีาล์ัม

แลัะยางิพารัาใหกั้บผู้้้อ้ี�น สำาหรัับ

อิีนโดีนีเซี์ยคณะผู้้้ดีำาเนินการั

วิัจัยปีรัะเมินว่ัาควัามง่ิายต่อี 

การัสรั้างิควัามรั่วัมม้อีงิ่ายกวั่า

โดียเปีรีัยบเทีี่ยบกับมาเลัเซ์ีย 

หน่วัยงิานที่�ีเกี�ยวัข้อีงิที่�ีจะที่ำา

หน้าทีี่�ในการัแสวังิหาโอีกาสใน

การัรัับอีงิคค์วัามร้้ั ค้อี กรัะที่รัวังิ

เกษตรัแลัะสหกรัณ์  (กรัม

วิัช่าการัเกษตรั, สำานักงิาน

พัฒนาการัวัิ จัยการั เกษตรั 

(อีงิค์การัมหาช่น)) กรัะที่รัวังิ 

การัอุีดีมศ่กษา วิัที่ยาศาสตร์ั 

วิัจัยแลัะนวััตกรัรัม (มหาวัทิี่ยาลััย

ในภาคใต้ เช่่น มหาวิัที่ยาลััย

สงิขลัานคริันที่ร์ั มหาวิัที่ยาลััย

วั ลััย ลัักษณ์  มหาวัิที่ยา ลััย

เที่คโนโลัยรีัาช่มงิคลัศรัวิีัชั่ย แลัะ 

สำานักงิานพัฒนาวิัที่ยาศาสตร์ั

แ ลั ะ เ ที่ ค โ น โ ลั ยี แ ห่ งิ ช่ า ติ ) 

มหาวิัที่ยาลััยในภาคใต้ขอีงิไที่ย

ซ่์�งิมีควัามพร้ัอีมในการัปีรัะสาน

ควัามร่ัวัมม้อี ควัามพรั้อีม 

เช่ิงิโครังิสร้ัางิสถาบันขอีงิไที่ย

สามารัถดีำา เ นินการั ไดี้ โดีย 

ไม่ ติดีขัดี บุคลัากรัในรัะดัีบ

มหาวิัที่ยาลััยมีควัามพรั้อีมใน

การัขยายผู้ลัได้ีทัี่นทีี่ ข้อีเสนอี

ขอีงิคณะผู้้้ดีำาเนินการัวิัจัยทีี่�ลังิ

รัายลัะเอีียดีค้อี ไที่ยควัรัพิจารัณา

จัดีสรัรัทุี่นแลัะเปิีดีโอีกาสให้ 

นักวิัจัยมาเลัเซ์ียแลัะอิีนโดีนีเซี์ย

เข้ามาวัจัิยรัว่ัม จุดีน�ีไมต่อ้ีงิกงัิวัลั

ว่ัาอีงิค์ควัามรั้้จะหลุัดีอีอีกไปี 

พ้�นทีี่� ดิีนทีี่�แตกต่างิเป็ีนฐานทีี่�

สำาคัญ่ขอีงิค่า OER ทีี่�แตกต่างิกัน 

สำาหรัับเร้ั�อีงิพันธ์ุ์ทีี่�หากได้ีรัับ 

การัพัฒนาต่อียอีดีพันธุ์์ที่�ีเดี่น

ขอีงิมาเลัเซี์ยแลัะอิีนโดีนีเซี์ย 

เข้าไที่ยไดี้จะเปี็นปีรัะโยช่น์ที่�ี 

ตกกับแผู่้นดิีนไที่ย 

(2.4) การสร้างภาพลักษณ์์

ของปาล์มนำ�ามันและนำ�ามัน

ปาล์มต่อประชิาคมโลก

ภาพลัักษณ์ขอีงิปีาล์ัมนำ�ามันแลัะ

นำ�ามันปีาลั์มต่อีปีรัะช่าคมโลัก

จำาแนกไดี้ 2 มิติ ไดี้แก่ มิติทีี่� 1 

ภาพลัักษณ์ด้ีานสุขภาพมนุษย์ 

ผู้ลัการัวัิจัยที่างิวัิที่ยาศาสตร์ั 

ยังิไม่ปีรัากฏิเปี็นฉันที่ามติวั่า 

การับรัิ โภคนำ�า มันปีา ล์ัมจะ 

ส่งิผู้ลัดีีหรั้อีไ ม่ ดีี ต่อี สุขภาพ 

เม้�อีเปีรัียบเที่ียบกับนำ�ามันจาก

พ้ช่ช่ นิดี อ้ี� น  อี ย่างิ ไรั ก็ตาม  

ผู้ลังิานวิัจัยทีี่�ชี่�นำาว่ัาการับริัโภค

นำ�ามันปีาลั์มมีผู้ลัดีีต่อีสุขภาพ 

มีปีรัากฏิอี ย่้จำานวันไม่ น้อีย  

แต่ปีรัะเที่ศพัฒนาแลั้วัซ์�่งิเปี็น 

ผู้้้ผู้ลิัตนำ�ามันจากพ้ช่ช่นิดีอ้ี�น ๆ 

พยายามชี่�นำา ว่ัาการับรัิ โภค

นำ�ามันจากพ้ช่ช่นิดีอี�้น ๆ ส่งิผู้ลัดีี

ต่ อี สุ ข ภ า พ เ ป็ี น ผู้ ลั ปี รั า ก ฏิ 
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อีย่างิเด่ีนชั่ดี ดัีงินั�นการัที่ำาให้เกิดีควัามเข้าใจต่อีภาพลัักษณ์ 

ดี้านสุขภาพที่�ีดีีต่อีปีรัะช่าคมโลักเปี็นจุดีร่ัวัมขอีงิทัี่�งิ 3 ปีรัะเที่ศ  

มิติทีี่� 2 ภาพลัักษณ์ด้ีานสิ�งิแวัดีล้ัอีม ผู้ลักรัะที่บภายนอีกที่างิลับ 

(negative externality) ขอีงิอีุตสาหกรัรัมนำ�ามันปีาล์ัมเป็ีน 

สิ�งิทีี่�เกิดีข่�นแลัะไม่สามารัถปีฏิิเสธ์ได้ี ดัีงินั�น การัที่ำาให้เกิดีควัามเข้าใจ

ต่อีภาพลัักษณ์ด้ีานสิ�งิแวัดีลั้อีมขอีงิผู้ลัผู้ลัิตจากกลุั่มปีรัะเที่ศ  

IMT-GT แลัะไปีส่้กลุ่ัม CPOPC เป็ีนปีรัะโยช่น์ร่ัวัมกันขอีงิภ้มิภาคใน

รัะยะยาวั ทัี่�งินี�ทัี่กษะการัสรั้างิภาพลัักษณ์เป็ีนงิานบรัิการัซ์�่งิจุดีน�ี

ไที่ยที่ำาไดี้ดีีโดียเปีรัียบเที่ียบกับปีรัะเที่ศทัี่�งิ 2 ดัีงินั�นข้อีเสนอีขอีงิ 

คณะผู้้้ดีำาเนินการัวิัจัยค้อี ไที่ยเสนอีตัวัที่ำาโครังิการัเพ้�อีส่งิเสริัม 

ภาพลัักษณ์ปีาลั์มในปีรัะช่าคมโลักในกรัอีบเจรัจา IMT-GT แลัะ

กรัอีบ CPOPC ต่อีไปี เหตุผู้ลัสนับสนุนแลัะร้ัปีแบบการัเจรัจาเป็ีนดัีงินี� 

จุดีแข็งิขอีงิภาคบรัิการัขอีงิไที่ยที่�ีมีภาคเอีกช่นในการัที่ำาส�้อีเปี็น 

ทีี่�ปีรัะจักษ์เด่ีนชั่ดี การัอีาสาที่ำาหน้าทีี่�ส่วันน�ีทัี่�งิที่างิงิบปีรัะมาณ 

แลัะการัผู้ลิัตส้�อีเป็ีนการัสร้ัางิปีรัะโยช่น์ร่ัวัมกันเพ�้อีแลักกับการัขอี

ควัามรั่วัมม้อีในส่วันอ้ี�น การัส่งิเสรัิมเช่่นนี�เปี็นการัส่งิเสรัิมให ้

ภาคเอีกช่นไที่ยที่ำาการัสรั้างิสรัรัค์งิานเพ้�อีเป้ีาหมายปีรัะช่าคมโลัก 

ตัวัอีย่างิจากผู้ลังิานทีี่�ผู่้านมา เช่่น จุดีเด่ีนจากการัที่ำาส้�อีการัท่ี่อีงิเทีี่�ยวั

ขอีงิไที่ยเป็ีนบที่พิส้จน์ถ่งิผู้ลังิานเป็ีนที่�ีปีรัะจักษ์มาเด่ีนชั่ดีแล้ัวั 

เป็ีนต้น

หน่วัยงิานทีี่�เกี�ยวัข้อีงิในเบ้�อีงิต้นทีี่�เหมาะสมค้อี กรัะที่รัวังิการัอุีดีมศ่กษา 

วิัที่ยาศาสตร์ั วิัจัยแลัะนวััตกรัรัม (มหาวิัที่ยาลััยในกลุั่มพัฒนา 

การัวัจัิยฯ แลัะกลุ่ัมพฒันาเที่คโนโลัยฯี, สำานักงิานการัวัจัิยแหง่ิช่าต)ิ 

สถาบันวัิจัย, ศ้นย์วิัจัยมหาวัิที่ยาลััย การัจัดีสรัรังิบปีรัะมาณ 

มอีบหมายให้มหาวิัที่ยาลััยไปีดีำาเนินการัต่อีสามารัถดีำาเนินการัได้ี

แลัะมีควัามย้ดีหยุ่น 

(2.5) การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล

กรัอีบ AFTA แลัะ AEC ขอีงิ ASEAN เป็ีนพ�้นฐานทีี่�สำาคัญ่ขอีงิ 

การัเป็ีนเครั้อีข่ายการัผู้ลัิตรั่วัมกัน (production network) การัเป็ีน 

กลุั่มปีรัะเที่ศผู้้้ผู้ลิัตนำ�ามันปีาล์ัมหลัักขอีงิโลักเป็ีนแต้มต่อีใน 

การัพัฒนาอุีตสาหกรัรัมโอีเลัโอี

เคมีคอีลัซ์�่งิจะสรัา้งิม้ลัคา่เพิ�มต่อี

การัพัฒนาเศรัษฐกิจแลัะสังิคม

อีย่างิมาก การัส่งิเสริัมการัลังิทุี่น

ในอุีสาหกรัรัมโอีเลัโอีเคมีคอีลั 

ดีำาเนินการัได้ีใน 2 ลัักษณะ 

ได้ีแก่

1) ส่งิเสริัมการัลังิทุี่นไที่ยใน

ปีรัะเที่ศมาเลัเซี์ย เน้�อีงิจาก 

เ ป็ีนปีรัะเที่ศผู้้้นำา ทีี่� ไ ด้ีสะสม 

อี งิ ค์ ค วั าม ร้้ั ต่ อีกา รัดีำา เ นิ น

อุีตสาหกรัรัมโอีเลัโอีเคมีคอีลั

เป็ีนอีย่างิดีีเม้�อีเปีรีัยบเที่ียบกับ

ปีรัะเที่ศไที่ยแลัะอีินโดีนีเซี์ย  

ดัีงินั�น การัส่งิเสริัมให้นักลังิทุี่น

ไที่ยอีอีกไปีลังิทุี่นในอุีตสาหกรัรัม

โอีเลัโอีเคมีคอีลัในปีรัะเที่ศ
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มาเลัเซี์ยในร้ัปีแบบต่างิ ๆ  จะเป็ีน

ปีรัะโยช่น์ในรัะยะยาวั ข้อีเสนอี

ปีรัะการันี�สอีดีรัับกับมาตรัการั

ส่งิเสริัมการัลังิทุี่นขอีงิไที่ยใน 

ต่ า งิปีรัะ เที่ศ ทัี่� งิ ใ น ร้ัปีแบบ 

การัลังิทุี่นโดียตรังิ (Foreign  

Direct Investment Outflow)  

แลัะการัลังิทุี่นในหลัักที่รััพย์ 

(Portfolio Investment Outflow)

2) ส่งิเสริัมการัลังิทุี่นเพ้�อีขยาย

อุีตสาหกรัรัมโอีเลัโอีเคมีคอีลัใน

ปีรัะเที่ศไที่ย ซ่์� งิ ในปัีจจุ บัน

ปีรัิมาณผู้ลัผู้ลัิต CPO ขอีงิไที่ย

ถ้ก ใ ช้่ เ ก้ อีบ ทัี่� งิหมดีภาย ใน

ปี รั ะ เ ที่ ศ อีั น ปี รั ะ ก อี บ ดี้ วั ย  

การับริัโภค แลัะการัใช้่เป็ีน

วััตถุดิีบในการัผู้ลิัตไบโอีดีีเซ์ลั 

ทัี่� งิน�ี ในส่วันขอีงิการับริัโภค

จำาแนกอีอีกเป็ีน นำ�ามันพ้ช่ แลัะ

ผู้ลัผู้ลิัตอุีปีโภคแลัะบรัโิภคต่างิ ๆ  

ซ่์�งิบางิส่วันเข้าข่ายอุีตสาหกรัรัม

โอีเลัโอีเคมีคอีลั อีย่างิไรัก็ตาม 

อุีตสาหกรัรัมโอีเลัโอีเคมีคอีลั

ขอีงิไที่ยจัดีอีย่้ในรัะดัีบเบ้�อีงิต้น

เ ท่ี่า นั�น เ ม้� อี เปี รีัยบเ ทีี่ยบกับ 

ควัามซั์บซ้์อีนแลัะรัะดัีบควัาม

กว้ัางิ ทีี่� หลัากหลัายขอีงิ ทัี่� งิ

อุีตสาหกรัรัม แลัะหากรัวัมไปีถ่งิ

อีงิค์ควัามร้้ัที่างิวิัช่าการัพบว่ัา

อุีตสาหกรัรัมโอีเลัโอีเคมีคอีลั 

ยังิสามารัถต่อียอีดีแลัะสร้ัางิ

ม้ลัค่าเพิ�มในร้ัปีแบบทีี่�ซั์บซ์้อีนกว่ัาทีี่�ไที่ยเป็ีนอีย้่ในปัีจจุบัน ดัีงินั�น 

ข้อีเสนอีขอีงิคณะผู้้้ดีำาเนินการัวิัจัย ค้อี การัผู่้อีนคลัายมาตรัการั

การันำาเข้านำ�ามันปีาล์ัมดิีบจากมาเลัเซี์ยแลัะอิีนโดีนีเซี์ยควับค้่กับ 

การัใช่้นโยบายปีรัะกันรัายได้ี เหตุผู้ลัสนับสนุนเป็ีนดัีงิต่อีไปีนี� 

การัสนับสนุนการัพัฒนาอุีตสาหกรัรัมโอีเลัโอีเคมีคอีลัจำาเป็ีนอีย่างิยิ�งิ

ต้อีงิผู้อ่ีนคลัายใหเ้กดิีการันำาเขา้วััตถุดิีบ (นำ�ามันปีาลัม์ดีบิแลัะนำ�ามัน

เมล็ัดีในปีาลั์มดิีบ) ข้อีกังิวัลัต่อีการันำาเข้าจะส่งิผู้ลักรัะที่บต่อี

เกษตรักรัช่าวัสวันปีาล์ัม สามารัถแก้ไขได้ีด้ีวัยมาตรัการัปีรัะกัน 

รัายได้ี ซ่์�งิเป็ีนเครั�้อีงิม้อีทีี่�มีอีย้่แล้ัวัในปัีจจุบัน แต่หากไม่สรั้างิ 

การัแข่งิขันในรัะยะยาวัเกษตรักรัช่าวัสวันปีาล์ัมอีาจขาดีแรังิจ้งิใจ 

ในการัที่ำาธุ์รักิจเกษตรักรัรัมให้เกิดีปีรัะสิที่ธิ์ภาพแลัะปีรัะสิที่ธิ์ผู้ลั

อีย่างิแท้ี่จริังิ ดัีงินั�น การัผู้่อีนคลัายให้เกิดีการันำาเข้าควับค่้กับ 

การัส่งิเสริัมให้เกิดีการัลังิทุี่นให้เกิดีโอีเลัโอีเคมีคอีลัในปีรัะเที่ศไที่ย 

โดียยังิคงิใช้่มาตรัการัปีรัะกันรัายได้ีให้กับเกษตรักรัจะเป็ีนฐาน 

ให้เกิดีอุีตสาหกรัรัมโอีเลัโอีเคมีคอีลัในรัะดัีบทีี่�ส้งิข่�นต่อีไปี

หน่วัยงิานหลัักทีี่�เกี�ยวัข้อีงิค้อี กรัะที่รัวังิพาณิช่ย์ (กรัมการัค้าภายใน, 

กรัมการัค้าต่างิปีรัะเที่ศ, กรัมส่งิเสริัมการัค้ารัะหว่ัางิปีรัะเที่ศ, กรัม

ที่รััพย์สินที่างิปัีญ่ญ่า, อีงิค์การัคลัังิสินค้า) กรัะที่รัวังิอุีตสาหกรัรัม 

(กรัมส่งิเสริัมอุีตสาหกรัรัม, กรัมโรังิงิานอุีตสาหกรัรัม, สำานักงิาน

เศรัษฐกิจอุีตสาหกรัรัม สำานักงิานมาตรัฐานผู้ลิัตภัณฑ์์อุีตสาหกรัรัม) 

กรัะที่รัวังิพลัังิงิาน (กรัมพัฒนาพลัังิงิานที่ดีแที่นแลัะอีนุรัักษ์

พลัังิงิาน, กรัมธุ์รักิจพลัังิงิาน, สำานักงิานนโยบายแลัะแผู้นพลัังิงิาน) 

กรัะที่รัวังิการัอุีดีมศ่กษา วิัที่ยาศาสตร์ั วิัจัยแลัะนวััตกรัรัม 

(สำานักงิานพัฒนาวิัที่ยาศาสตร์ัแลัะเที่คโนโลัยีแห่งิช่าติ) กรัะที่รัวังิ

สาธ์ารัณสุข (สำานักงิานคณะกรัรัมการัอีาหารัแลัะยา) กรัะที่รัวังิ

ที่รััพยากรัธ์รัรัมช่าติแลัะสิ�งิแวัดีล้ัอีม (กรัมควับคุมมลัพิษ) สำานักงิาน

คณะกรัรัมการัสง่ิเสรัมิการัลังิที่นุ สำานักงิานคณะกรัรัมการันโยบาย

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัันอีอีก แลัะสำานักงิานกอีงิทุี่นสนับสนุน 

การัวิัจัย โดียมีกนปี. ที่ำาหน้าทีี่�กำาหนดีวิัสัยทัี่ศน์แลัะที่ิศที่างิ  

ข้อีเสนอีแนะโครังิสร้ัางิหน่วัยงิานส่วันนี�สอีดีรัับกับข้อีเสนอีข้อี (1.1) 
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การัพัฒนาทัี่�งิห่วังิโซ่์เป็ีนรัะบบแลัะการัจัดีโครังิสร้ัางิการับริัหารันโยบายที่�ีคณะผู้้ด้ีำาเนินการัวิัจัยเสนอี

ให้มีคณะอีนุกรัรัมการัการัวัางิแผู้นการัพัฒนาแลัะบริัหารัแผู้นอุีตสาหกรัรัมโอีเลัโอีเคมีคอีลั 

อัีนปีรัะกอีบดี้วัยผู้้้แที่นกรัะที่รัวังิพาณิช่ย์ ผู้้้แที่นกรัะที่รัวังิอีุตสาหกรัรัม แลัะผู้้้แที่นสำานักงิาน 

คณะกรัรัมการัส่งิเสริัมการัลังิทุี่น

(2.6) การเตรียมข้อมูลเพ่ือการแลกเปล่ียนระหว่างอุตสาหกรรมท่ีไทยมีจุดแข็งและ

อุตสาหกรรมนำ�ามันปาล์ม

ในกรัอีบ IMT-GT สำาหรัับอุีตสาหกรัรัมที่�ีมาเลัเซี์ยแลัะอีนิโดีนีเซี์ยมีควัามสนใจร่ัวัมกันแลัะไที่ยมีจุดีแข็งิ

โดียเปีรัียบเที่ียบค้อี อุีตสาหกรัรัมการัที่่อีงิเที่�ียวัแลัะอุีตสาหกรัรัมยางิพารัา การัเตรัียมข้อีม้ลัเพ้�อีนำา

ไปีส่้โต๊ะเจรัจาแลัะข้อีเสนอีจากไที่ยในการัรั่วัมม้อีในทัี่�งิสอีงิอีุตสาหกรัรัมดีังิกลั่าวัเพ�้อีแลักเปีลัี�ยนกับ

ควัามช่่วัยเหล้ัอีในการัปีดิีช่่อีงิโหวัข่อีงิไที่ยในอีตุสาหกรัรัมนำ�ามันปีาลัม์เปีน็สิ�งิทีี่�ต้อีงิดีำาเนินการัใหพ้รัอ้ีม 

ทัี่�งินี� ยางิพารัาแลัะปีาลั์มนำ�ามันอีย่้ภายใต้เสาหลัักอีุตสาหกรัรัมจากฐานเกษตรัแลัะภาคเกษตรั  

(Agriculture & Agro-based industry) แลัะเรั้�อีงิการัที่่อีงิเที่�ียวัอีย่้ภายใต้เสาหลัักการัที่่อีงิเที่�ียวั  

(Tourism) ดัีงินั�นข้อีเสนอี ค้อี การัเตรัียมข้อีม้ลัในสิ�งิทีี่�ไที่ยมีควัามไดี้เปีรัียบโดียเปีรัียบเที่ียบในดี้าน 

การัท่ี่อีงิเทีี่�ยวัแลัะยางิพารัาเพ้�อีย้�นข้อีเสนอีแลักเปีลีั�ยนกับการัขอีควัามร่ัวัมม้อีด้ีานปีาล์ัมนำ�ามัน 

จุดีแข็งิหร้ัอีควัามได้ีเปีรีัยบโดียเปีรีัยบเทีี่ยบขอีงิอุีตสาหกรัรัมยางิพารัาไที่ยค้อีรัะบบโลัจิสติกส์  

การัมีผู้ลัผู้ลัิตที่�ีดีีอัีนเน้�อีงิมาจากคุณภาพขอีงิต้นยางิ การัมีทัี่กษะในการัเก็บเกี�ยวัผู้ลัผู้ลัิต ตลัอีดีจน

ลัักษณะภ้มิปีรัะเที่ศแลัะสภาพอีากาศทีี่�เอ้ี�อีอีำานวัย นอีกจากนี�มีการัพัฒนาอุีตสาหกรัรัมอีย่างิต่อีเน้�อีงิ 

จากนโยบายสนับสนุนขอีงิภาครััฐในดี้านการันำาเที่คโนโลัยีการัเกษตรัสมัยใหม่มาปีรัะยุกต์ใช่้ เช่่น

เที่คโนโลัยีการัแปีรัร้ัปี การัส่งิเสริัมการัที่ำาการัเกษตรัแบบแม่นยำา การัใช้่เที่คโนโลัยีดิีจิตอีลั เป็ีนต้น

ในขณะที่�ีจุดีแข็งิหร้ัอีควัามไดี้เปีรัียบโดียเปีรัียบเที่ียบขอีงิอุีตสาหกรัรัมที่่อีงิเที่�ียวัไที่ยค้อีการัที่่อีงิเที่�ียวั

เช่ิงิวััฒนธ์รัรัม การัท่ี่อีงิเทีี่�ยวัเชิ่งิสุขภาพ แลัะการัท่ี่อีงิเทีี่�ยวัทีี่�ปีลัอีดีภัย ซ่์�งิครัอีบคลุัมทัี่�งิในมิติขอีงิ
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คุณภาพการัให้บริัการัแลัะส�ิงิอีำานวัยควัามสะดีวักต่างิ ๆ ศักยภาพขอีงิภาคธุ์รักิจ ควัามหลัากหลัาย

ขอีงิที่รััพยากรัธ์รัรัมช่าติ รัะบบโครังิสร้ัางิพ้�นฐาน ผู้ลิัตภัณฑ์์จากชุ่มช่นท้ี่อีงิถิ�น แลัะภาพลัักษณ์อีาหารัไที่ย

ดี้วัยปัีจจัยสนับสนุนข้างิต้นเป็ีนสิ�งิทีี่�ปีรัะเที่ศไที่ยมีควัามได้ีเปีรีัยบในอุีตสาหกรัรัมยางิพารัาแลัะ 

การัที่อ่ีงิเที่�ียวั อัีนนำาไปีส่้การัเจรัจาตอ่ีรัอีงิรัะหวัา่งิอีตุสาหกรัรัมนำ�ามันปีาลัม์ที่�ีปีรัะเที่ศอีนิโดีนเีซี์ยแลัะ

มาเลัเซ์ยีมคีวัามไดีเ้ปีรัยีบ ซ่์�งิเหตผุู้ลัสนบัสนุนมคีวัามช่ดัีเจนในตวััเอีงิค้อี ธ์รัรัมช่าตขิอีงิการัเจรัจาหร้ัอี

การัที่ำางิานเป็ีนกลุ่ัมย่อีมต้อีงิมีการัแลักเปีลีั�ยนซ่์�งิจะที่ำาให้ทุี่กฝ่่ายได้ีสิ�งิทีี่�ดีีข่�น ในที่างิตรังิกันข้าม 

หากไที่ยไม่พร้ัอีมในข้อีม้ลัแลัะควัามสามารัถในการันำาเสนอีข้อีม้ลัอีาจจะที่ำาให้โอีกาสหลุัดีลัอียไปี 

หน่วัยงิานผู้้้รัับผิู้ดีช่อีบในส่วันนี� ค้อี กรัะที่รัวังิเกษตรัแลัะสหกรัณ์ (กรัมวัิช่าการัเกษตรั, กรัมส่งิเสรัิม

การัเกษตรั, การัยางิแห่งิปีรัะเที่ศไที่ย) กรัะที่รัวังิการัท่ี่อีงิเทีี่�ยวัแลัะกีฬา (กรัมการัท่ี่อีงิเทีี่�ยวั,  

การัท่ี่อีงิเทีี่�ยวัแห่งิปีรัะเที่ศไที่ย) กรัะที่รัวังิการัต่างิปีรัะเที่ศ (กรัมควัามรั่วัมม้อีรัะหว่ัางิปีรัะเที่ศ) แลัะ

กรัะที่รัวังิพาณิช่ย์ (กรัมการัค้าต่างิปีรัะเที่ศ, กรัมส่งิเสรัิมการัค้ารัะหวั่างิปีรัะเที่ศ,กรัมเจรัจาการัค้า

รัะหว่ัางิปีรัะเที่ศ) ในฐานะผู้้้ทีี่�มีควัามร้้ัเรั�้อีงิข้อีตกลังิการัรัวัมกลุ่ัมเศรัษฐกิจเป็ีนกำาลัังิสำาคัญ่ 

ในการัที่ำางิานร่ัวัมกัน
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อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

และความเหลื่อมลำ�าของไทย

บทความโดย
นรพัชร์  อัศววัลลภ
นภัสวรรณ  บุญช่วย (นักศึกษาฝึกงาน)
จรัลรัตน์  พงศ์ภานุสิทธ์ (นักศึกษาฝึกงาน)
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

บทความนี้เป็นความเห็นส่วนบุคคล อาจไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นของสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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ในปัีจจุบัน ควัามเจรัญิ่เติบโตที่างิเศรัษฐกิจในแตล่ัะภ้มิภาคเริั�มมีบที่บาที่สำาคัญ่มากยิ�งิข่�น หลัายจังิหวััดี

เริั�มมีการัเปีลีั�ยนแปีลังิแลัะปีรัับตัวัให้เข้ากับสถานการัณ์ที่างิเศรัษฐกิจ เช่่น การัเปีลีั�ยนแปีลังิจาก 

ภาคเกษตรักรัรัมเป็ีนภาคอุีตสาหกรัรัม แลัะการัปีรัับตัวัเข้าส่้สังิคมเม้อีงิ ส่งิผู้ลัให้มีแนวัโน้ม 

ทีี่�ควัามเจริัญ่เริั�มจะกรัะจายอีอีกจากศ้นย์กลัางิที่างิเศรัษฐกิจไปียังิภ้มิภาคต่างิ ๆ ขอีงิปีรัะเที่ศ  

โดียเฉพาะอีย่างิยิ�งิการักรัะจายควัามเจริัญ่จากกรุังิเที่พมหานครั ซ่์�งิเป็ีนเม้อีงิหลัวังิขอีงิปีรัะเที่ศ 

นอีกจากน�ีควัามก้าวัหน้าที่างิเที่คโนโลัยี ที่ำาให้การัเข้าถ่งิบรัิการั แลัะโครังิสรั้างิพ�้นฐานต่างิ ๆ  

สะดีวักมากข่�น เช่่น การัเข้าถ่งิบริัการัที่างิสาธ์ารัณสุข การับริัหารัจัดีการัสิ�งิแวัดีล้ัอีม การัเข้าถ่งิ

โครังิสร้ัางิพ้�นฐาน อีาทิี่ นำ�าปีรัะปีา ไฟิฟ้ิา แลัะการัคมนาคมขนส่งิ หลัายจังิหวััดีเริั�มมีการัเติบโต 

ที่างิเศรัษฐกิจอีย่างิก้าวักรัะโดีดี แต่บางิจังิหวััดีการัเติบโตที่างิเศรัษฐกิจกลัับเริั�มช่ะลัอีตัวัลังิ  

ส่งิผู้ลัให้เกิดีควัามไม่เท่ี่าเทีี่ยมขอีงิการัเติบโตที่างิด้ีานรัายได้ีในแต่ลัะพ�้นทีี่� จ่งินำาไปีส้่ปัีญ่หา 

ควัามเหลั�้อีมลัำ�าในทีี่�สุดี

ควัามเหล้ั�อีมลัำ�า (Inequality) ตามข้อีม้ลัขอีงิสำานักงิานรัาช่บัณฑิ์ตยสภา หมายถ่งิ ควัามต่างิกัน  

ควัามไม่เสมอีกัน หร้ัอีควัามไม่เท่ี่าเที่ียมกัน รัะหว่ัางิปัีจเจกบุคคลั รัะหว่ัางิกลุ่ัม หรั้อีรัะหวั่างิปีรัะเที่ศ 

ควัามเหล้ั�อีมลัำ�าอีาจมีหลัายมิติ ทัี่�งิด้ีานเศรัษฐกิจ สังิคม แลัะการัเม้อีงิ โดียควัามเหล้ั�อีมลัำ�าที่างิ

เศรัษฐกิจโดียทัี่�วัไปีวััดีจากรัายได้ี หร้ัอีรัายจ่ายขอีงิปีรัะช่าช่นโดียอีาศัยฐานข้อีม้ลัการัสำารัวัจภาวัะ

เศรัษฐกิจแลัะสังิคมขอีงิครััวัเร้ัอีนซ่์�งิจัดีที่ำาโดียสำานักงิานสถิติแห่งิช่าติมาคำานวัณค่าสัมปีรัะสิที่ธิ์� 

ควัามไม่เสมอีภาค หร้ัอีค่าสัมปีรัะสิที่ธิ์�จีนี (Gini coefficient) เพ้�อีชี่�วััดีรัะดัีบขอีงิควัามเหล้ั�อีมลัำ�าที่างิ

เศรัษฐกิจ อีย่างิไรัก็ตาม ในการัศ่กษาครัั�งินี�ต้อีงิการัทีี่�จะวิัเครัาะห์ถ่งิการักรัะจายควัามเจรัิญ่ 

โดียอีงิค์รัวัมในอีนาคตจากการัใช่้ข้อีม้ลัผู้ลัิตภัณฑ์์จังิหวััดีแบบปีรัิมาณล้ักโซ์่ (Gross Provincial 

Product – Chain Volume Measures; GPP - CVM) ดัีงินั�น การัวิัเครัาะห์หาค่าสัมปีรัะสิที่ธ์�ิ 

ควัามไม่เสมอีภาค หร้ัอีค่าสัมปีรัะสิที่ธิ์�จีนี (Gini coefficient) จ่งิคำานวัณจากข้อีม้ลัผู้ลิัตภัณฑ์์มวัลัรัวัม

จังิหวััดีแบบปีริัมาณล้ักโซ่์แที่นซ์�่งิเป็ีนเพยีงิการัปีรัะมาณแนวัโน้มขอีงิค่าสัมปีรัะสิที่ธิ์�ควัามไม่เสมอีภาค

อีย่างิคร่ัาวัๆ เท่ี่านั�น โดียอีาศัยข้อีสมมติฐานการัคำานวัณจากการัวิัเครัาะห์รัะดัีบอัีตรัาการัเติบโต

ศักยภาพขอีงิผู้ลัติภณัฑ์จั์งิหวััดี (Potential GPP Growth) ซ่์�งิบง่ิบอีกถ่งิรัะดีบัควัามสามารัถในการัพฒันา 

การับริัหารัจัดีการัที่รััพยากรั รัวัมถ่งิการัเจรัิญ่เติบโตขอีงิรัายไดี้ในจังิหวััดีต่างิ ๆ เพ�้อีนำาไปีส่้ 

การัวิัเครัาะห์ถ่งิการักรัะจายควัามเจริัญ่ในพ�้นทีี่�ต่างิๆ รัวัมถ่งิการัพยายามนำาที่ฤษฎีทีี่�เก�ียวัข้อีงิ 

มาอีธ์ิบายสาเหตุขอีงิปีรัากฏิการัณ์ดัีงิกล่ัาวั (อี้างิอีิงิจากงิานวัิจัยขอีงิ Walter Isard ที่�ีที่ำาการัศ่กษา 

เร้ั�อีงิ “Location Theory and Trade Theory : Short-run Analysis”)

บทนำ�
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บที่ควัามนี�ต้อีงิการัวิัเครัาะห์ 

ถ่งิแนวัโน้มแลัะสาเหตุขอีงิ

ควัามเท่ี่าเทีี่ยมที่างิเศรัษฐกิจ

ขอีงิส่วันภ้มภิาคในอีนาคต เพ้�อี

ปีรัะโยช่น์ในการัวัางิแผู้นรัับม้อี

กับสถานการัณ์ควัามไม่เท่ี่าเทีี่ยม

ที่างิเศรัษฐกิจที่�ีอีาจจะเกิดีข่�น

ในอีนาคต โดียเริั�มศ่กษาจาก

ลัั ก ษ ณ ะ ก า รั เ ติ บ โ ต แ ลั ะ 

ควัามเท่ี่าเทีี่ยมที่างิเศรัษฐกิจ 

ในช่่วังิ 20 ปีีทีี่�ผู่้านมา จากนั�น 

นำา ไปีตั� งิสมมติฐานเ พ้� อีหา 

แนวัโน้มภาวัะเศรัษฐกิจใน

อีนาคต ตลัอีดีจนม้ลัเหตุที่�ี

เก�ียวัข้อีงิ ดัีงินี� 

ควัามเท่ี่าเทีี่ยมที่างิเศรัษฐกิจในช่่วังิ 20 ปีีทีี่�ผู่้านมามีการักรัะจายตัวั

ทีี่�ดีีข�่นหร้ัอีแย่ลังิอีย่างิไรั โดียทัี่�วัไปีจะพิจารัณาจากค่าสัมปีรัะสิที่ธิ์�

จีนี ซ่์�งิแสดีงิดัีงิภาพทีี่� 1 โดียเส้นสีส้ม (จุดีสี�เหลีั�ยม) แสดีงิ 

ค่าสัมปีรัะสิที่ธิ์�ควัามไม่เสมอีภาค (Gini coefficient) ขอีงิรัายจ่าย 

เพ้�อีการัอุีปีโภคบริัโภค ซ่์�งิเป็ีนตัวัเลัขที่างิการัทีี่�คำานวัณแลัะเผู้ยแพร่ั

โดียสำานักงิานสภาพัฒนาการัเศรัษฐกิจแลัะสังิคมแห่งิช่าติ (สศช่.) 

ซ่์�งิจะเห็นได้ีว่ัาตลัอีดี 20 ทีี่�ผู่้านมาตั�งิแต่ปีีพ.ศ. 2543-2563  

คา่สัมปีรัะสทิี่ธิ์�จีนีมีแนวัโน้มทีี่�ลัดีลังิอีย่างิต่อีเน�้อีงิ หรัอ้ีกลัา่วัอีีกนัย

หน่�งิว่ัาการักรัะจายการัใช้่จ่ายทีี่�เท่ี่าเทีี่ยมกันมากข่�นในช่่วังิทีี่�ผู่้านมา

คว�มเท่�เทียมท�งเศรษฐกิจ

ในช่วง 20 ปีที่ผ่�นม�
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อีย่างิไรัก็ตาม บที่ควัามนี�ไดีค้ำานวัณคา่สัมปีรัะสทิี่ธิ์�จีนข่ี�นอีีกช่ดุีหน�่งิ

จากค่าเฉลีั�ยผู้ลิัตภัณฑ์จังิหวััดีทีี่�แท้ี่จริังิต่อีปีรัะช่ากรัตามภาพที่�ี 1 

เส้นสีนำ�าเงิิน (จุดีวังิกลัม) เพ้�อีจำาลัอีงิแนวัโน้มการักรัะจายตัวัขอีงิ

ควัามเท่ี่าเทีี่ยมที่างิเศรัษฐกิจซ่์�งิแม้จะมีค่าที่�ีแตกต่างิจากค่า

สัมปีรัะสิที่ธิ์�จีนีด้ีานรัายจ่ายขอีงิ สศช่. แต่ทิี่ศที่างิขอีงิค่าสัมปีรัะสิที่ธิ์�

จีน�ีทีี่�คำานวัณข่�นมีแนวัโน้มลัดีลังิเช่่นเดีียวักัน ทัี่�งินี� เพ�้อีปีรัะโยช่น์ใน

การัตั�งิสมมตฐิานในการัคาดีการัณก์ารัเตบิโตขอีงิม้ลัคา่ผู้ลัติภณัฑ์์

จังิหวััดีในอีนาคตแลัะนำาไปีส่้การัคาดีการัณ์การักรัะจายควัามเท่ี่าเทีี่ยม

ที่างิเศรัษฐกิจในอีนาคตซ่์�งิจะกล่ัาวัถ่งิในหัวัข้อีถัดีไปี

ทัี่�งินี� หากจะกล่ัาวัถ่งิเหตุปัีจจัยบางิปีรัะการัเพ�้อีช่่วัยอีธิ์บายว่ัา 

ควัามเที่า่เที่ยีมที่างิเศรัษฐกจิในช่่วังิ 20 ที่�ีผู่้านมามพัีฒนาการัที่�ีดีีข่�น

ได้ีอีย่างิไรัอีาจกล่ัาวัไดี้ใน 2 มุมมอีงิ ค้อี

2.1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีไล่ตามทันกันมากขึ�นในบางจังหวัด 

การัพัฒนาเศรัษฐกิจขอีงิบางิกลุ่ัมจังิหวััดีมีลัักษณะที่�ีคล้ัายคล่ังิกับ 

Catch-Up Effect ซ่์�งิเป็ีนไปีตาม Theory of Convergence ทีี่�เช้่�อีว่ัา 

การัพัฒนาที่างิเศรัษฐกิจจะสามารัถไลั่ตามกันทัี่นไดี้ในที่�ีสุดีใน 

เชิ่งิรัายไดี้ต่อีหัวั (Income per capita) โดียจากภาพทีี่� 2 ซ่์�งิแสดีงิ

ควัามสัมพันธ์์รัะหว่ัางิม้ลัค่าผู้ลิัตภัณฑ์์จังิหวััดีทีี่�แท้ี่จริังิเฉลีั�ย 

ภาพที่ี� 1 : ค่่าสัมปีรัะสิที่ธ์ิ�จีนี (Gini coefficient) ตั�งิแต่ปีีพ.ศ. 2543 - 2563
ที่ี�มา : สำานักงิานสภาพัฒนาเศรัษฐกิจแลัะสังิคมแห่งิช่าติ (สศช่.) แลัะการัคำานวัณขอีงิผู้้้เขียน
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ในช่่วังิปีีพ.ศ. 2543 – 2547 ในร้ัปีมาตรัาส่วันล็ัอีก กับอัีตรัาการัเติบโตขอีงิผู้ลิัตภัณฑ์์จังิหวััดีทีี่�แที่้จริังิ

เฉลีั�ยในช่่วังิ 20 ปีีที่�ีผู่้านมา หร้ัอีตั�งิแต่ปีีพ.ศ. 2543 – 2563 จะเห็นไดี้ว่ัากลุั่มจังิหวััดีในบรัิเวัณที่�ี 

วังิรัีล่ัางิ (สีแดีงิ) ซ่์�งิมีลัักษณะเอีียงิจากดี้านบนซ์้ายมาที่างิดี้านลั่างิขวัาหมายควัามวั่า กลุ่ัมจังิหวััดีที่�ี

อีย่้ด้ีานบนซ้์ายขอีงิวังิรีั เช่่น ปัีตตานี สต้ลั แลัะนรัาธิ์วัาส เป็ีนต้น เม้�อีปีรัะมาณ 20 ปีีก่อีนมีรัายได้ีต่อีหัวั

ทีี่�ค่อีนข้างิส้งิโดียเปีรัียบเที่ียบในขณะที่�ีอัีตรัาการัเติบโตเฉลีั�ยในช่่วังิ 20 ปีีต่อีมาค่อีนข้างิตำ�า  

ส่วันกลุ่ัมจังิหวััดีที่างิล่ัางิขวัาขอีงิวังิรีั เช่่น อีำานาจเจริัญ่ กำาแพงิเพช่รั แลัะหนอีงิบัวัลัำาภ้ เป็ีนต้น จะเห็นได้ีว่ัา 

เม้�อีปีรัะมาณ 20 ปีีก่อีนมีรัายได้ีต่อีหัวัค่อีนข้างิตำ�า แต่มีอัีตรัาการัเติบโตตลัอีดีช่่วังิ 20 ปีีทีี่�ผู่้านมาส้งิกว่ัา 

ปีรัากฏิการัณ์ดัีงิกล่ัาวัที่ำาให้รัะดัีบผู้ลัิตภัณฑ์์จังิหวััดีต่อีหัวัขอีงิกลุ่ัมจังิหวััดีทัี่�งิสอีงิมีควัามใกลั้เคียงิกัน

เพิ�มข่�นเป็ีนส่วันหน่�งิในการัอีธิ์บายว่ัาเหตุใดีค่าสัมปีรัะสิที่ธิ์�จีนี�จ่งิมีแนวัโน้มทีี่�ดีีข่�นเกิดีควัามเท่ี่าเที่ียม

ที่างิเศรัษฐกิจมากข่�นในช่่วังิทีี่�ผู่้านมา อีย่างิไรัก็ตาม ยังิมีกลุ่ัมจังิหวััดีบางิกลุ่ัมดัีงิแสดีงิในวังิรัีด้ีานบน 

(สีเขียวั) เช่่น สมุที่รัปีรัาการั รัะยอีงิ แลัะฉะเช่ิงิเที่รัา เป็ีนต้น ซ่์�งิมีทัี่�งิรัะดัีบรัายได้ีหรั้อีผู้ลิัตภัณฑ์์ต่อีหัวั

ทีี่�ส้งิมาตั�งิแต่แรักอีีกทัี่�งิยังิมีอัีตรัาการัเติบโตทีี่�ส้งิโดียเปีรีัยบเทีี่ยบอีีกด้ีวัย ดัีงินั�น กลุ่ัมจังิหวััดีเหลั่านี� 

ในปัีจจุบันจ่งิมีรัะดัีบผู้ลิัตภัณฑ์์ต่อีหัวัทีี่�ส้งิกว่ัาจังิหวััดีอ้ี�นๆ ค่อีนข้างิมาก อีย่างิไรัก็ตาม จะเห็นได้ีว่ัา

กลุ่ัมจังิหวััดีในวังิรีัด้ีานบนมีจำานวันไม่มาก ดัีงินั�น จ่งิไม่ได้ีที่ำาให้ภาพรัวัมขอีงิทัี่�งิปีรัะเที่ศเกิดีควัามไม่เท่ี่าเทีี่ยม

ที่างิเศรัษฐกิจเพิ�มข�่นในช่่วังิ 20 ปีีที่�ีผู่้านมา

ภาพที่ี� 2 : ควัามสัมพันธ์์รัะหวั่างิค่าเฉลัี�ยขอีงิผู้ลัิตภัณฑ์์จังิหวััดีที่ี�แที่้จรัิงิต่อีหัวัในช่่วังิปีีพ.ศ. 2543 – 2547 กับอีัตรัาการัเติบโตที่ี�แที่้จรัิงิ
ขอีงิผู้ลัิตภัณฑ์์จังิหวััดีเฉลัี�ย 20 ปีี
ที่ี�มา : สำานักงิานสภาพัฒนาเศรัษฐกิจแลัะสังิคมแห่งิช่าติ (สศช่.) แลัะการัคำานวัณขอีงิผู้้้เขียน
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2.2 ผลทางระดับรายได้ศักยภาพของพื�นท่ีเศรษฐกิจข้างเคียง    

นอีกจากการัพิจารัณาการักรัะจายควัามเจรัิญ่จากการัวัิเครัาะห์ทิี่ศที่างิควัามสัมพันธ์์ขอีงิผู้ลัิตภัณฑ์์

จังิหวััดี กับอัีตรัาการัเติบโตขอีงิรัายได้ีแล้ัวั ยังิสามารัถวัิเครัาะห์ปัีญ่หาควัามเหล้ั�อีมลัำ�าในร้ัปีแบบอ้ี�น 

โดียอีาศัยการัวิัเครัาะห์รัะดัีบรัายได้ีศักยภาพ (Potential income) ซ่์�งิหมายถ่งิ การัเจริัญ่เติบโตทีี่�มาจาก

ควัามสัมพันธ์์ที่างิเศรัษฐกิจทีี่�มีต่อีกันรัะหว่ัางิพ้�นทีี่�ต่างิๆ เช่่น การัค้ารัะหว่ัางิปีรัะเที่ศที่ำาให้ปีรัะเที่ศค่้ค้า 

ได้ีรัับปีรัะโยช่น์ที่างิเศรัษฐกิจแลัะเติบโตไปีพรั้อีมกัน อีาทิี่ งิานวิัจัยขอีงิ Walter Isard ที่�ีที่ำาการัศ่กษา

เรั�้อีงิ “Location Theory and Trade Theory : Short-run Analysis” วิัเครัาะห์ถ่งิปัีจจัยทีี่�มีผู้ลัต่อี 

การัที่ำาการัค้ารัะหว่ัางิปีรัะเที่ศ โดียจากการัศ่กษาพบว่ัารัะยะที่างิการัขนส่งิ มีผู้ลัต่อีการัเปีลั�ียนแปีลังิ

ขอีงิผู้ลัผู้ลิัตในภาคอุีตสาหกรัรัม แลัะปีริัมาณการันำาเข้ากับส่งิอีอีกสินค้า รัวัมถ่งิรัะดัีบรัายไดี้ภายใน

ปีรัะเที่ศ ซ่์�งิเป็ีนรัะดัีบรัายได้ีศักยภาพ (Potential income) สามารัถเขียนสมการัรัะดัีบรัายได้ีศักยภาพ 

(Potential income) ซ่์�งิหากนำามาปีรัะยกุตกั์บการัวัเิครัาะหป์ีฏิิสมัพันธ์์ขอีงิรัายไดีห้รัอ้ีผู้ลัติภณัฑ์์จังิหวััดี

ขอีงิไที่ยอีาจกล่ัาวัได้ีดัีงินี�
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หากนำาขอ้ีม้ลัมาวิัเครัาะห์หาควัามสัมพันธ์์รัะหว่ัางิรัะดัีบรัายได้ีศักยภาพกับผู้ลิัตภัณฑ์์จังิหวััดีที่�ีแท้ี่จริังิ

เฉลั�ีย โดียใช่้จังิหวััดีกรุังิเที่พมหานครัเปี็นจุดีศ้นย์กลัางิ เน�้อีงิจากเปี็นจุดีศ้นย์กลัางิควัามเจรัิญ่ขอีงิ

ปีรัะเที่ศ สามารัถสรุัปีผู้ลัการัวิัเครัาะห์ข้อีม้ลั ได้ีดัีงินี�

ภาพทีี่� 3 แสดีงิควัามสัมพันธ์์

รัะหวั่างิรัะดีับรัายไดี้ศักยภาพ

จากการัคำานวัณรัะยะที่างิในร้ัปี

มาตรัาส่วันล็ัอีก รัายจังิหวััดีแลัะ

ม้ลัค่าผู้ลิัตภัณฑ์์รัายจังิหวััดี

เฉลั�ียในร้ัปีมาตรัาส่วันลั็อีก  

จะเห็นได้ีว่ัาค่อีนข้างิไปีในทิี่ศที่างิ

เดีียวักันกลั่าวัค้อีจังิหวััดีทีี่�อีย่้

ใกลั้เคียงิกับจังิหวััดีข้างิเคียงิทีี่�มี

ม้ลัค่าที่างิเศรัษฐกิจมากก็จะไดี้

รัับปีรัะโยช่น์แลัะมีม้ลัค่าที่างิ

เศรัษฐ กิจมากตาม ไปี ด้ีวัย  

ภาพที่ี� 3 : ควัามสัมพันธ์์รัะหวั่างิรัะดีับรัายไดี้ศักยภาพกับผู้ลัิตภัณฑ์์จังิหวััดีเฉลัี�ยที่ี�แที่้จรัิงิ ตั�งิแต่ปีีพ.ศ. 2543–2563 
ที่ี�มา : สำานักงิานสภาพัฒนาเศรัษฐกิจแลัะสังิคมแห่งิช่าติ (สศช่.) แลัะการัคำานวัณขอีงิผู้้้เขียน

แต่ในที่างิตรังิข้ามจังิหวััดีที่�ีอีย้่

ใกล้ัเคียงิกับจังิหวััดีทีี่�มีม้ลัค่า

ที่างิเศรัษฐกิจน้อียก็จะมีม้ลัค่า

ที่างิเศรัษฐกิจน้อียตามไปีดี้วัย 

แสดีงิให้เห็นถ่งิควัามสัมพันธ์์ใน

เชิ่งิพ้�นทีี่�ทีี่�มีลัักษณะทีี่�เจริัญ่เติบโต

ไปีด้ีวัยกันตามกำาลัังิควัามสามารัถ

หร้ัอีตามศักยภาพทีี่�เป็ีนไปีได้ี  

ซ่์�งิจากมุมมอีงิดัีงิกล่ัาวัอีาจส่งิผู้ลั

ดีีต่อีการัพัฒนาเศรัษฐกิจทีี่�

ที่ำาให้เกิดีควัามเที่่าเที่ียมกันที่างิ

เศรัษฐกิจเพิ�มข�่น
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การัคาดีการัณ์แนวัโน้มควัามเที่่าเที่ียมที่างิเศรัษฐกิจในอีนาคตอีีก 20 ปีีข้างิหน้า อีาศัยสมมติฐาน 

การัเติบโตศักยภาพรัายจังิหวััดีด้ีวัยการัคำานวัณอัีตรัาเติบโตทีี่�แท้ี่จรัิงิเฉลีั�ยรัายจังิหวััดีในช่่วังิ 20 ปี ี

ทีี่�ผู้่านมาเป็ีนเกณฑ์์ ผู้นวักกับข้อีม้ลัการัคาดีการัณ์จำานวันปีรัะช่ากรัรัายจังิหวััดีในอีีก 20 ปีีข้างิหน้า 

(อ้ีางิอิีงิจากการัคาดีปีรัะมาณปีรัะช่ากรัขอีงิปีรัะเที่ศไที่ย พ.ศ.2553-2583 (ฉบับปีรัับปีรุังิ) สำานักงิาน

สภาพัฒนาการัเศรัษฐกิจแลัะสังิคมแห่งิช่าติ) สามารัถคำานวัณสัมปีรัะสิที่ธิ์�จีนี ดัีงิแสดีงิในภาพที่�ี 4

เม้�อีที่ำาการัพยากรัณ์ค่าสัมปีรัะสิที่ธิ์�จีนีในอีีก 20 ปีข้ีางิหน้า หร้ัอีในปีพี.ศ. 2583 ได้ีค่าปีรัะมาณ 0.517 

ซ่์�งิมีแนวัโน้มส้งิเพิ�มข่�นกว่ัาปีีปัีจจุบัน แสดีงิให้เห็นว่ัาในอีนาคต ควัามเหล้ั�อีมลัำ�าที่างิเศรัษฐกิจมี 

แนวัโน้มเพิ�มข่�น โดียเหตุปัีจจัยทีี่�สนับสนุนแนวัโน้มควัามเหล้ั�อีมลัำ�าที่างิเศรัษฐกิจทีี่�เพ�ิมข่�นดัีงิกล่ัาวั 

อีาจแบ่งิได้ีเป็ีน 2 มุมมอีงิ ดัีงินี�

ค�ดก�รณ์แนวโน้มคว�มเท่�เทียม
ท�งเศรษฐกิจในอน�คต

ภาพที่ี� 4 : การัคาดีการัณ์ Gini coefficient ในอีีก 20 ปีีข้างิหน้า 
ที่ี�มา : สำานักงิานสภาพัฒนาเศรัษฐกิจแลัะสังิคมแห่งิช่าติ (สศช่.) แลัะการัคำานวัณขอีงิผู้้้เขียน
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3.1 การพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดมีแนวโน้มท่ีแตกต่างกันอย่างชัิดเจนย่ิงขึ�น

สถานการัณ์การัเติบโตขอีงิเศรัษฐกิจจังิหวััดีเม้�อีปีพี.ศ. 2543-2547 ดัีงิภาพที่�ี 2 แตกต่างิจากภาวัะ

เศรัษฐกิจในช่่วังิปีีพ.ศ. 2559 – 2563 ดัีงิแสดีงิในภาพที่�ี 5 ซ่์�งิจะเห็นไดี้ว่ัาควัามสัมพันธ์์รัะหวั่างิรัะดัีบ

ม้ลัค่าผู้ลิัตภัณฑ์์จังิหวััดีแลัะอัีตรัาการัเติบโตศักยภาพขอีงิผู้ลิัตภัณฑ์์จังิหวััดี (กำาหนดีให้เท่ี่ากับอัีตรัา

การัเติบโตผู้ลิัตภัณฑ์์จังิหวััดีเฉลีั�ย 20 ปีี ทีี่�ผู่้านมา) มีควัามสัมพันธ์์ไปีในทิี่ศที่างิแปีรัผัู้นตามกันมากข�่น

กว่ัาเดิีมกล่ัาวัค้อี จังิหวััดีทีี่�มีม้ลัค่าผู้ลิัตภัณฑ์์จังิหวััดีตำ�ามีแนวัโน้มทีี่�จะมีอัีตรัาการัเติบโตตำ�า ในขณะที่�ี

จังิหวััดีทีี่�มีม้ลัค่าผู้ลิัตภัณฑ์์จังิหวััดีส้งิก็มีแนวัโน้มทีี่�จะมีอัีตรัาการัเติบโตส้งิด้ีวัย ดัีงินั�น ควัามแตกต่างิ

ขอีงิรัะดัีบม้ลัค่าผู้ลิัตภัณฑ์์จังิหวััดีก็จะมีแนวัโน้มทีี่�ก่อีให้เกิดีควัามเหล้ั�อีมลัำ�าที่างิเศรัษฐกิจมากข่�น

ข้อีม้ลัขอีงิค่าเฉลีั�ยขอีงิผู้ลิัตภัณฑ์์จังิหวััดีที่�ีแท้ี่จรัิงิต่อีหัวั แลัะอัีตรัาการัเติบโตเฉลีั�ยทีี่�แท้ี่จริังิขอีงิ

ผู้ลิัตภัณฑ์์จังิหวััดีเฉลีั�ย 20 ปีี ในช่่วังิ 5 ปีีก่อีน หร้ัอีตั�งิแต่พ.ศ. 2559 - 2563 แสดีงิให้เห็นวั่า  

กรัาฟิควัามสัมพันธ์์รัะหวั่างิผู้ลัิตภัณฑ์์มวัลัรัวัมจังิหวััดีทีี่�แที่้จรัิงิต่อีหัวักับอัีตรัาการัเติบโตเฉลีั�ยต่อีปี ี

ในแต่ลัะจังิหวััดี มีทิี่ศที่างิทีี่�เพิ�มข่�น ดัีงิแสดีงิในภาพทีี่� 5 โดียในช่่วังิแรักขอีงิกรัาฟิ สัดีส่วันขอีงิค่าขอีงิ

ผู้ลิัตภัณฑ์์มวัลัรัวัมจังิหวััดีทีี่�แท้ี่จริังิต่อีหัวักับอัีตรัาการัเติบโตมีค่าอีย่้ในรัะดัีบทีี่�ตำ�า แสดีงิว่ัาในอีนาคต 

จังิหวััดีในกลุ่ัมนี� มีแนวัโน้มทีี่�ผู้ลิัตภัณฑ์์มวัลัรัวัมจังิหวััดีทีี่�แที่้จริังิต่อีหัวัจะเพิ�มข่�นเพียงิเล็ักน้อีย  

ภาพที่ี� 5 : ควัามสัมพันธ์์รัะหวั่างิผู้ลัิตภัณฑ์์จังิหวััดีที่ี�แที่้จรัิงิต่อีหัวัเฉลัี�ยในช่่วังิปีีพ.ศ. 2559 – 2563 
แลัะอีัตรัาการัเติบโตศักยภาพขอีงิผู้ลัิตภัณฑ์์จังิหวััดี 
ที่ี�มา : สำานักงิานสภาพัฒนาเศรัษฐกิจแลัะสังิคมแห่งิช่าติ (สศช่.) แลัะการัคำานวัณขอีงิผู้้้เขียน
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ภาพที่ี� 6 : ควัามสัมพันธ์์รัะหวั่างิดีัช่นีควัามพรั้อีมขอีงิปีัจจัยพ้�นฐานที่างิเศรัษฐกิจแลัะอีัตรัาการัเติบโตศักยภาพขอีงิผู้ลัิตภัณฑ์์จังิหวััดี 
ที่ี�มา : การัคำานวัณขอีงิผู้้้เขียน สศค. แลัะ สศช่.

ต่างิจากในช่่วังิท้ี่ายขอีงิกรัาฟิ ทีี่�มีสัดีส่วันขอีงิค่าผู้ลิัตภัณฑ์์มวัลัรัวัมจังิหวััดีทีี่�แท้ี่จริังิต่อีหัวักับอัีตรัา 

การัเติบโตอีย่้ในรัะดัีบทีี่�ส้งิ แสดีงิให้เห็นว่ัา ในอีนาคต จังิหวััดีในกลุ่ัมนี�จะยิ�งิมีค่าผู้ลิัตภัณฑ์์มวัลัรัวัม

จังิหวััดีทีี่�แท้ี่จริังิต่อีหัวัทีี่�ส้งิข่�นเป็ีนเท่ี่าตัวั 

3.2 ความพรอ้มของปจัจัยพื�นฐานทางเศรษฐกจิท่ีไม่สมดุลในเชิงิความเทา่เทยีมทางเศรษฐกจิ

ควัามพรั้อีมขอีงิปีัจจัยพ้�นฐานที่างิเศรัษฐกิจที่�ีแตกต่างิกัน อีาจเปี็นอีีกสาเหตุหน่�งิที่�ีสามารัถอีธ์ิบาย

ควัามไม่เท่ี่าเทีี่ยมที่างิเศรัษฐกิจทีี่�อีาจเพิ�มข่�นในอีนาคตได้ี ควัามพร้ัอีมขอีงิปัีจจัยพ้�นฐานที่างิเศรัษฐกิจ1

เกิดีจากคำานวัณดัีช่นีชี่�วััดีปัีจจัยพ้�นฐานที่างิเศรัษฐกิจรัายจังิหวััดีจำานวัน 82 ดัีช่นี โดียแบ่งิดัีช่นี 

อีอีกเป็ีน 6 กลุ่ัม ได้ีแก่ กลุ่ัมโครังิสร้ัางิพ�้นฐาน กลุ่ัมการัศ่กษา กลุ่ัมสาธ์ารัณสุข กลุ่ัมกำาลัังิซ์�้อี  

กลุั่มควัามท้ี่าที่ายขอีงิที่รััพยากรัมนุษย์ แลัะกลุ่ัมสิ�งิแวัดีล้ัอีม โดียนำาดัีช่นีทัี่�งิหมดีมาคำานวัณรัวัมเป็ีน 

Composite Index รัายจังิหวััดีเพ้�อีให้สามารัถเปีรัียบเทีี่ยบรัะหว่ัางิจังิหวััดีได้ีว่ัาจังิหวััดีใดีมีควัามพรั้อีม

ขอีงิปัีจจัยพ้�นฐานที่างิเศรัษฐกิจมากกวั่ากัน จากนั�นเม้�อีนำามาแสดีงิในภาพที่�ี 6 ค่้กับอัีตรัาการัเติบโต

ศักยภาพขอีงิผู้ลิัตภัณฑ์์จังิหวััดี จะเห็นได้ีว่ัา ค่อีนข้างิจะมีควัามสัมพันธ์์ไปีในทิี่ศที่างิเดีียวักันกล่ัาวัค้อี 

จังิหวััดีทีี่�มีควัามพรั้อีมขอีงิปีัจจัยพ�้นฐานที่างิเศรัษฐกิจที่�ีดีีก็มีแนวัโน้มที่�ีจะมีอัีตรัาการัเติบโตที่�ีส้งิ  

ในขณะทีี่�จังิหวััดีทีี่�มีควัามพร้ัอีมขอีงิปัีจจัยพ�้นฐานที่างิเศรัษฐกิจที่�ีตำ�ากว่ัาก็มีแนวัโน้มทีี่�จะมีอัีตรัา 

การัเติบโตที่�ีตำ�ากว่ัา ดัีงินั�น ในอีนาคตควัามแตกต่างิขอีงิควัามพร้ัอีมขอีงิปัีจจัยพ�้นฐานที่างิเศรัษฐกิจ

อีาจเป็ีนอีีกปัีจจัยหน่�งิทีี่�ก่อีให้เกิดีควัามแตกต่างิขอีงิอัีตรัาการัเติบโตที่างิเศรัษฐกิจในแต่ลัะจังิหวััดี 

ซ่์�งินำามาส่้ควัามไม่เท่ี่าเที่ียมที่างิเศรัษฐกิจทีี่�เพิ�มข่�น

1 นรัพัช่รั์ อีัศวัวััลัลัภ แลัะคณะ “เจาะลั่กข้อีม้ลั เจาะจงินโยบาย” งิานสัมมนาวัิช่าการัสำานักงิานเศรัษฐกิจการัคลัังิ  
ปีรัะจำาปีีพ.ศ. 2562
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การักรัะจายควัามเจริัญ่ที่างิเศรัษฐกิจในรัะยะ 20 ปีีทีี่�ผู่้านมามีแนวัโน้มทีี่�ดีีที่ำาให้เกิดีควัามเท่ี่าเทีี่ยม

ที่างิเศรัษฐกิจทีี่�เพิ�มข่�นเห็นได้ีจากการัเติบโตขอีงิผู้ลิัตภัณฑ์์จังิหวััดีที่�ีมีการัไล่ัตามกันรัะหว่ัางิกลุ่ัมจังิหวััดี

ทีี่�มีม้ลัค่าผู้ลิัตภัณฑ์์จังิหวััดีตำ�าแต่มีการัเติบโตที่�ีส้งิในขณะที่�ีมีบางิกลุ่ัมจังิหวััดีทีี่�มีม้ลัค่าผู้ลิัตภัณฑ์์จังิหวััดี

ส้งิแต่มีอัีตรัาการัเติบโตทีี่�ตำ�ากว่ัา อีีกทัี่�งิยังิเห็นได้ีว่ัาการัเติบโตขอีงิแต่ลัะจังิหวััดีมีควัามสัมพันธ์์กับ

จังิหวััดีทีี่�อีย้ข้่างิเคยีงิอียา่งิค่อีนข้างิมีนัยสำาคัญ่ที่ำาให้การัเตบิโตขอีงิจงัิหวััดีต่างิ ๆ  มีแนวัโนม้ที่�ีจะเตบิโต

เกาะกลุ่ัมไปีด้ีวัยกัน

อีย่างิไรัก็ตาม การัคาดีการัณ์สถานะควัามเท่ี่าเทีี่ยมที่างิเศรัษฐกิจในอีนาคตจากการัตั�งิข้อีสมมติฐาน

ว่ัาแต่ลัะจังิหวััดีจะเติบโต ณ รัะดัีบอัีตรัาการัเติบโตศักยภาพขอีงิตนเอีงิพบว่ัา ในอีนาคตอีีกปีรัะมาณ 

20 ปีีขา้งิหนา้แนวัโนม้ควัามเที่า่เที่ยีมที่างิเศรัษฐกจิกลัับมทิีี่ศที่างิที่�ีลัดีลังิเน้�อีงิจาก ลัักษณะการัเตบิโต

ขอีงิแต่ลัะจังิหวััดีมีลัักษณะขอีงิการัไล่ัทัี่นกันที่�ีลัดีลังิไปีจากเดิีม อีีกทัี่�งิควัามพร้ัอีมที่างิปัีจจัยพ�้นฐาน

ที่างิเศรัษฐกิจทีี่�แตกต่างิกันอีาจเป็ีนอีีกสาเหตุหน่�งิทีี่�ที่ำาให้แต่ลัะจังิหวััดีมีลัักษณะการัเติบโตทีี่�ไม่เท่ี่ากัน 

แลัะนำาไปีส่้ควัามไม่เท่ี่าเที่ียมที่างิเศรัษฐกิจที่�ีเพิ�มข่�นในทีี่�สุดี 

4. บทสรุป
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บทความโดย
กานต์ แจ้งชัดใจ 
ธานนท์ โกรพินธานนท์ (นักศึกษาฝึกงาน)
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

“MICE: ไมซ่์ม่วนใจ๋” 
การพัฒนาการท่องเที่ยวไมซ่์
ในภาคเหนือ
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“MICE: ไมซ่์ม่วนใจ๋” 
การพัฒนาการท่องเที่ยวไมซ่์
ในภาคเหนือ

เม้�อีพ้ดีถ่งิภาคเหน้อี ภาพทีี่�คิดีคงิเป็ีนดิีนแดีนแห่งิควัามหลัากหลัาย

ที่างิปีรัะเพณแีลัะวััฒนธ์รัรัมที่�ีเต็มไปีดีว้ัยเสนห์่มนตรัข์ลัังิ เห็นไดีจ้าก

นำ�าใจอัีนล้ันเหล้ัอีขอีงิช่าวัเหน้อี อีาหารัทีี่�มีหลัากหลัายรัสช่าติ เช่่น 

ข้าวัซ์อีย ไสอั้ี�วั แลัะนำ�าพริักอ่ีอีงิ เป็ีนต้น รัวัมไปีถ่งิภาษาที่�ีสลัะสลัวัย

ช่วันฟัิงิ ที่�ีด่ีงินักท่ี่อีงิเทีี่�ยวัจำานวันมากทัี่�งิในปีรัะเที่ศแลัะต่างิปีรัะเที่ศ

เขา้มา สังิเกตได้ีจากผู้ลิัตภัณฑ์์ภาค (GRP) ขอีงิภาคเหนอ้ีในปี ี2563 

มีม้ลัค่าเท่ี่ากับ 1,228,307 ล้ัานบาที่ โดียภาคบริัการัคิดีเป็ีนร้ัอียลัะ 

55.9 ภาคการัเกษตรัรั้อียลัะ 24.5 แลัะภาคอีุตสาหกรัรัมรั้อียลัะ 

19.6 ตามลัำาดัีบ (รัายลัะเอีียดีตามภาพทีี่� 1) สะท้ี่อีนให้เห็นวั่า 

ภาคบริัการันั�นเป็ีนภาคส่วันทีี่�มีสามารัถสรั้างิม้ลัค่าได้ีมากทีี่�สุดี  

แลัะมีควัามสำาคัญ่ต่อีภาคเหน้อีเป็ีนอีย่างิมาก

ช่่วังิก่อีนการัรัะบาดีขอีงิโรัคติดีเช้่�อีไวัรััสโคโรันา 2019 (โรัคโควิัดี-19) 

ภาคเหน้อีมีจำานวันผู้้้เยี�ยมเย้อีนส้งิถ่งิ 4.3 ล้ัานคน ในเด้ีอีนธั์นวัาคม 

2562 แต่เม้�อีเริั�มมีการัรัะบาดีขอีงิโรัคโควัิดี-19 ในช่่วังิต้นปี ี2563 

ที่ำาให้จำานวันผู้้้เยี�ยมเย้อีนขอีงิภาคเหน้อีลัดีลังิอีย่างิมากแลัะตำ�าสุดี

ในเด้ีอีนเมษายน 2563 ที่�ี 17,024 คน หลัังิจากสถานการัณ์ 

การัรัะบาดีในรัะลัอีกแรักดีีข่�น จำานวันผู้้้เยี�ยมเย้อีนขอีงิภาคเหน้อี 

เรั�ิมฟ้ิ�นตัวัโดียมาอีย่้ที่�ี 2.8 ล้ัานคนในเดี้อีนพฤศจิกายน 2563  

หลัังิจากนั�นเม้�อีมีการัรัะบาดีในช่่วังิที่�ีสอีงิ ตั�งิแต่ธั์นวัาคม 2563 

ที่ำาให้จำานวันนักท่ี่อีงิเทีี่�ยวัลัดีลังิอีย่างิมากในช่่วังิเด้ีอีนมกรัาคม 

2564 แลัะที่รังิตัวัต่อีเน้�อีงิ จนถ่งิช่่วังิเด้ีอีนพฤษภาคม 2564  

ภาพที่ี� 1 : แผู้นภ้มิวังิกลัมแสดีงิผู้ลัิตภัณฑ์์ภาค ภาคเหน้อี
ที่ี�มา : สำานักงิานสภาพัฒนาการัเศรัษฐกิจแลัะสังิคมแห่งิช่าติ
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ซ่์�งิมีการัรัะบาดีในรัะลัอีกทีี่� 3 ที่ำาให้จำานวันนักท่ี่อีงิเทีี่�ยวัลัดีลังิอีีกครัั�งิแลัะลัดีลังิอีย่างิต่อีเน้�อีงิจนถ่งิ

เด้ีอีนสิงิหาคม 2564 เน้�อีงิจากภาครััฐมีการัมาตรัการัในการัควับคุมโรัครัะบาดีอีย่างิเข้มงิวัดี  

อีย่างิไรัก็ดีี ตั�งิแต่เด้ีอีนกันยายน 2564 จำานวันนักท่ี่อีงิเทีี่�ยวัขอีงิจังิหวััดีภาคเหน้อี กลัับมามีแนวัโน้ม

เพิ�มข่�น จากการัทีี่�ภาครััฐฯ ผู่้อีนคลัายมาตรัการัในการัควับคุมโรัคดัีงิกล่ัาวั (รัายลัะเอีียดีตามภาพทีี่� 2) 

ทัี่�งินี� แนวัที่างิหน�่งิทีี่�น่าสนใจในการัพลิักฟ้ิ�นควัามค่กคักขอีงิกิจกรัรัมที่างิเศรัษฐกิจด้ีานบริัการัขอีงิฅ

ภาคเหน้อีค้อี การัส่งิเสริัมกิจกรัรัมด้ีานการัจัดีปีรัะชุ่มแลัะนิที่รัรัศการั ซ่์�งิภาคเหน้อีมีศักยภาพแลัะฅ

มีอัีตลัักษณ์เฉพาะตัวัทีี่�รัอีการัถ้กนำามาแปีลังิให้เป็ีนม้ลัค่าที่างิเศรัษฐกิจอีย่างิยั�งิย้น

ทัี่�งินี� ที่างิวัารัสารัการัเงิินการัคลัังิ แลัะสำานักนโยบายเศรัษฐกิจมหภาค สำานักงิานเศรัษฐกิจการัคลัังิ 

ไดีมี้โอีกาสสัมภาษณ์ ดร.จุฑา ธาราไชิย ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมการจัดประชุิมและนิทรรศการ 

ภาคเหนือ เกี�ยวักับการัดีำาเนินงิานขอีงิสำานักงิานส่งิเสริัมการัจัดีปีรัะชุ่มแลัะนิที่รัรัศการัหร้ัอี TCEB 

แลัะผู้ลักรัะที่บตอ่ีเศรัษฐกจิการัที่อ่ีงิเที่�ียวัร้ัปีแบบไมซ์์ (MICE) ขอีงิปีรัะเที่ศไที่ยทัี่�งิในปีจัจุบัน แลัะอีนาคต 

เม้�อีวัันทีี่� 9 มิถุยายน 2565 โดียมีรัายลัะเอีียดีทีี่�น่าสนใจ ดัีงินี�

ภาพที่ี� 2 : จำานวันผู้้้เยี�ยมเย้อีนขอีงิภาคเหน้อี 
ที่ี�มา : กรัะที่รัวังิการัที่่อีงิเที่ี�ยวัแลัะกีฬา
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วัตถุุประสงค์ของสำานักส่งเสริมการจัดประชุิมและนิทรรศการ (MICE)

สำานักส่งิเสรัิมการัจัดีปีรัะชุ่มแลัะนิที่รัรัศการั (MICE) เม้�อีปีี พ.ศ. 2545 มีจุดีปีรัะสงิค์เพ�้อีเป็ีนผู้้้นำา 

ดี้านการัส่งิเสริัมแลัะพัฒนากลัยุที่ธ์์สำาหรัับอุีตสาหกรัรัม MICE โดียได้ีตั�งิสำานักงิานส่วันภ้มิภาคมา 

เม้�อีปีี 2563  โดียมีวิัสัยทัี่ศน์ทีี่�จะเป็ีน “Local partner for global success” เป็ีนค่้คิดีในรัะดัีบภ้มิภาค 

ทีี่�มีควัามสำาเร็ัจรัะดัีบนานาช่าติ

ภาพรวม MICE ในประเทศไทย และภาคเหนือ

“MICE” มาจากการัรัวัมควัามหมายขอีงิหลัากหลัายคำามากควัามหมายมาปีรัะกอีบกันเพ้�อีให้เกิดีภาพรัวัม

กลัายเป็ีนอุีตสาหกรัรัมไมซ์์ (ทีี่�มา TCEB) ไดี้แก่ 

M = Meetings การัปีรัะชุ่มสัมมนารัะดัีบอีงิค์กรั หรั้อีศ่กษาด้ีงิานทัี่�งิรัะดัีบกลุ่ัมบุคคลัมาจากอีงิค์กรั

เดีียวักันหร้ัอีต่างิอีงิค์กรั โดียจะเป็ีนการัปีรัะชุ่มเฉพาะกิจหรั้อีมีการัวัางิแผู้นลั่วังิหน้า

I = Incentives การัจัดีการัเดิีนที่างิเพ�้อีเป็ีนรัางิวััลัแก่พนักงิานหรั้อีบุคคลัทีี่�ปีฏิิบัติงิานได้ีตามเปี้าหมาย

ขอีงิอีงิค์กรั 

C = Conventions การัปีรัะช่มุสมาคมวัชิ่าช่พีขอีงิสมาคมวัชิ่าชี่พเดีียวักนัหรัอ้ีแตกตา่งิกัน โดียสว่ันใหญ่่

จะเป็ีนการัจัดีปีรัะชุ่มรัะดัีบปีรัะเที่ศ รัะดัีบภ้มิภาค ไปีจนถ่งิรัะดัีบนานาช่าติ จัดีโดียอีงิค์กรัสมาคมรัะดัีบช่าติ

หร้ัอีรััฐบาลั 

E = Exhibitions ค้อี การัจัดีงิานแสดีงิสินค้าเพ้�อีกลุ่ัมเป้ีาหมายแต่ลัะอุีตสาหกรัรัมแลัะธุ์รักิจ โดียอีาจจะ

เป็ีนการัแสดีงิสินค้ารัะหว่ัางิคนที่ำาธุ์รักิจด้ีวัยกัน (Business – to - Business (B2B)) หรั้อี เปิีดีให้ 

คนทัี่�วัไปีสามารัถเข้าร่ัวัมได้ี (Business – to – Consumer (B2C)) โดียมีการัจัดีงิานแสดีงิสินค้ารัะหว่ัางิ

ผู้้้ปีรัะกอีบการั ผู้้้บริัโภค แลัะผู้้้ปีรัะกอีบการัที่�ีควับค่้ไปีกับผู้้้บริัโภค 

ดีรั.จุฑ์า ธ์ารัาไช่ย 
ผู้้อ้ีำานวัยการัสำานกัสง่ิเสริัมการัจดัีปีรัะชุ่มแลัะ
นิที่รัรัศการั ภาคเหน้อี
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บที่บาที่ขอีงิอุีตสาหกรัรัม MICE ค้อี การันำาเสนอีการัจัดีงิานแลัะกิจกรัรัมทีี่�สรั้างิปีรัะสบการัณ์ 

อัีนน่าปีรัะทัี่บใจให้กับผู้้้เข้าร่ัวัมงิานโดียมีจดุีมุง่ิหมายเพ้�อีเป็ีนเวัทีี่การัจัดีงิานทีี่�ขับเคล้ั�อีนอุีตสาหกรัรัม

ต่างิๆในปีรัะเที่ศไที่ย ทัี่�งินี�ในแต่ลัะปีี MICE สามารัถสรั้างิม้ลัค่าไดี้รัะดีับแสนลั้าน ดัีงินั�นจ่งิเปี็น 

ส่วันสำาคัญ่ในการัขับเคลั�้อีนเศรัษฐกิจไที่ย โดียในปีีทีี่�ผู่้านมาอุีตสาหกรัรัมการัท่ี่อีงิเที่�ียวั MICE  

ในปีรัะเที่ศไที่ยได้ีฟ้ิ�นตัวั จากการัเดิีนที่างิทีี่�เพิ�มข่�นขอีงิคนในปีรัะเที่ศ ได้ีสร้ัางิม้ลัค่า 33,230  ล้ัานบาที่ 

แลัะสรั้างิ 46,718 อีาช่ีพในปีีพ.ศ. 2564 โดียมีงิานแสดีงิสินค้าในปีรัะเที่ศ (Exhibition) เปี็นแหลั่งิ 

รัายได้ีหลัักอีย่้ทีี่�ร้ัอียลัะ 93.69 ขอีงิค่าใช้่จ่ายขอีงิ MICE มีผู้้้เข้าร่ัวัมงิาน 3,533,026 คน แลัะ 

มีค่าใช้่จ่ายเฉลีั�ย 16,500 บาที่/คน/ที่รัิปี ในส่วันขอีงิภาคเหน้อีมีผู้ลิัตภัณฑ์์ภาค (GRP) อีย่้ทีี่� 1,197,029 

ล้ัานบาที่ซ่์�งิการัท่ี่อีงิเทีี่�ยวั MICE มีสัดีส่วันอีย่้ทีี่�ร้ัอียลัะ 1 หร้ัอี 10,122 ล้ัานบาที่ขอีงิ GRP ซ่์�งิปีรัะกอีบไปีด้ีวัย

งิานปีรัะชุ่มอีย่้ทีี่�ร้ัอียลัะ 58.2 แลัะงิานแสดีงิสินค้าอีย่้ทีี่�ร้ัอียลัะ 41.8 โดียที่างิ TCEB ได้ีจัดีตั�งิ “MICE 

City” ไว้ัอีย่้ 10 จังิหวััดี กรุังิเที่พ เชี่ยงิใหม่ พัที่ยา ภ้เก็ต ขอีนแก่น นครัรัาช่สีมา อุีดีรัธ์านี สงิขลัา 

สุรัาษฎร์ัธ์านี แลัะพิษณุโลัก โดียภาคเหน้อีม ีMICE Cities อีย่้ 4 เม้อีงิซ่์�งิคอ้ี เชี่ยงิใหม่ พิษณุโลัก เชี่ยงิรัาย 

แลัะสุโขทัี่ย ทัี่�งินี�ที่างิ TCEB มีกลัยุที่ธ์์การัตลัาดีที่�ีเน้นขายในเรั�้อีงิมรัดีกโลัก (Heritage site)  

การัเป็ีนเม้อีงิแห่งิควัามสร้ัางิสรัรัค์ (Creative city of crafts and folk arts)  แลัะ Bleisure  

(การัผู้นวักรัวัมที่ริัปีเดิีนที่างิเชิ่งิธุ์รักิจ (Business) แลัะการัพักผู่้อีน (Leisure)

สำาหรัับจังิหวััดีเชี่ยงิใหม่ สิ�งิทีี่�จะขายให้นักท่ี่อีงิเทีี่�ยวัค้อีควัามบันเทิี่งิเริังิใจ แลัะการัเข้าถ่งิบริัการัคุณภาพ 

รัวัมไปีถ่งิวััฒนธ์รัรัรัมด้ีานศิลัปีะภ้มิภาค ในส่วันขอีงิจังิหวััดีพิษณุโลัก จะขายในส่วันขอีงิการัเป็ีน 

เม้อีงิขลัังิ มีพรัะให้พรั เช่่น พรัะพุที่ธ์ชิ่นรัาช่ แลัะพรัะนเรัศวัรั ทีี่�คนไที่ยก็สามารัถมาขอีคำาอีวัยพรัไดี้ 

ในส่วันขอีงิจังิหวััดีสุโขทัี่ย ขายการัเป็ีนมรัดีกโลักขอีงิ UNESCO แลัะขายควับค่้ไปีกับจังิหวััดีพิษณุโลัก

ไดี้ด้ีวัย เน้�อีงิจากมีพ้�นทีี่�ติดีกัน แลัะในส่วันขอีงิจังิหวััดีเชี่ยงิรัาย สามารัถขายในเช่ิงิ ช่า กาแฟิ แลัะ 

การัดีีไซ์น์
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แนวโน้มการเติบโตของไมซ์่

ซ่ิตี�

ภาพรัวัมในปีรัะเที่ศไที่ยไมซ์์ซิ์ตี� 

(MICE Cities) ทีี่�มีแนวัโน้มทีี่�จะ

เติบโตมากที่�ี สุดีค้อีกรุังิเที่พ  

แต่ถ้ามอีงิในส่วันภ้มิภาคจะ 

เห็นได้ี ว่ัาภ้ เ ก็ตเป็ีนเม้อีงิทีี่� มี 

แนวัโน้มทีี่�จะเติบโตเป็ีนอัีนดัีบสอีงิ 

ทัี่�งินี�การัรัวัมตัวัขอีงิภาคเอีกช่น

ในพ�้นที่�ี ทีี่� ไ ดี้ มาที่ำา  Phuke t  

Sandbox ที่ำาให้เกิดีพลัังิต่อีเน้�อีงิ

ในการัขับเคล้ั�อีนเศรัษฐกิจใน

พ้�นทีี่�จังิหวััดีภ้เก็ต แลัะขยายผู้ลั

ไปีจังิหวััดีใกล้ัเคียงิในเขตอัีนดีามัน 

นอีกจาก นี� ภ้ เ ก็ต ก็กำา ลัั งิ จัดี  

Specialized Expo เร้ั�อีงิสุขภาพ

ในส่วันขอีงิ MICE Cities ภาคเหน้อี 

เชี่ยงิใหม่เป็ีนเม้อีงิทีี่�มีแนวัโน้มทีี่�

จะเติบโตมากสุดีในกลุ่ัม รัวัมถ่งิ

ศักยภาพขอีงิเช่ียงิใหม่ทีี่� เป็ีน 

MICE CITY มีอัีตรัาการัเติบโต

ที่างิการัตลัาดีเพิ�มข่�นอีย่างิต่อีเน้�อีงิ 

มาตรการชิ่วยเหลือในชิ่วง 

โควิด-19 ของ TCEB

ในช่่วังิโควิัดี-19 ที่างิ TCEB ไดี้มี 

นโยบายส่งิเสรัิมควัามปีลัอีดีภัย

ขอีงิการัจัดีปีรัะชุ่มจากการัที่ำา 

การัวิัจัยวัิธี์จัดีการัปีรัะชุ่มแลัะ

การัจัดีอีาหารัแบบปีลัอีดีภัย  

อีีกทัี่�งิยังิมีมาตรัการัช่่วัยเหล้ัอี 

ผู้้้ปีรัะกอีบการั เช่่น การัให้เงิิน

ช่ว่ัยเหล้ัอี ซ่์�งิมีโครังิการั “ปีรัะชุ่ม

เม้อีงิไที่ยปีลัอีดีภัยกว่ัา” ซ่์�งิเป็ีน

โครังิการัทีี่�จัดีข่�นเพ้�อีช่่วัยขับเคล้ั�อีน

เศรัษฐกิจแลัะกรัะจายรัายไดี้ 

ไปียงัิชุ่มช่นในภ้มภิาคตา่งิ ๆ  ผู่้าน

การัให้เงิินสนับสนุนจัดีกิจกรัรัม 

MICE ทีี่�ที่างิ TCEB จะส่งิเงิิน

เข้าไปีให้กลุ่ัมคณะที่�ีสามารัถ 

จัดีปีรัะชุ่มได้ี แลัะยังิมีนโยบาย

ด้ีานนวััตกรัรัม เช่่น การัส่งิเสริัม

สตารั์ที่อีัพหรั้อีผู้้้ปีรัะกอีบการัที่�ี

ที่ำาเร้ั�อีงินวััตกรัรัม เช่่น รัะบบ 

Heat map เพ้�อีช่่วัยบริัหารั

จัดีการัพ�้นที่�ีที่ำาให้เกิดี Social 

Distancing อีย่างิมีปีรัะสิที่ธิ์ภาพ

กลยุทธ์การจูงใจนักท่องเท่ียว

ไมซ์่ (MICE)

สำาหรัับกลัยุที่ธ์์การัจ้งิใจช่าวั 

ต่างิช่าติให้เข้ามาในปีรัะเที่ศไที่ย 

ที่างิ TCEB ไดี้มีมาตรัการัให้เงิิน 

เพ้�อีเป็ีนการัช่่วัยสนับสนุน แต่ที่ว่ัา

มาตรัการันี�เป็ีนมาตรัการัทีี่�ช่่วัย

ในรัะยะสั�นเท่ี่านั�น ดัีงินั�นเพ�้อี

ปีรัะโยช่น์ในรัะยะยาวั TCEB จ่งิ

จะมีการัส่งิเสริัมแลัะพัฒนา  

2 มิติ ไดีแ้ก่ (1) เพ�ิมปีรัะสทิี่ธิ์ภาพ

คอีนเที่นต์แลัะกิจกรัรัมต่างิ ๆ 

ขอีงิการัจัดีปีรัะชุ่มในแต่ลัะพ�้นที่�ี 

แลัะ (2) พัฒนาคุณภาพการับริัการั

ขอีงิคนในพ�้นที่�ี ทัี่�งินี�  เพ�้อีให้

อุีตสาหกรัรัม MICE ในปีรัะเที่ศไที่ย

สามารัถด่ีงินักท่ี่อีงิเทีี่�ยวัเข้ามา

ในปีรัะเที่ศ

อนาคตของ MICE ในภาคเหนือ

ในปีี 2566 ที่างิ TCEB จะมี 

การัสร้ัางิงิานจาก City DNA  

ทีี่�จะสร้ัางิอัีตลัักษณ์ให้แต่ลัะ

พ�้นทีี่� เพ้�อีพัฒนาศักยภาพแลัะ

ยกรัะดัีบควัามพร้ัอีมขอีงิภาคเหน้อี 

อีย่างิไรัก็ดีี งิานที่�ีกำาลัังิจะจัดีข่�น

ในภาคเหน้อีปีีนี� ค้อี งิาน FTI 

Expo ขอีงิสภาอุีตสาหกรัรัมแห่งิ

ปีรัะเที่ศไที่ย ช่่วังิรัะหวัา่งิวัันที่�ี 29 

มิถุนายน - 3 กรักฎาคม 2565 

ทีี่�เดิีมจัดีทีี่�กรุังิเที่พฯ มาโดียตลัอีดี

แต่ครัั�งินี�เปี็นครัั�งิแรักที่�ีจัดีทีี่�อ้ี�น 

ซ่์�งิเชี่ยงิใหม่เป็ีนจังิหวััดีทีี่�ถ้กเล้ัอีก 

งิานนี�คาดีว่ัาจะมี ผู้้้รั่วัมงิาน

ปีรัะมาณ 20,000 คน นอีกจาก

นี� ยังิมีงิาน Mega Event ทีี่�เป็ีน

งิานกีฬา Spartan งิานวิั�งิวัิบาก 

ซ่์�งิคาดีว่ัาจะมีนักแข่งิทัี่�งิคนไที่ย

แลัะช่าวั ต่างิช่า ติปีรัะมาณ 

8,000 คน ไม่รัวัมผู้้้ติดีตาม โดีย

งิานจะจัดีข่�นรัะหว่ัางิวัันทีี่� 13 - 14 

สิงิหาคม 2565 แลัะจะมีการัจัดี 

การัปีรัะชุ่มเจ้าหน้าทีี่�อีาวุัโสเอี

เปีค ครัั�งิทีี่� 3 แลัะการัปีรัะชุ่มทีี่�

เกี�ยวัข้อีงิ (3rd APEC Senior Of 

ficials and Related Meetings)   

ทีี่�เช่ียงิใหม่เช่่นกัน คาดีการัณ์ไวั้
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ว่ัาจะมีคนไปีปีรัะมาณ 1,500 คน โดียงิานจะจดัีวัันทีี่� 16-31 สิงิหาคม 2565 นอีกจากนี� จะมีงิานที่ี�ที่างิ 

TCEB จัดีกันเอีงิช้่�อี Bam Fest เที่ศกาลัสถาปัีตยกรัรัมไม้ไผู่้แลัะนวััตกรัรัมวััสดุีสรั้างิสรัรัค์นานาช่าติ 

งิานจัดีข่�นเพ้�อีพัฒนาอุีตสาหกรัรัมไมไ้ผู่้ โดียจะมจัีดีแสดีงิรัะหวัา่งิวัันที่�ี 18 พฤษภาคม - 31 กรักฎาคม 

2565 ณ จ. เช่ียงิใหม่

Key Success Factors ของนโยบายสำานักส่งเสริมการจัดประชุิมและนิทรรศการ

ปัีจจัยควัามสำาเร็ัจขอีงิ TCEB มีอีย่้ 3 ข้อีหลััก ๆ ได้ีแก่

1. การัส่งิเสริัมอีงิค์ควัามร้ั้ด้ีาน MICE (MICE Literacy) : การัที่ำาให้คนหรั้อีหน่วัยงิานทีี่�เก�ียวัข้อีงิ 

ไม่วั่าจะเป็ีนทัี่�งิคนจัดีงิานเจ้าขอีงิงิานหร้ัอีคนทีี่�ร่ัวัมงิานมีควัามร้้ัพ�้นฐานที่างิด้ีาน MICE

2. การัที่ำางิานร่ัวัมกัน (Collaboration) : การัรั่วัมม้อีขอีงิทุี่กภาคส่วันทีี่�เกี�ยวัข้อีงิ ทัี่�งิภาครััฐ แลัะ 

ภาคเอีกช่น แลัะ

3. การัปีฏิิบัติ (Action) : ท้ี่ายนี�จะต้อีงิมีขั�นตอีนทีี่�เรีัยกว่ัาการัปีฏิิบัติการั เพ�้อีสร้ัางิผู้ลัลััพธ์์ที่�ีตรังิวัิสัย

ทัี่ศน์ขอีงิ TCEB
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บทความโดย
คงขวัญ ศิลา
กานต์ แจ้งชัดใจ
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

“เชีิยงใหม่โมเดล” 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ด้านการเกษตร

วัารัสารัการัเงิินการัคลัังิ (E-Book) ปีทีี่่� 34 ฉบัับัที่่� 111 ไตรมาสที่่� 4 ปี ี2565 76



“เชีิยงใหม่โมเดล” 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ด้านการเกษตร

เ ม้� อี พ้ดี ถ่งิ จังิห วััดี เ ชี่ยงิใหม่  

หลัายคนมักจะน่กถ่งิสถานทีี่�

ท่ี่อีงิเที่�ียวัที่�ี ไดี้ รัับควัามนิยม

หลัายๆ แห่งิ เช่่น วััดีพรัะธ์าตุ

ดีอียสุเที่พ แลัะดีอียอีินที่นนที่์ 

เป็ีนต้น อีีกทัี่�งิจังิหวััดีเชี่ยงิใหม่ 

ยังิเป็ีนจังิหวััดีจุดีหมายปีลัาย

ที่างิขอีงินักท่ี่อีงิเทีี่�ยวัทีี่�ได้ีรัับ

ควัาม นิยม  อี ย่ า งิ ไ รั ก็ตาม  

ภาคการัเกษตรัขอีงิจังิหวััดี

เช่ียงิใหม่ก็ เ ป็ีนส่วันทีี่�สำา คัญ่ 

เช่่นกัน โดียในปีี 2563 สำานักงิาน

สภาพัฒนาการัเศรัษฐกิจแลัะ

สังิคมแห่งิช่าติ (สศช่.) ปีรัะเมิน

ว่ัา ผู้ลิัตภัณฑ์์จังิหวััดี (GPP) ขอีงิ

จังิหวััดีเชี่ยงิใหม่มีม้ลัค่าเท่ี่ากับ 

207,731 ล้ัานบาที่ สามารัถ 

แบ่งิอีอีกเป็ีนภาคเกษตรั 46,650 

ลั้านบาที่ หร้ัอีคิดีเป็ีนร้ัอียลัะ 20 

ข อี งิ ผู้ ลัิ ต ภั ณ ฑ์์ จั งิ ห วัั ดี  

ภาคอุีตสาหกรัรัม 26,088 ล้ัาน

บาที่ หร้ัอีคิดีเป็ีนร้ัอียลัะ 11 ขอีงิ

ผู้ ลัิ ต ภั ณ ฑ์์ จั งิ ห วัั ดี  แ ลั ะ 

ภาคบริัการั 164,964 ล้ัานบาที่ 

หร้ัอีคิดีเป็ีนรั้อียลัะ 69 ขอีงิ

ผู้ลิัตภัณฑ์์จังิหวััดี (รัายลัะเอีียดี

ตามภาพทีี่� 1) 

จากผู้ลิัตภัณฑ์์จังิหวััดีทีี่�กลั่าวัถ่งิข้างิต้น จะสังิเกตได้ีว่ัาภาค

การัเกษตรันั�นมีส่วันสำาคัญ่ถ่งิรั้อียลัะ 20 ขอีงิผู้ลัิตภัณฑ์์จังิหวััดี  

โดียจังิหวััดีเช่ียงิใหม่มีพ�้นที่�ีที่ำาการัเกษตรัปีรัะมาณ 1,835,425 ไรั่ 

หร้ัอีคิดีเป็ีนร้ัอียลัะ 14.61 ขอีงิพ�้นทีี่�รัวัมขอีงิจังิหวััดี โดียพ�้นที่�ี

การัเกษตรัส่วันใหญ่่เป็ีนพ�้นทีี่�ปีล้ักข้าวั แลัะที่ำาพ้ช่สวัน ตามลัำาดัีบ 

สำาหรัับพ้ช่เศษฐกิจทีี่�สำาคัญ่ขอีงิจังิหวััดีเชี่ยงิใหม่ ได้ีแก่ ลัำาไย ลิั�นจ�ี 

กรัะเที่ียม หอีมแดีงิ แลัะส้มเขียวัหวัาน เปี็นต้น ปีรัะกอีบกับดัีช่นี

ควัามพร้ัอีมขอีงิปัีจจัยพ้�นฐานขอีงิจังิหวััดีเชี่ยงิใหม่ (ปีรัะมวัลัผู้ลัโดีย

กรัะที่รัวังิการัคลัังิ) พบวัา่ จังิหวััดีเช่ยีงิใหมมี่พ�้นที่�ีป่ีาตอ่ีพ�้นที่�ีจังิหวััดี 

เป็ีนอัีนดัีบที่�ี 4 ขอีงิปีรัะเที่ศ แลัะพ้�นทีี่�ช่ลัปีรัะที่านต่อีพ้�นที่�ีที่ำา 

การัเกษตรั เป็ีนอัีนดัีบทีี่� 19 ขอีงิปีรัะเที่ศ สิ�งิเหล่ัานี�แสดีงิให้เห็นว่ัา

ภาคการัเกษตรันับเป็ีนหน่�งิในภาคการัผู้ลัิตทีี่�สำาคัญ่ขอีงิจังิหวััดี

เชี่ยงิใหม่ โดียการัพัฒนาด้ีานการัเกษตรัจะเป็ีนฐานสำาคัญ่ใน 

การัพัฒนาเศรัษฐกิจรัะดัีบจังิหวััดีต่อีไปี

ภาพที่ี� 1 : แผู้นภ้มิวังิกลัมแสดีงิผู้ลัิตภัณฑ์์จังิหวััดีเช่ียงิใหม่
ที่ี�มา : สำานักงิานพัฒนาการัเศรัษฐกิจแลัะสังิคมแห่งิช่าติ
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ทัี่�งินี� วัารัสารัการัเงิินการัคลัังิ แลัะสำานักนโยบายเศรัษฐกิจมหภาค 

สำานักงิานเศรัษฐกิจการัคลัังิ ได้ีมีโอีกาสสัมภาษณ์ ดร.นเรศ ศิริเกษร 

หัวหน้าโครงการเชิียงใหม่โมเดล เม้�อีวัันทีี่� 12 พฤษภาคม 2565 

เก�ียวักับโครังิการัเช่ียงิใหม่โมเดีลั โครังิการัที่�ีจะพัฒนาเศรัษฐกิจ

ฐานรัากดี้านการัเกษตรั รัวัมถ่งิพัฒนาอีงิค์ควัามรั้้แลัะนวััตกรัรัม

การัเกษตรั โดียมีรัายลัะเอีียดีทีี่�น่าสนใจ ดัีงินี� 

ความเป็นมา และความคืบหน้าของโครงการเชีิยงใหม่โมเดล

โครังิการัเชี่ยงิใหม่โมเดีลั เป็ีนโครังิการัทีี่�ยกรัะดัีบรัายได้ีแลัะ

คุณภาพชี่วิัตเกษตรักรัแลัะชุ่มช่นด้ีวัยอีงิค์ควัามร้ั้ แลัะนวััตกรัรัม

บริัการั โดียไดี้รัับการัสนับสนุนจากกรัะที่รัวังิการัอีุดีมศ่กษา 

วิัที่ยาศาสตร์ั วิัจัยแลัะนวััตกรัรัม (อีวั.) หน่วัยบรัหิารัแลัะจัดีการัทุี่น

ด้ีานการัพัฒนาพ้�นทีี่� (บพที่.) คณะกรัรัมาธ์ิการัวิัที่ยาศาสตรั์ 

เที่คโนโลัยี วิัจัย แลัะนวััตกรัรัม ขอีงิสภาผู้้้แที่นรัาษฎรั มหาวิัที่ยาลััย

แม่โจ้ แลัะหน่วัยงิานรัะดัีบท้ี่อีงิถิ�น 

โครังิการัเช่ียงิใหม่โมเดีลัเกิดีข่�นจากปีัญ่หาที่�ีเกษตรักรัมีรัายไดี้

ตกตำ�า ผู้ลัผู้ลิัตตกตำ�า แลัะยังิมีการัที่ำาการัเกษตรัแบบดัี�งิเดีิม  

ที่ำาให้โครังิการัได้ีคิดีโจที่ย์ในการัแก้ไขปัีญ่หาดัีงิกล่ัาวั ค้อี  

การัสร้ัางิกำาลัังิคนให้ควัามมั�นคงิในอีาชี่พ สร้ัางิรัายได้ีให้กับ

ครัอีบครััวั แลัะการัสรั้างิที่ีมนวััตกรับริัการั

ดีรั.นเรัศ ศิรัิเกษรั 
หัวัหน้าโครังิการัเช่ียงิใหม่โมเดีลั
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เป้าหมายของโครงการ

1. เกษตรักรัรัายได้ีเพิ�มข่�นเฉลีั�ยเด้ีอีนลัะ 1,000 บาที่ต่อีครััวัเรั้อีน

2. เกษตรักรัสามารัถปีรัะยุกต์ใช้่ควัามร้้ัที่างิวิัที่ยาศาสตร์ั แลัะเที่คโนโลัยี เพ�้อีมาพัฒนาชุ่มช่น 

ให้มีควัามเข้มแข็งิแลัะพ่�งิพาตนเอีงิได้ีจากรัะบบการัเกษตรั

3. สร้ัางิทีี่มนวััตกรัรัมในการัให้บริัการัที่างิการัเกษตรั (Service Provider)

กรอบแนวคิดของการวิจัย

ปัีญ่หาในพ้�นทีี่�ทีี่�ขาดีแคลันแรังิงิานตัดีแต่งิกิ�งิ พ่นสารัเคมีกำาจัดีศัตร้ัพ้ช่ ขาดีการัใช้่เที่คโนโลัยีที่�ี 

เหมาะสม ผู้ลัผู้ลัติด้ีอียคณุภาพ รัาคาผู้ลัผู้ลัติตกตำ�า แลัะขาดีช่่อีงิที่างิการัตลัาดี ที่ำาให้ต้อีงิมนีวััตกรัรัม

บรัิการัเพ้�อีเข้ามาแก้ไขปัีญ่หาดัีงิกล่ัาวั ด้ีวัยการัสร้ัางิคน สร้ัางิงิาน ผู่้านกิจกรัรัมต่างิ ๆ เช่่น  

การัตัดีแต่งิกิ�งิ (ลัำาไยแลัะมะม่วังิ) การัตัดีแต่งิผู้ลัลัำาไย การัห่อีผู้ลั โดีรันฉีดีพ่น (Spraying Drone) แลัะ 

ตลัาดีขายขอีงิร้ัปีแบบอีอีฟิไลัน์แลัะอีอีนไลัน์ (Market Place) เป็ีนต้น เพ้�อีสร้ัางิงิาน สร้ัางิรัายได้ี   

โดียกิจกรัรัมการัตัดีแต่งิกิ�งิ การัตัดีแต่งิช่่อีผู้ลัลัำาไย แลัะ โดีรันฉีดีพ่น จะเป็ีนการัยกรัะดัีบผู้ลัผู้ลัิตแลัะ

คุณภาพผู้ลัผู้ลัติ ซ่์�งิจะเปีน็รัายไดีห้ลัักใหกั้บเกษตรักรั ส่วันการัหอ่ีผู้ลัจะเปีน็การัเพิ�มม้ลัคา่แลัะคณุคา่

ผู้ลัผู้ลิัต ผู่้านการัแปีรัร้ัปีแลัะการัเพิ�มม้ลัค่าสินค้าตำ�ากว่ัาเกณฑ์์มาตรัฐานการัผู้ลิัต แลัะสำาหรัับ  

Market Place เป็ีนการัเพ�ิมช่่อีงิที่างิการัจำาหน่ายเพ�้อีจะสรั้างิรัายได้ีให้เพิ�มข่�นต่อีไปี

จุดเด่นของโครงการ

• การัขับเคล้ั�อีนนโยบายขอีงิภาครััฐ โดียคณะกรัรัมาธิ์การัวิัที่ยาศาสตร์ั เที่คโนโลัยี วิัจัย แลัะนวััตกรัรัม 

ขอีงิสภาผู้้้แที่นรัาษฎรั แลัะภาคีเคร้ัอีข่าย

• มหาวิัที่ยาลััยแม่โจ้มีส่วันร่ัวัมในการัติดีตั�งิชุ่ดีอีงิค์ควัามร้้ัด้ีวัยวิัที่ยาศาสตรั์ เที่คโนโลัยีวัิจัย แลัะ

นวััตกรัรัมบริัการัขยายผู้ลัส่้อีาช่ีพนวััตกรับรัิการั

• กรัะบวันการัลังิม้อีที่ำา พาที่ำา เกี�ยวักับเกษตรัปีลัอีดีภัย แลัะเกษตรัอิีนที่รีัย์

• การับริัหารัโครังิการัมีโครังิการักลัางิที่�ีช่่วัยติดีตามปีรัะเมินผู้ลัให้สำาเร็ัจตามเป้ีาหมาย

• การัขับเคล้ั�อีนการับรัิหารัโครังิการัมีการัติดีตามจากแหล่ังิทุี่น บพที่. โดียจะมีการัปีรัะเมินทุี่ก ๆ  

8 เด้ีอีน หร้ัอี 12 เด้ีอีน
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ความคืบหน้าและการดำาเนินการในปัจจุบัน

สำาหรัับควัามค้บหน้าขอีงิการัดีำาเนินการัในปัีจจุบันขอีงิกิจกรัรัมในโครังิการัเชี่ยงิใหม่โมเดีลั สามารัถ

แบ่งิอีอีกเป็ีน ดัีงินี� 

1. กิจกรัรัมนวััตกรับริัการั : มีการัให้บริัการัโดีรันพ่นสารั มีการัให้บริัการัตัดีแต่งิกิ�งิ ตัดีต่อีช่่อีผู้ลัลัำาไย 

มีการัให้บริัการัห่อีผู้ลัมะม่วังิ พัฒนา Chiangmai Model Application (CMA)

2. กิจกรัรัมการัส่งิเสริัมการัผู้ลิัตลัำาไยคุณภาพ แลัะการัผู้ลิัตลัำาไยนอีกฤด้ี : เกิดีนวััตกรับริัการั 

ในการัตัดีแต่งิกิ�งิลัำาไย เกิดีการัเรัียนร้้ัชุ่มช่นการัตัดีแต่งิกิ�งิลัำาไยแห่งิใหม่ในจังิหวััดีเชี่ยงิใหม่ เกษตรักรั

สามารัถใช้่สารักรัะตุ้นการัอีอีกดีอีกที่�ีต้นทุี่นตำ�ากว่ัาใช้่สารัแบบเดิีม แลัะเกษตรักรัสามารัถผู้ลิัตลัำาไย

ให้มีคุณภาพเพิ�มข่�น

3. กิจกรัรัมการัพัฒนาศักยภาพเพ้�อีเพิ�มปีรัิมาณผู้ลัผู้ลัิตมะม่วังิ : เกิดีนวััตกรักลุ่ัมบรัิการัตัดีแต่งิกิ�งิ

มะม่วังิ เกิดีนวััตกรัโดีรันพ่นสารั แลัะเกิดีนวััตกรัผู้ลิัตมะม่วังิ

4. กิจกรัรัมพ้ช่ผัู้กสวันครััวั ผัู้กงิอีก แลัะสมุนไพรั : มีการัผู้ลิัตผัู้กสวันครััวัเพิ�มข่�น เช่่น ช่ะอีม เชี่ยงิคา 

อัีญ่ชั่น เป็ีนตน้ รัวัมไปีถ่งิเกษตรักรัสามารัถปีรัับเปีลีั�ยนพ�้นที่�ีเขา้ส่้รัะบบเกษตรัอีนิที่รัย์ีซ่์�งิไดีรั้ับมาตรัฐาน

การัรัับรัอีงิเป็ีนทีี่�ยอีมรัับจาก USDA Organic (United States Department of Agriculture)

5. การัปีล้ักดีาวัเร้ัอีงิตัดีดีอีกเพ้�อียกรัะดัีบคุณภาพการัผู้ลิัต : มีการัปีล้ักดีอีกเร้ัอีงิแบบโน้มต้นผู้ลัผู้ลิัต

ส้งิ มีการัปีล้ักพ้ช่แบบปีลัอีดีภัยจากการัใช้่สารัชี่วัภาพกำาจัดีโรัคแลัะแมลังิโดียไม่ใช้่สารัเคมี  

แลัะมีการัแปีรัร้ัปีช่าดีอีกดีาวัเร้ัอีงิเพ้�อีสุขภาพ

6. กิจกรัรัมการัจัดีการัหลัังิการัเก็บเกี�ยวั : มีการัส่งิเสริัมให้เกิดีโรังิคัดีบรัรัจุทีี่�ได้ีมาตรัฐานจำานวัน  

1 แห่งิทีี่� อี.พร้ัาวั จ.เชี่ยงิใหม่

7. กิจกรัรัมการัแปีรัร้ัปีผู้ลัผู้ลัิต : เกิดีผู้ลัิตภัณฑ์์ช่าลัำาไย ช่าดีาวัเรั้อีงิ ช่าดีอีกดีาวัเรั้อีงิผู้สมอีัญ่ชั่น  

ช่าดีอีกดีาวัเร้ัอีงิผู้สมใบเตยแลัะหญ้่าหวัาน เป็ีนต้น ซ่์�งิได้ีรัับรัอีงิจากสำานักงิานคณะกรัรัมการัอีาหารั

แลัะยา (อีย.) แล้ัวั 
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8. ตลัาดีชุ่มช่นวิัถีเกษตรั : มีการัปีรัับปีรุังิภ้มิทัี่ศน์ จัดีรัะเบียบตลัาดีใหม่ให้เอ้ี�อีต่อีการัซ้์�อีขาย 

แลัะท่ี่อีงิเทีี่�ยวั มีการัจัดีหาสิ�งิอีำานวัยควัามสะดีวัก จัดีพ�้นทีี่�จอีดีรัถ ควัามสะอีาดี แลัะควัามรั่มร้ั�น

ปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินการ

สำาหรัับปัีญ่หาในการัดีำาเนินการัขอีงิโครังิการัเชี่ยงิใหม่โมเดีลัมีดัีงินี�

• รัะยะเวัลัาขอีงิโครังิการัไม่สอีดีคลั้อีงิกับฤด้ีการัผู้ลัิต ที่ำาให้เม้�อีโครังิการัสิ�นสุดีไม่สามารัถปีรัะเมิน

ผู้ลัลััพธ์์ขอีงิโครังิการัไดี้ 

• ข้อีจำากัดีในด้ีานการัที่ำาการัตลัาดีอีอีนไลัน์ เน้�อีงิจากเกษตรัหลัายรัาย ไม่มีอุีปีกรัณ์ที่�ีเกี�ยวัข้อีงิกับ 

การัที่ำาการัตลัาดีอีอีนไลัน์

• โครังิการัน�ีมีกิจกรัรัมทีี่�อีอีกแบบตามแผู้นธุ์รักิจที่�ีเป็ีนห่วังิโซ่์คุณค่า (value chain) ทีี่�เช้่�อีมโยงิกัน 

หลัายกิจกรัรัม ที่ำาให้ผู้ลัตอีบแที่นจากการัลังิทุี่นจ่งิยังิไม่มีมากนัก

• สถานการัณ์การัแพร่ัรัะบาดีขอีงิโรัคติดีเช้่�อีไวัรััสโคโรันา 2019 ที่ำาให้มีปีิดีตลัาดีวิัถีเกษตรัชุ่มช่น  

ถ่งิ 6 เดี้อีน

• สถานการัณ์โลักร้ัอีนมีผู้ลัต่อีการัอีอีกดีอีกอีอีกผู้ลั

ปัจจัยสำาคัญท่ีจะนำาไปสู่ความสำาเร็จ (Key success) ของโครงการ

โครังิการันี�จะสำาเร็ัจเป็ีนไปีตามวััตถุปีรัะสงิค์ทีี่�ตั�งิไว้ัได้ีต้อีงิมีการับริัหารัจัดีการัได้ีอีย่างิมีปีรัะสิที่ธ์ภิาพ 

ซ่์�งิปีรัะกอีบไปีดี้วัยปัีจจัยหลัายปีรัะการั สำาหรัับปีัจจัยสำาคัญ่ที่�ีจะนำาไปีส้่ควัามสำาเรั็จขอีงิโครังิการั

เชี่ยงิใหม่โมเดีลั ค้อี “คน งิาน เงิิน ตลัาดี”
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บทความโดย
คงขวัญ ศิลา
กานต์ แจ้งชัดใจ
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

“โครงการสกลนครโมเดล” 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ของจังหวัดสกลนคร
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“โครงการสกลนครโมเดล” 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ของจังหวัดสกลนคร

“พรัะธ์าตุเชิ่งิชุ่มค่้บ้าน พรัะตำาหนักภ้พานค่้เม้อีงิ งิามลั้อีเลั�้อีงิ

หนอีงิหาน แลัตรัะการัปีรัาสาที่ผู่้�งิ สวัยสุดีซ์�่งิสาวัภ้ไที่ ถิ�นมั�นใน 

พุที่ธ์ธ์รัรัม” จากคำาขวััญ่ทีี่�ได้ีกล่ัาวัถ่งิสะท้ี่อีนถ่งิจังิหวััดีทีี่�พร้ัอีมไปี

ดี้วัยวััฒนธ์รัรัม

ทีี่�น่าสนใจ นั�นก็ค้อีจังิหวััดีสกลันครั นอีกจากวััฒนธ์รัรัมทีี่�น่าสนใจ

ตามคำาขวััญ่ขอีงิจังิหวััดีแล้ัวั สกลันครัยังิมีควัามโดีดีเดี่นใน 

ภาคการัเกษตรัอีีกด้ีวัย ซ่์�งิผู้ลิัตภัณฑ์์ด้ีานการัเกษตรัทีี่�สร้ัางิช้่�อีให้

กับสกลันครั อีาทิี่ ครัามสกลันครั แลัะเน้�อีโคขุนโพยางิคำา เป็ีนต้น 

โดียในปีี 2562 สำานักงิานพัฒนาการัเศรัษฐกิจแลัะสังิคมแห่งิช่าติ 

(สศช่.) เปีิดีเผู้ยวั่า จังิหวััดีสกลันครัมีผู้ลัิตภัณฑ์์จังิหวััดี (Gross  

Provincial Product: GPP) เที่่ากับ 60,737 ล้ัานบาที่ โดียมีอัีตรัา 

การัขยายตัวัเฉลีั�ยร้ัอียลัะ 10 ในช่่วังิ 10 ปีี ที่�ีผู่้านมา ทัี่�งินี� สัดีส่วัน

ขอีงิผู้ลิัตภัณฑ์์จังิหวััดีปีรัะกอีบด้ีวัย

ภาคการัเกษตรั คิดีเป็ีนร้ัอียลัะ 25 ขอีงิผู้ลิัตภัณฑ์์จังิหวััดี  

ภาคอุีตสาหกรัรัมคิดีเป็ีนรั้อียลัะ 10 ขอีงิผู้ลิัตภัณฑ์์จังิหวััดี แลัะ 

ภาคบริัการัคิดีเป็ีนร้ัอียลัะ 65 ขอีงิผู้ลัิตภัณฑ์์จังิหวััดี (ภาพทีี่� 1) 

นอีกจากนี� สกลันครัมีผู้ลัิตภัณฑ์์จังิหวััดีต่อีหัวั (GPP Per Capita) 

เท่ี่ากับ 65,900 บาที่ ซ์�่งิเป็ีนอัีนดัีบ 73 ขอีงิปีรัะเที่ศ 

การัมีผู้ลัิตภัณฑ์์จังิหวััดีต่อีหัวั 

อีย้่ในอัีนดัีบที่้ายๆ ขอีงิปีรัะเที่ศ 

สะที่้อีนให้เห็นวั่า ปีรัะช่ากรัใน

จังิหวััดีมีรัายได้ีค่อีนข้างิน้อีย 

จากปัีญ่หาในหลัาย ๆ ด้ีาน  

โดียหน่�งิในปัีญ่หาทีี่�สำาคัญ่ค้อี 

ปัีญ่หาดี้านการัเกษตรั โดียใน

หลัายอีำาเภอีขอีงิจังิหวััดีสกลันครั

ปีรัะสบปัีญ่หาดิีนเค็ม ปีรัะกอีบกับ

ปัีญ่หาดี้านผู้ลัผู้ลัิตที่�ีไม่มากพอี 

ที่ำาให้ต้อีงิมีการัพัฒนาการัเกษตรั

ซ่์�งิถ้อีว่ัาเป็ีนเศรัษฐกิจฐานรัาก

ขอีงิจังิหวััดีสกลันครั จ่งิที่ำาให้เกิดี 

“โครังิการัสกลันครัโมเดีลั”  

ซ่์�งิเป็ีนโครังิการัทีี่�ไดี้รัับเล้ัอีกให้

เป็ีนต้นแบบการัสรั้างินวััตกรัรัม

ชุ่มช่นเพ�้อี พัฒนาเศรัษฐกิจ

ฐานรัาก มุ่งิเน้นการัพัฒนา

เกษตรักรัรัมแลัะอุีตสาหกรัรัม

ครััวัเรั้อีน เพ�้อีเพิ�มการัผู้ลิัต 

แลัะรัายได้ีให้กับปีรัะช่ากรัใน

พ�้นทีี่�

ภาพที่ี� 1 : สัดีส่วันขอีงิผู้ลัิตภัณฑ์์จังิหวััดีสกลันครั ปีี 2562 
ที่ี�มา : สำานักงิานพัฒนาการัเศรัษฐกิจแลัะสังิคมแห่งิช่าติ
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ทัี่�งินี� วัารัสารัการัเงิินการัคลัังิ แลัะสำานักนโยบายเศรัษฐกิจมหภาค 

สำา นั ก งิ า น เ ศ รั ษ ฐ กิ จ ก า รั ค ลัั งิ  ไ ดี้ มี โ อี ก า ส สั ม ภ า ษ ณ์  

ผู้ช่ิวยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัิย ฮะทะโชิติ ผู้ช่ิวยอธิการบดี

ฝ่่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชิาการ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

เกี�ยวักับโครังิการัสกลันครัโมเดีลั เม้�อีวัันที่�ี 9 กุมภาพันธ์์ 2565  

โดียมีรัายลัะเอีียดีทีี่�น่าสนใจ ดัีงินี�

ความเป็นมา และความคืบหน้าของโครงการสกลนครโมเดล

โครังิการัสกลันครัโมเดีลั เป็ีนการันำาวัิที่ยาศาสตรั์ นวััตกรัรัม แลัะ

เที่คโนโลัยนีำาเขา้มาปีรัะยกุตใ์ช่กั้บพ�้นที่�ี โดียไดีรั้ับการัสนบัสนุนจาก

กรัรัมาธ์ิการัคณะกรัรัมาธิ์การัวิัที่ยาศาสตรั์ เที่คโนโลัยี วิัจัยแลัะ

นวััตกรัรัม สภาผู้้้แที่นรัาษฏิรั โดียไดี้คุณสกุณา สารัะนันท์ี่ ซ่์�งิเป็ีน 

สมาชิ่กสภาผู้้้แที่นรัาษฎรัจังิหวััดีสกลันครัแลัะเปี็นกรัรัมาธิ์การัชุ่ดี

ดัีงิกล่ัาวัเป็ีนผู้้้ผู้ลัักดัีนให้โครังิการันี� แลัะดีำาเนินการัได้ีอีย่างิต่อีเน�้อีงิ 

โดียมหาวิัที่ยาลััยเกษตรัศาสตร์ั วิัที่ยาเขตเฉลิัมพรัะเกียรัติ จังิหวััดี

สกลันครั ได้ีรัับงิบปีรัะมาณจากหน่วัยบริัหารัแลัะจัดีการัทุี่นด้ีาน

การัพัฒนารัะดัีบพ้�นทีี่� (บพที่.) กอีงิทุี่นวัิจัยด้ีานวิัที่ยาศาสตร์ั วิัจัย 

แลัะนวััตกรัรัม (วัวัน.)  สำานักงิานสภานโยบายการัอุีดีมศ่กษา 

วิัที่ยาศาสตร์ั  วิัจัยแลัะนวััตกรัรัมแห่งิช่าติ  (สอีวัช่.)  แลัะจังิหวััดี

ผู้้ช้่ว่ัยศาสตรัาจารัย ์ดีรั.สทิี่ธ์ชิ่ยั ฮะที่ะโช่ต ิ
ผู้้้ช่่วัยอีธ์ิการับดีีฝ่่ายวัิจัย นวััตกรัรัมแลัะ
บ รัิ ก า รั วัิ ช่ า ก า รั  ม ห า วัิ ที่ ย า ลัั ย
เกษตรัศาสตรั์ วัิที่ยาเขตเฉลัิมพรัะเกียรัติ 
จังิหวััดีสกลันครั

สกลันครั ปีี  2564-2565  

ให้เป็ีนต้นแบบดีำาเนินโครังิการั

การัสรั้างินวััตกรัรัมชุ่มช่นเพ้�อี

พัฒนาเศรัษฐกิจฐานรัากแลัะ

บรัรัเที่าผู้ลักรัะที่บจากโควิัดี-19 

ใ น พ�้ น ที่�ี จั งิ ห วัั ดี ส ก ลั น ค รั 

(เศรัษฐกิจฐานรัาก สกลันครั

โมเดีลั)  เรั�ิม ใน เขตอีำา เภอี

วัานรันิวัาส แลัะอีำาเภอีบ้านม่วังิ 

140 ครััวัเรั้อีน ปีรัะกอีบด้ีวัย 

ชุ่ ดี โ ค รั งิ ก า รั วิั จั ย ย่ อี ย  6 

โครังิการั ได้ีแก่ 

วัารัสารัการัเงิินการัคลัังิ (E-Book) ปีทีี่่� 34 ฉบัับัที่่� 111 ไตรมาสที่่� 4 ปี ี2565 84



1) โครังิการัการัสร้ัางินวััตกรัรัมเศรัษฐกิจฐานรัากเพ�้อีการัปีรัับปีรุังิดิีน

2) การัสร้ัางินวััตกรัรัมชุ่มช่นเพ้�อีการับริัหารัจัดีการันำ�า

3) การัสร้ัางินวััตกรัรัมชุ่มช่นเพ้�อีพัฒนาเกษตรักรักลุ่ัมครัาม

4) การัสร้ัางินวััตกรัรัมชุ่มช่นเพ้�อีพัฒนาเกษตรักรักลุ่ัมพ้ช่สวันครััวั

5) การัสร้ัางินวััตกรัรัมชุ่มช่นเพ้�อีพัฒนาเกษตรักรักลุ่ัมสมุนไพรั

6) การัสร้ัางินวััตกรัรัมชุ่มช่นเพ้�อีพัฒนาเกษตรักรักลุ่ัมปี่าเศรัษฐกิจครัอีบครััวั

ทัี่�งินี� พบวัา่ การัดีำาเนนิโครังิการัปีีที่�ีผู่้านมามกีารัสมัฤที่ธิ์�ผู้ลั แลัะที่ำาใหเ้หน็วัา่การัพฒันาเกษตรัฐานรัาก

ดี้วัยนวััตกรัรัมที่างิวิัที่ยาศาสตร์ัตามร้ัปีแบบสกลันครัโมเดีลันั�น จะเป็ีนปีรัะโยช่น์ต่อีเกษตรักรัขอีงิ

จังิหวััดีสกลันครัแลัะสามารัถเป็ีนต้นแบบให้ปีรัะเที่ศได้ี ในปัีจจุบันจ่งิได้ีมีการัขยายผู้ลัอีย่างิเร่ังิดี่วัน 

ไปีในพ้�นทีี่�อ้ี�น ๆ ให้ครัอีบคลุัมทัี่�งิจังิหวััดีสกลันครั เพ�้อีส่งิเสริัมเศรัษฐกิจรัะดัีบชุ่มช่นท้ี่อีงิถ�ินให ้

มีควัามเข้มแข็งิมีศักยภาพในการัแข่งิขัน สามารัถพ่�งิพาตนเอีงิได้ี ซ่์�งิจะช่่วัยก่อีให้เกิดีการัยกรัะดัีบ

มาตรัฐานการัครัอีงิชี่พแลัะควัามเป็ีนอีย่้ขอีงิปีรัะช่าช่นในชุ่มช่นให้ดีีข่�น แลัะนำาไปีส้่การัแก้ไขปัีญ่หา

ควัามยากจน ควัามเหล้ั�อีมลัำ�า แลัะควัามไม่เสมอีภาคตามเป้ีาหมายการัพัฒนาขอีงิ ยุที่ธ์ศาสตรั์ช่าติ 

20 ปีี ( พ.ศ.2560 - พ.ศ.2579) ต่อีไปี

วัตถุุประสงค์ของโครงการ

สกลนครโมเดล

เ พ้� อี นำา อี งิ ค์ ค วั า ม รั้้ ที่ า งิ

วิัที่ยาศาสตรั์ เที่คโนโลัยีแลัะ

นวััตกรัรัม ไปีช่่วัยลัดีต้นทุี่น  

แลัะเพิ�มรัายได้ีให้กับเกษตรักรั 

โดียมีเปี้าหมายเพิ�มรัายไดี้ให้

เกษตรักรั 10,000 บาที่ ต่อีเด้ีอีน 

อีย่างิยั�งิย้น

ปัญหา และอุปสรรคการดำาเนินงาน

การัเพิ�มศักยภาพแลัะขีดีควัามสามารัถขอีงิเศรัษฐกิจฐานรัาก 

ในร้ัปีแบบสกลันครัโมเดีลั ซ่์�งิมีร้ัปีแบบการันำาวิัที่ยาศาสตร์ั 

เที่คโนโลัยีแลัะนวััตกรัรัม เข้าไปีช่่วัยเกษตรักรั พรั้อีมกับ 

พาเกษตรักรัที่ำาทีี่�แปีลังิขอีงิเกษตรักรันั�น เป็ีนร้ัปีแบบหร้ัอีโมเดีลั 

ทีี่� มีปีรัะสิที่ธิ์ภาพมาก แต่ก็ ยังิเป็ีนร้ัปีแบบหรั้อีโมเดีลัใหม่  

ที่ำาให้ภาคเีครัอ้ีขา่ย นักวิัจัย รัวัมทัี่�งิเกษตรักรัตอ้ีงิมกีารัปีรัับตวััแลัะ

ทุ่ี่มเที่อีย่างิมาก
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ผลสำาเร็จของโครงการได้ช่ิวยเพ่ิมผลผลิตและรายได้ให้กับเกษตรกร

ผู้ลัการัวัิจัยทีี่�ผู่้านมาพบวั่า เม้�อีนำาอีงิค์ควัามร้ั้ด้ีานวัิที่ยาศาสตรั์ วิัจัย แลัะนวััตกรัรัมที่�ีแม่นยำา  

เข้าไปีช่่วัยแก้ปัีญ่หาเกษตรักรัตั�งิแต่ต้นนำ�า ค้อี การัปีรัับปีรุังิดิีน การับริัหารัจัดีการันำ�า การัคัดีเล้ัอีก 

สายพันธ์ุ์ การับริัหารัจัดีการัแปีลังิ การัด้ีแลั แลัะเก็บเกี�ยวัผู้ลัผู้ลิัตอีย่างิถ้กต้อีงิตามมาตรัฐาน  

สามารัถช่่วัยเพิ�มปีริัมาณผู้ลัผู้ลิัต คุณภาพ แล้ัวันำามาส่้ม้ลัค่าเพิ�มขอีงิสินค้าเกษตรัได้ี เช่่น สมุนไพรั 

ฟ้ิาที่ะลัายโจรัมีสารัสำาคัญ่เอีนโดีรักรัาฟิาไรัด์ี 4-6% โดียนำ�าหนัก สามารัถเพิ�มม้ลัค่าจากกิโลักรััมลัะ 

40-50 บาที่เป็ีน 150-750 บาที่ กรัะบวันการัวัจัิยนี�สามารัถเพ�ิมผู้ลัผู้ลัติครัามแลัะเน�้อีครัาม ไดีม้ากกวัา่

ก่อีนพัฒนามากถ่งิ 2 เที่่าตัวั ผัู้กสวันครััวัจำาหน่ายไดี้ง่ิายเปี็นที่�ีต้อีงิการัขอีงิตลัาดีแม้เจอีภาวัะวัิกฤติ

จากการัแพร่ัรัะบาดีโควิัดี -19 เม้�อีพัฒนาต้นนำ�า ให้มีคุณภาพแล้ัวั โครังิการัวิัจัยยังิมีการัพัฒนา 

ในส่วันกลัางินำ�า แลัะปีลัายนำ�า โดียเน้นการัผู้ลิัต การัแปีรัร้ัปีผู้ลิัตภัณฑ์์ให้ตรังิกับควัามต้อีงิการัขอีงิ

ตลัาดี แลัะมีมาตรัฐาน นอีกจากนี� ยังิมีการัพัฒนาเกษตรักรัจากผู้้้ผู้ลัิตเปี็นผู้้้ขายทัี่�งิอีอีนไลัน์แลัะ 

อีอีนไซ์ด์ี การัสร้ัางินวััตกรัรัมการัส้�อีสารัการัดีำาเนินโครังิการั ผู้ลัค้อี ที่ำาให้โครังิการัเป็ีนทีี่�ร้้ัจัก รัับร้้ัต่อี

บุคคลัทัี่�วัไปี แลัะหน่วัยงิานภาคีเคร้ัอีข่าย ที่ำาให้ผู้ลิัตภัณฑ์์แลัะสินค้าขอีงิเกษตรักรัเป็ีนทีี่�ร้้ัจัก  

มีช่่อีงิที่างิจำาหน่ายได้ีมากข่�น นอีกจากนี� กลุ่ัมเกษตรักรัเป้ีาหมายในพ�้นที่�ีอีำาเภอีวัานรันิวัาสแลัะอีำาเภอี

บ้านม่วังิ จังิหวััดีสกลันครัมีรัายได้ีเพิ�มข่�น จำานวัน 7,558.28 บาที่/เด้ีอีน หร้ัอีเพิ�มข่�นคิดีเป็ีนรั้อียลัะ 

123.18 ซ่์�งิเดิีมมีรัายได้ีเฉลีั�ยก่อีนเข้าร่ัวัมโครังิการั เท่ี่ากับ 6,136.03 บาที่/เดี้อีน แลัะหลัังิสิ�นสุดี

โครังิการัมีรัายได้ีเฉลีั�ยเที่่ากับ 13,694.31 บาที่/เด้ีอีน นอีกจากนี� เกษตรักรักลุ่ัมเปี้าหมายยังิมีรัายได้ี

เพิ�มข่�นเน้�อีงิจากการัลัดีตน้ทุี่นการัเพาะปีล้ัก เม้�อีมีควัามร้ัใ้นการัปีรัับปีรุังิดิีน ลัดีตน้ทุี่นได้ี 6,750 บาที่

ต่อีไร่ัต่อีรัอีบการัเพาะปีล้ัก แลัะสมาชิ่กกลุ่ัมเป้ีาหมายยังิมีรัายได้ีเพ�ิมข่�นจากการัลัดีต้นทุี่นการัผู้ลิัต

ที่างิด้ีานการัเกษตรัได้ี 100 % จากการัเปีลีั�ยนจากการัใช้่รัะบบส้บแบบนำ�ามันเช้่�อีเพลังิแลัะไฟิฟ้ิา  

เป็ีนพลัังิงิานจากแสงิอีาทิี่ตย์ จำานวัน 5 ร้ัปีแบบด้ีวัยงิบปีรัะมาณ 50,000 เจาะบาดีาลั ขนาดีบ่อี 5 นิ�วั 

ลั่กไม่เกิน 50 เมตรั ปัี�มนำ�าบาดีาลัแบบจุ่มกรัะแสตรังิ ไรั้แปีลังิถ่าน (DC Brushless) ขนาดี 750 วััตต์ 

แผู้งิโซ์ล่ัาเซ์ลัล์ั แบบ Poly 340 w จำานวัน 3 แผู้งิ โครังิสร้ัางิถังิส้งิ 3 เมตรั ถังิสำารัอีงินำ�า PVC 2,000 

ลัิตรั  ชุ่ดีควับคุมปัี�ม สายไฟิ รัะบบท่ี่อีส้บ 1.5 นิ�วั ส่งิ 2 นิ�วั  อัีตรัาการัการัค้นทุี่น 1.2 ปี ีให้กับช่าวับ้าน

ปัจจัยสำาคัญท่ีจะนำาไปสู่ความสำาเร็จ (Key success) ของโครงการ

โมเดีลัแห่งิควัามสำาเร็ัจ ที่�ีเรีัยกวัา่ “สกลันครัโมเดีลั” เป็ีนโมเดีลัทีี่�รัวัมควัามร่ัวัมม้อีมหาวิัที่ยาลััย  

หน่วัยงิานภาครััฐ เอีกช่น ภาคการัเม้อีงิ ภาคปีรัะช่าช่น ให้มาที่ำางิานด้ีวัยกันโดียมีเกษตรักรั  

เปี็นเปี้าหมายเดีียวักัน ซ์่�งิจะต้อีงิพาเกษตรักรัที่ำาจรัิงิ พาที่ำา ที่ำาอีย่างิแม่นยำา แลัะแก้ปีัญ่หาดี้วัย 

อีงิค์ควัามรั้้ที่างิวัิที่ยาศาสตรั์
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บทความโดย
คงขวัญ ศิลา
กานต์ แจ้งชัดใจ
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

“โครงการวังจันทร์วัลเล่ย์” 
เมืองอัจฉริยะของจังหวัดระยอง
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เม้�อีเรัาพ้ดีถ่งิจังิหวััดีทีี่� มีควัามโดีดีเด่ีนด้ีานอุีตสาหกรัรัมใน 

ภาคตะวัันอีอีก จะที่ำาให้เรัาน่กถ่งิจังิหวััดีรัะยอีงิเป็ีนจังิหวััดีแรัก 

เน้�อีงิจากจังิหวััดีรัะยอีงิมีนิคมอุีตสาหกรัรัมหลัายแห่งิ นอีกจาก 

ภาคอุีตสาหกรัรัมทีี่�มีควัามโดีดีเด่ีนแล้ัวั จังิหวััดีรัะยอีงิยังิมีสถานที่�ี

ท่ี่อีงิเทีี่�ยวัทีี่�สวัยงิาม เช่่น เกาะเสม็ดี เกาะมันใน หาดีแม่รัำาพ่งิ แลัะ

หาดีแม่พิมพ์ เป็ีนต้น โดียสำานักงิานสภาพัฒนาเศรัษฐกิจแลัะสังิคม

แห่งิช่าติ (สศช่.) รัายงิานข้อีม้ลัล่ัาสุดีในปีี 2562 ว่ัา จังิหวััดีรัะยอีงิ

มีผู้ลิัตภัณฑ์์จังิหวััดี (Gross Provincial Product: GPP) เท่ี่ากับ 

993,978 ล้ัานบาที่ ปีรัะกอีบดีว้ัยภาคการัเกษตรั 26,585 ล้ัานบาที่ 

หรัอ้ีคิดีเป็ีนร้ัอียลัะ 3 ขอีงิผู้ลิัตภัณฑ์์จังิหวััดี แลัะภาคนอีกการัเกษตรั 

967,392 ล้ัานบาที่ หร้ัอีคิดีเป็ีนร้ัอียลัะ 97 ขอีงิผู้ลิัตภัณฑ์์จังิหวััดี 

ทัี่�งินี� ภาคนอีกการัเกษตรั ปีรัะกอีบไปีดี้วัย ภาคอีุตสาหกรัรัม 

797,837 ล้ัานบาที่ หร้ัอีคิดีเป็ีนร้ัอียลัะ 80 ขอีงิผู้ลิัตภัณฑ์์จังิหวััดี 

แลัะภาคบรัิการั 169,555 ล้ัานบาที่ หร้ัอีคิดีเปี็นรั้อียลัะ 17 ขอีงิ

ผู้ลัิตภัณฑ์์จังิหวััดี (รัายลัะเอีียดีตามภาพทีี่�  1) นอีกจากนี�  

ยังิมีผู้ลิัตภัณฑ์์จังิหวััดีต่อีหัวั (GPP Per Capita) เท่ี่ากับ 998,748 บาที่ 

ซ่์�งิถ้อีว่ัาเป็ีนอัีนดัีบ 1 ขอีงิปีรัะเที่ศ 

ภาพที่ี� 1 : แผู้นภ้มิวังิกลัมแสดีงิผู้ลัิตภัณฑ์์จังิหวััดีรัะยอีงิ 
ที่ี�มา : สำานักงิานพัฒนาการัเศรัษฐกิจแลัะสังิคมแห่งิช่าติ
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ภาพที่ี� 2 : โครังิการัเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัันอีอีก 
ที่ี�มา : สำานกังิานสง่ิเสรัมิวัสิาหกจิขนาดีกลัางิแลัะขนาดียอ่ีม (สสวั.)

นอีกจากนี� จังิหวััดีรัะยอีงิ ยังิเป็ีนส่วันหน่�งิในโครังิการัเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัันอีอีก (อีีอีีซี์) ซ่์�งิเป็ีน

โครังิการัทีี่�ต่อียอีดีการัพัฒนาพ้�นทีี่�ช่ายฝั่�งิที่ะเลัตะวัันอีอีกซ่์�งิเป็ีนทีี่�ร้้ัจักกว่ัา 30 ปีี หรั้อีทีี่�ร้้ัจักกันว่ัา  

อีีสเทิี่ร์ันซี์บอีร์ัดี (รัายลัะเอีียดีตามภาพทีี่� 2)  โดียโครังิการัอีีอีีซี์ มีการัพัฒนาพ�้นทีี่�ในหลัายร้ัปีแบบ  

รัวัมไปีถ่งิการัพัฒนาเม้อีงิอัีจฉริัยะ (Smart City) ซ่์�งิเป็ีนเม้อีงิทีี่�ใช้่รัะบบเที่คโนโลัยีสารัสนเที่ศ  

รัวัมถ่งินวััตกรัรัมเข้ามาบรัิหารัเพ้�อีเพิ�มปีรัะสิที่ธ์ิภาพในการัพัฒนาเม้อีงิ แลัะยกรัะดีับคุณภาพช่ีวิัต

ปีรัะช่าช่น  ทัี่�งินี� โครังิการัเม้อีงิอีัจฉรัิยะขอีงิจังิหวััดีรัะยอีงิที่�ีอีย่้ในพ�้นที่�ีขอีงิโครังิการัอีีอีีซ์ี ค้อี  

“โครังิการัวัังิจันที่ร์ัวััลัเลัย์ (Wangchan Valley)” 
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คุณสุรัช่ัย เหลั่าพ้ลัสุข 
ผู้้้ช่่วัยกรัรัมการัผู้้้จัดีการัใหญ่่ 
ที่ำาหน้าที่ี� ผู้้้อีำานวัยการัโครังิการันวัตักรัรัม
รัะเบียงิเศรัษฐกิจภาคตะวัันอีอีก 
บรัิษัที่ ปีตที่ จำากัดี (มหาช่น)

โครังิการัวัังิจันที่ร์ัวััลัเลัย์เป็ีน

โครังิการัทีี่�บริัษัที่ ปีตที่. จำากัดี 

(มหาช่น) ร่ัวัมม้อีกับกรัะที่รัวังิ

การัอุีดีมศ่กษา วิัที่ยาศาสตร์ั 

วิัจัยแลัะนวััตกรัรัมชั่�นนำาขอีงิ

ภ้มิภาคเอีเชี่ยตะวัันอีอีกเฉียงิใต้ 

แลัะพัฒนาตามแนวัคิดีเม้อีงิ

อัีจฉริัยะ (Smart City) 7 ด้ีาน 

ไดี้แก่ Smart Environment, 

Smart Mobility, Smart People, 

Smart Living, Smart Economy, 

Smart Governance, Smart  

Energy โดียมีจุดีมุ่งิหมายใน 

การัผู้ลัักดัีนพัฒนาผู้้้ปีรัะกอีบการั

ไที่ยเปีลีั�ยนผู้่านไปีส่้ธ์ุรักิจแห่งิ

อี น า ค ต แ ลั ะ อีุ ต ส า ห ก รั รั ม 

เป้ีาหมายใหม่ (New S-Curve) 

ซ่์� งิ จ ะ เ ป็ี น ก ลั ไ ก ใ น พั ฒ น า

เศรัษฐกิจ ทัี่�งินี� โครังิการัวัังิจันที่ร์ั 

วััลั เลัย์ ตั� งิอี ย่้ที่�ี  ต .ปี่ า ยุบใน  

อี.วัังิจันที่รั์ จ.รัะยอีงิ บนพ้�นทีี่� 

3,454 ไรั่ โดียปีตที่. ไดี้ลังิทีุ่น

รัะบบโครังิสร้ัางิพ้�นฐาน รัะบบ

เที่คโนโลัยีสารัสนเที่ศ แลัะรัะบบ

สาธ์ารัณ้ปีโภค รัวัมถ่งิการั

อีำานวัยสะดีวักต่างิ ๆ  ในพ�้นทีี่�อีีก

ทัี่�งิพัฒนาให้มีพ้�นทีี่� สี เ ขียวัใน

ปีรัิมาณมาก เพ้�อีสรั้างิให้เป็ีน

เม้อีงิที่�ีน่าอีย่้แลัะเพิ�มศักยภาพ

รัอีงิรัับการัลังิทุี่น แลัะการัพัฒนา

วิัจัยนวััตกรัรัมในการัขับเคล้ั�อีน

เศรัษฐกิจขอีงิปีรัะเที่ศ ตามนโยบาย 

ความเป็นมา ความโดดเด่น และความคืบหน้าของวังจันทร์ 

วัลเลย์ เมืองอัจฉริยะของจังหวัดระยอง

โครังิการัวัังิจันที่รัวั์ัลัเลัยเ์ป็ีนโครังิการัที่�ีบริัษัที่ ปีตที่ จำากัดี (มหาช่น) 

หร้ัอี ปีตที่. ไดี้รัับภารักิจจากภาครััฐให้เตรัียมควัามพรั้อีมจาก 

การัเปีลีั�ยนแปีลังิขอีงิโลักจากยุคอุีตสาหกรัรัม 3.0 ไปีส่้ยุคดีิจิทัี่ลั 

4.0 (Thailand 4.0 ) ผู่้านเครั�้อีงิม้อีทีี่�เรัียกว่ัา “นวััตกรัรัม  

(Innovation)” โดียส�ิงิที่�ี ปีตที่. มีแนวัคิดีคิดีการัพัฒนาในครัั�งินี� ค้อี 

การัพัฒนาเม้อีงิอัีจฉริัยะ (Smart City) จากพ�้นที่�ีสีเขียวั ซ่์�งิเป็ีนพ้�นทีี่�

ป่ีาให้กลัางิเปี็นเม้อีงิอัีจฉริัยะแห่งิใหม่ โดียหลัักการัในการัพัฒนา

เม้อีงิทีี่�โครังิการัวัังิจันที่ร์ัวััลัเลัย์นำามาใช้่ ซ่์�งิสำานักงิานพัฒนา

วิัที่ยาศาสตร์ัแลัะเที่คโนโลัยีแห่งิช่าติ (สวัที่ช่.) เป็ีนผู้้้ว่ัางิกรัอีบไว้ั  

4 ด้ีาน ไดีแ้ก ่1) เม้อีงินวััตกรัรัมช่วีัภาพ (Biopolis) 2) เม้อีงินวััตกรัรัม

ด้ีานอีาหารั (Food Innopolis) 3) เม้อีงินวััตกรัรัมการับินแลัะอีวักาศ 

(Space Innoplis) แลัะ 4) เม้อีงินวััตกรัรัมรัะบบอัีตโนมัติ หุ่นยนต์ 

แลัะอิีเล็ักที่รัอีนิกส์อัีจฉริัยะ (Aripolis) 

Thailand 4.0 ทัี่�งินี� สำานักนโยบายเศรัษฐกิจมหภาค สำานักงิาน

เศรัษฐกิจการัคลัังิ แลัะวัารัสารัการัเงิินแลัะการัคลัังิไดี้มีโอีกาส

สัมภาษณ์  คุณ์สุร ชัิย  เห ล่า พูล สุข  ผู้ ช่ิ วยกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่ ทำาหน้าท่ี ผู้อำานวยการโครงการนวัตกรรม

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก บริษัท ปตท จำากัด (มหาชิน) 

เกี�ยวักับโครังิการัวัังิจันที่ร์ัวััลัเลัย์ เม้�อีวัันทีี่� 9 กุมภาพันธ์์ 2565  

ทีี่�ผู่้านมา โดียมีรัายลัะเอีียดีทีี่�น่าสนใจ ดัีงินี�
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ทัี่� งิ นี�  วัั งิ จันที่รั์ วัั ลั เลัย์  ไดี้ 

การัรัับรัอีงิเปี็น Smart City 

เม้อีงิอัีจฉริัยะขอีงิปีรัะเที่ศไที่ย

เม้�อีวัันทีี่� 24 ธั์นวัาคม 2564 

โดียเม้อีงิอีัจฉรัิยะจะสมบ้รัณ์

แลัะมีปีรัะสิที่ธ์ิภาพไดี้จะต้อีงิมี 

รัะบบนิเวัศนวััตกรัรัม (Innovation 

Ecosystem) ทีี่�บ้รัณาการักัน 

ทุี่กภาคส่วัน ไดี้แก่ 1) Start up, 

SMEs 2) Smart Township  

3) School & University 4) Large 

Firm แลัะ 5) Research Institute 

& Regulators ซ่์�งิส่วันทีี่�สำาคัญ่

ทีี่�สุดี ค้อี Large Firm หร้ัอีบรัษัิที่

ขนาดีใหญ่่ เน้�อีงิจากเป็ีนส่วันทีี่�

ให้บริัษัที่เข้ามาลังิทุี่นในพ�้นทีี่� 

วัังิจันที่ร์ัวััลัเลัย์ เม้�อีมีบริัษัที่ 

เข้ามาเพิ�มข่�นจะที่ำาให้ เม้อีงิ 

แห่งินี�ขยายตวััแลัะมีการัพัฒนา

อีย่างิต่อีเน้�อีงิ ทัี่�งินี� ในปัีจจุบัน 

โครั งิการั วัั งิ จั นที่ ร์ั วัั ลั เลัย์  

ไ ด้ี แบ่ งิ โ ซ์นพ�้ นที่�ี อีอีก เปี็ น  

3 โซ์น ได้ีแก่ 1) Community 

Zone หร้ัอีการัพัฒนาพ้�นทีี่�

สำา ห รัั บกา รัอี ย่้ อี า ศั ย แลัะ

สันที่นาการัเพ้�อีตอีบสนอีงิ

ควัามต้อีงิการัให้กับนักวัิจัย 

แลัะครัอีบครััวั รัวัมถ่งิชุ่มช่น 

ทีี่� อี ย้่ บ รัิ เ วัณโดียรัอีบแลัะ

ปีรัะช่าช่นทัี่�วัไปี ปีรัะกอีบไปีด้ีวัย

ทีี่�อีย้่อีาศัย ร้ัานค้า แลัะพ้�นทีี่� 

เชิ่งิพาณิช่ยกรัรัม 2) Education 

Zone หรัอ้ีการัพัฒนาพ้�นทีี่�เพ�้อีการัศ่กษาแลัะการัเรีัยนร้้ั เสรัมิสรัา้งิ

ควัามเข้มแข็งิให้การัวัิจัย ปีรัะกอีบไปีดี้วัย โรังิเรัียนกำาเนิดีวิัที่ย์ 

(KVIS) สถาบันวิัที่ยสิริัเมธี์ (VISTEC) แลัะศ้นย์เรีัยนร้้ัป่ีาวัังิจันที่ร์ั 

เป็ีนต้น 3) Innovation Zone หรั้อีการัพัฒนาพ้�นทีี่�สำาหรัับงิานวัิจัย

แลัะนวััตกรัรัมขอีงิปีรัะเที่ศ ซ่์�งิเป็ีนทีี่�ตั�งิขอีงิกลุ่ัมอีาคารักลุ่ัม

นวััตกรัรัม ที่�ีเกี�ยวัข้อีงิกับการัพัฒนา 4 เม้อีงินวััตกรัรัม รัวัมถ่งิ 

หน่วัยงิานจากภาครััฐ บรัิษัที่ในกลุ่ัม ปีตที่. แลัะภาคเอีกช่นอ้ี�น ๆ 

เข้าร่ัวัมพัฒนาพ้�นทีี่� นอีกจากนี�ยังิมีพ�้นทีี่�บางิส่วันทีี่�ยังิรัอีการัพัฒนา

ในอีนาคตรัว่ัมกบัพันธ์มติรัอ้ี�น ๆ  ที่�ีสนใจดีำาเนินกิจกรัรัมที่�ีเก�ียวัขอ้ีงิ

กับด้ีานวิัจัยแลัะนวััตกรัรัม (รัายลัะเอีียดีตามภาพทีี่� 3)

สำาหรัับควัามค้บหน้าขอีงิโครังิการัวัังิจันที่รั์วััลัเลัย์นั�น โครังิการั 

วัังิจันที่ร์ัวััลัเลัย์ในเก้อีบทุี่กโซ์นได้ีเปีิดีที่ำาการัแล้ัวั อีย่างิไรัก็ตาม 

โครังิการัพัฒนาศ้นย์การัค้าทีี่�มีขนาดีเล็ัก (Community Mall) 

โรังิแรัม แลัะอีพาร์ัตเมนต์ ใน Community Zone คาดีวั่าจะเสร็ัจ

สมบ้รัณ์ปีรัะมาณปี ี2566

ภาพที่ี� 3 : พ้�นที่ี�ในโครังิการัวัังิจันที่รั์วััลัเลัย์
ที่ี�มา : https://www.wangchanvalley.com
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ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ

ดีว้ัยโครังิการัวัังิจันที่ร์ัวััลัเลัย์ เป็ีนโครังิการัทีี่�สร้ัางิเม้อีงิจากพ้�นทีี่�ป่ีาให้เป็ีนเม้อีงิอัีจฉริัยะ โดียมตีน้แบบ

มาจาก Silicon Valley ขอีงิปีรัะเที่ศสหรััฐอีเมรัิกา ซ่์�งิเป็ีนจุดีมุ่งิหมายหลัักที่�ีที่ำาให้ต้อีงิมีการัเรั่งิรััดี 

การัพัฒนา Smart City แห่งินี� โดียปัีญ่หาทีี่�ที่ำาให้การัพัฒนาโครังิการัวัังิจันที่ร์ัวััลัเลัย์แห่งินี�ลั่าช่้า  

ก็ค้อี การัขาดีนักลังิทีุ่น ที่ำาให้พ้�นที่�ีในโครังิการัคงิเหล้ัอีมาก ซ่์�งิที่ำาให้ ปีตที่. ต้อีงิรัับผู้ิดีช่อีบทัี่�งิดี้าน 

การัจดัีการัแลัะที่างิการัเงิิน โดียหากมนัีกลังิทุี่นเขา้มาลังิที่นุในพ�้นที่�ีแหง่ิน�ีมากจะที่ำาใหวั้ังิจันที่รัวั์ัลัเลัย์

แห่งินี�พัฒนาได้ีต่อีเน้�อีงิ เพรัาะ ปีตที่. ได้ีสร้ัางิโครังิสร้ัางิพ้�นฐานสำาหรัับเม้อีงิอัีจฉริัยะแห่งินี�ไว้ัแล้ัวั 

อียา่งิไรักต็าม โครังิการัวัังิจันที่รัวั์ัลัเลัยเ์ป็ีนเมอ้ีงิอัีจฉรัยิะที่�ีคำานง่ิถ่งิสิ�งิแวัดีลัอ้ีมเปีน็หลััก ที่ำาให้นักลังิทุี่น

ทีี่�ต้อีงิการัเข้ามาลังิทุี่นต้อีงิเป็ีนการัลังิทุี่นในอุีตสาหกรัรัมทุี่กด้ีานทีี่�เป็ีนมิตรัต่อีสิ�งิแวัดีลั้อีม

Key Success ของโครงการ

สำาหรัับ Key Success ขอีงิโครังิการัวัังิจันที่ร์ัวััลัเลัย์แห่งินี� ไดี้แก่ คนแลัะนักลังิทุี่น โดียเม้�อีมีจำานวันคน

ทีี่�เข้ามาในโครังิการั ไม่ว่ัาจะเป็ีนที่ำางิาน ศ่กษาเล่ัาเรีัยน แลัะอีย่้อีาศัย เพ�ิมข�่น จะที่ำาให้เม้อีงิ 

มีการัขยายตัวัแลัะพัฒนารัะบบนวััตกรัรัมอีย่างิต่อีเน�้อีงิ ซ่์�งิรัวัมไปีถ่งินักลังิทุี่นทีี่�เป็ีนปัีจจัยทีี่�สำาคัญ่ 

ไม่แพ้กัน เพรัาะนักลังิทุี่นจะมาตั�งิอุีตสาหกรัรัมทีี่�มีนวััตกรัรัมใหม่ๆ ซ่์�งิจะที่ำาให้เกิดีการัพัฒนา 

นวััตกรัรัมในเม้อีงิแห่งินี�เพิ�มข่�น รัวัมไปีถ่งิจะกรัะตุ้นการัจ้างิงิานไดี้อีีกด้ีวัย
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บทความโดย
เมวลี เทียมเทศ
ฑิตฐิตา ปิ่นตบแต่ง (นักศึกษาฝึกงาน)
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

เคล็ด (ไม่) ลับ 
เลือกประกันภัยตรงใจคุณ์
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เคล็ด (ไม่) ลับ 
เลือกประกันภัยตรงใจคุณ์

บทนำ�
ปีรัะกันภัยถ้อีเป็ีนผู้ลิัตภัณฑ์์ที่างิการัเงิินซ่์�งิมีไว้ัใช้่สำาหรัับการับรัรัเที่า

ควัามเด้ีอีดีร้ัอีนให้กับผู้้้ที่ำาปีรัะกันภัยทีี่�ได้ีรัับจากควัามเสียหายจาก

ควัามเสี�ยงิในร้ัปีแบบต่างิ ๆ ในร้ัปีขอีงิการัค่าสินไหมที่ดีแที่น ทัี่�งินี� 

กรัมธ์รัรัม์ปีรัะกันภัยเป็ีนสัญ่ญ่าข้อีตกลังิรัะหว่ัางิบุคคลั 2 ฝ่่าย ค้อี 

ผู้้้รัับปีรัะกันภัย กับ ผู้้้เอีาปีรัะกันภัย ซ่์�งิทัี่�งิ 2 ฝ่่ายจะต้อีงิรัับผิู้ดีช่อีบ

ในสัญ่ญ่านั�น (สำานักงิานคณะกรัรัมการักำากับแลัะส่งิเสริัมการั

ปีรัะกอีบธุ์รักิจปีรัะกันภัย, 2565) โดียในสัญ่ญ่าปีรัะกันภัยจะ 

มีผู้้้เกี�ยวัข้อีงิ 3 ฝ่่าย ดัีงินี� “(1) ผู้้้รัับปีรัะกันภัย (Insurer) เป็ีนบริัษัที่

ปีรัะกนัภัยที่�ีไดีรั้ับใบอีนญุ่าตปีรัะกอีบธ์รุักิจปีรัะกนัภัยอียา่งิถ้กต้อีงิ

ตามกฎหมาย มีหน้าทีี่�ช่ดีใช่ ้ค่าสินไหมที่ดีแที่นใหแ้ก่ผู้้้เอีาปีรัะกันภัย

จากภัยทีี่�เกิดีข่�นตามเง้ิ�อีนไขในสญั่ญ่า (2) ผู้้เ้อีาปีรัะกันภัย (Insured) 

หร้ัอีผู้้้ถ้อีกรัมธ์รัรัม์ (Policy Holder) เป็ีนบุคคลัธ์รัรัมดีาหรั้อี 

นิติบุคคลัก็ไดี้ มีหน้าทีี่�ส่งิเบี�ยปีรัะกันภัยให้แก่ผู้้้รัับปีรัะกันภัย 

จนครับกำาหนดีตามทีี่�ตกลังิกันไว้ัในสัญ่ญ่า แลัะ (3) ผู้้้รัับผู้ลัปีรัะโยช่น์ 

(Beneficiary) เป็ีนบุคคลัทีี่�ถ้กรัะบุไวั้ในกรัมธ์รัรัม์ปีรัะกันภัย ให้เป็ีน

ผู้้ไ้ดีรั้ับคา่สนิไหมที่ดีแที่นซ์�่งิผู้้้รัับผู้ลัปีรัะโยช่นส์ามารัถเปีลีั�ยนแปีลังิ

ได้ีตามควัามต้อีงิการัขอีงิผู้้้เอีาปีรัะกันภัย โดียผู้้้รัับผู้ลัปีรัะโยช่น์ 

อีาจเป็ีนคนเดีียวักับผู้้้เอีาปีรัะกันภัยก็ไดี้”

ตามปีรัะมวัลักฎหมายแพ่งิแลัะพาณิช่ย์ ได้ีแบ่งิการัปีรัะกันภัย 

อีอีกเป็ีน 2 ปีรัะเภที่ ค้อี (1) การัปีรัะกันช่ีวิัต (Life Insurance) แลัะ

การัปีรัะกันวัินาศภัย (Non-Life Insurance) โดียการัปีรัะกันช่ีวิัต  

(Life Insurance) หมายถ่งิ (สำานักงิานคณะกรัรัมการักำากับแลัะ 

ส่งิเสรัิมการัปีรัะกอีบธ์ุรักิจปีรัะกันภัย, 2565) การัที่�ีบุคคลัผู้้้หน�่งิ

เรัียกวั่า “ผู้้้ เอีาปีรัะกันภัย” ไดี้จ่ายเงิินจำานวันหน�่งิเรีัยกวั่า  

“เบี�ยปีรัะกันภัย” ตามจำานวันทีี่�กำาหนดีไว้ัในกรัมธ์รัรัม์ให้กับบรัิษัที่

ปีรัะกันชี่วิัต เพ้�อีซ้์�อีควัามคุ้มครัอีงิการัเสียชี่วิัต ครัอีบคลุัมไปีถ่งิ 

การัส้ญ่เสียอีวััยวัะ การัทุี่พพลัภาพ การับาดีเจ็บหรั้อีเจ็บป่ีวัย 

ภายในเวัลัาทีี่�กำาหนดี หร้ัอีมีอีายุย้นยาวัจนครับกำาหนดีตามทีี่�รัะบุ

ไว้ัในกรัมธ์รัรัม ์บรัษัิที่ปีรัะกนัจะจา่ยเงิินจำานวันหน�่งิเรัยีกวัา่ “จำานวัน

เงิินเอีาปีรัะกันภัย” ให้แก่ “ผู้้้รัับ

ผู้ลัปีรัะโยช่น์” หรั้อีผู้้้เอีาปีรัะกัน

ภัยแล้ัวัแต่กรัณี ทัี่�งินี� เง้ิ�อีนไข

ควัามคุ้มครัอีงิจะมีหลัายร้ัปีแบบ

ข่�นอี ย่้กับการั เ ล้ัอีกซ์�้อีตาม 

ควัามเหมาะสมขอีงิผู้้เ้อีาปีรัะกนั

ภัยเป็ีนหลััก แลัะ (2) การัปีรัะกนั

วิันาศภัย หมายถ่งิ การัปีรัะกัน

ภัยทุี่กปีรัะเภที่ทีี่�นอีกเหน้อีจาก

การัปีรัะกันชี่วิัต โดียผู้้้รัับปีรัะกัน

ภัยตกลังิจะช่ดีใช่้ ค่าสินไหม

ที่ดีแที่น ให้ ผู้้้ เอีาปีรัะกันภัย 

หากที่รััพย์สินทีี่�ที่ำาปีรัะกันภัย 

เอีาไว้ัเกิดีควัามส้ญ่เสีย หร้ัอี  

เ สียหายจากภัยต่างิ  ๆ ซ่์� งิ 

ควัาม เ สียหาย นั� นสามารัถ

ปีรัะเมินค่าเป็ีนตัวัเงิินไดี้ 

นอีกเหน้อีจากควัามหมายขอีงิ

ธุ์รักิจการัปีรัะกันภัยที่�ีแตกต่างิ

กั น ต า ม ที่�ี ก ล่ั า วั ไ ปี แ ล้ั วั  

การัปีรัะกันภัยทัี่�งิ 2 ปีรัะเภที่  

ยังิมีหลัักเกณฑ์์แลัะมีการักำากับ

ด้ีแลัภายใต้กฎหมายทีี่�แตกต่างิ

กันดี้วัย โดียการัปีรัะกอีบธุ์รักิจ

ปีรัะกันชี่วิัตอีย่้ภายใต้การักำากับ

ด้ีแลัขอีงิพรัะรัาช่บญั่ญั่ติปีรัะกนั

ชี่วิัต พ.ศ. 2535 แลัะที่�ีแก้ไขเพิ�ม

เติมสำาหรัับการัปีรัะกอีบธ์ุรักิจ

ปีรัะ กัน วิันาศภั ยอี ย้่ ภายใต้ 

การักำา กับด้ีแลัขอีงิพรัะรัาช่

บัญ่ญั่ติปีรัะกันวัินาศภัย พ.ศ. 

2535 แลัะที่�ีแก้ไขเพิ�มเติม” 
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ปัจจัยที่ควรพิจ�รณ�ใน
ก�รทำ�ประกันภัย
ปีฏิิเสธ์ไม่ได้ีว่ัา หลัายคนยังิมอีงิว่ัา การัที่ำาปีรัะกันภัยเป็ีนการัจ่ายเงิิน

ทีี่�ไม่คุ้มค่า แลัะหลัายคนอีาจมีปีรัะสบการัณ์ทีี่�ไม่ดีีเกี�ยวักับการัให้

ข้อีม้ลัขอีงิตัวัแที่นหรั้อีนายหน้าปีรัะกันภัย ซ่์�งิสาเหตุหน่�งิขอีงิ

เหตุการัณ์เหล่ัานี�เกิดีข่�นจากการัทีี่�ผู้้้เอีาปีรัะกันภัยได้ีรัับข้อีม้ลั 

ทีี่�ไมถ้่กต้อีงิเกี�ยวักับการัที่ำาปีรัะกนัภัย แลัะซ์�้อีปีรัะกนัภัยที่�ีไมไ่ดีต้รังิ

กับควัามต้อีงิการัขอีงิตนเอีงิ ดัีงินั�น สิ�งิทีี่�จะช่่วัยคลีั�คลัายปัีญ่หา 

เหลั่านี�ไดี้ค้อีการัเข้าใจปีัจจัยที่�ีควัรัพิจารัณาในการัที่ำาปีรัะกันภัย  

ซ่์�งิผู้้้เขียนจะกลั่าวัดัีงิต่อีไปีนี�

1. การพิจารณ์าปัจจัยความเส่ียงของแต่ละบุคคล 

ก่อีนทีี่�บุคคลัจะตัดีสินที่ำาปีรัะกันภัยอีาจต้อีงิพิจารัณาถ่งิควัามเสี�ยงิ

เฉพาะขอีงิตัวัแต่ลัะบุคคลัเน้�อีงิจากแต่ลัะคนอีย้ใ่นสถานะแลัะสภาพ

แวัดีล้ัอีมทีี่�แตกต่างิกัน มีพฤติกรัรัมแตกต่างิกัน แลัะมีเป้ีาหมายใน

การัดีำารังิชี่วิัตที่�ีต่างิกัน จ่งิส่งิผู้ลัต่อีร้ัปีแบบแลัะรัะดัีบควัามเสี�ยงิทีี่�

แตกต่างิกัน ทัี่�งินี� หากจะกลั่าวัถ่งิควัามเสี�ยงิวั่ามีควัามเสี�ยงิใดีบ้างิ

ทีี่�แต่ลัะบุคคลัต้อีงิพบเจอีก็อีาจกลั่าวัไดี้ไม่หมดีเน้�อีงิจากมี 

ควัามหลัากหลัายมาก ในทีี่�นี�ผู้้้เขียนจ่งิจะยกตัวัอีย่างิควัามเสี�ยงิ 

ทีี่�พบได้ีบ่อียในชี่วิัตปีรัะจำาวัันแลัะบุคคลัสามารัถบริัหารัควัามเสี�ยงิ

โดียการัถ่ายโอีนควัามเสี�ยงิไปีให้กับบริัษัที่รัับปีรัะกันภัยได้ี ดัีงิต่อีไปีนี�

 1.1 ความเส่ียงด้านสุขภาพ

 ควัามเสี�ยงิดีา้นสุขภาพจัดีเป็ีนควัามเสี�ยงิทัี่�วัไปีทีี่�เก้อีบทุี่กคน

จะต้อีงิพบเจอี โดียเฉพาะในปัีจจุบันทีี่�มีคนไที่ยมีปัีญ่หาด้ีานสุขภาพ

มากข่�น โดียจากข้อีม้ลัดี้านสุขภาพ กรัะที่รัวังิสาธ์ารัณสุขพบวั่า 

ตั�งิแต่ปีี 2553 – 2563  คนไที่ยมีจำานวันผู้้้ป่ีวัยเพิ�มข่�นอีย่างิมี 

นัยสำาคัญ่ โดียในปีี 2553 มีจำานวันผู้้้ป่ีวัยในเพียงิ 11 ล้ัานคน แลัะ

เพ�ิมข่�นเร้ั�อีย ๆ จนกรัะทัี่�งิในปีี 2563 มีจำานวันผู้้้ปี่วัยในเพิ�มข่�นเป็ีน

เก้อีบ 21 ล้ัานคน แลัะมีแนวัโน้มจะเพิ�มข่�นอีีกในอีนาคตค ดัีงินั�น 

ควัามเสี�ยงิดี้านสุขภาพจ่งิเปี็น

ควัามเสี�ยงิทีี่�ไม่อีาจลัะเลัยได้ี 

เพรัาะนอีกจากจะเป็ีนควัามเสี�ยงิ

ทีี่�มีโอีกาสเป็ีนได้ีมาก ยังิที่ำาให้

บุคคลัต้อีงิส้ญ่เสียรัายไดี้ ใน 

การัปีรัะกอีบอีาชี่พ แลัะค่าใช้่จ่าย

ในการัรัักษาพยาบาลั ทัี่�งินี� บุคคลั

สามารัถถ่ายโอีนควัามเสี�ยงิด้ีาน

สุขภาพได้ีโดียการัที่ำาปีรัะกันทีี่�ให้

ควัามคุ้มครัอีงิสุขภาพ เพ้�อีลัดี

ผู้ลักรัะที่บจากควัามเสี�ยงิทีี่� 

เ กิดีข่�น โดียหากบุคคลัเกิดี

ปัีญ่หาด้ีานสุขภาพข่�นแลัะที่ำา

ปีรัะกันภัยไว้ั สิ�งิทีี่�บุคคลัจะได้ีรัับ

ค้อีค่าสินไหมที่ดีแที่นจากบรัิษัที่

ปีรัะกันภัย หร้ัอีถ้ากล่ัาวัอีย่างิง่ิาย

ก็ ค้อีค่าใ ช้่ จ่ายในการัรัักษา

พยาบาลันั�นเอีงิ อีย่างิไรัก็ดีี  

ในควัามเป็ีนจรัิงิการับริัหารั
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ควัามเสี�ยงิดี้านสุขภาพไม่ได้ี 

มีเพียงิแค่การัที่ำาปีรัะกันเท่ี่านั�น

แ ต่ ยั งิ ส า ม า รั ถ ที่ำา ไ ด้ี โ ดี ย 

การัหลีักเลีั�ยงิหร้ัอีลัดีควัามเส�ียงิ

โดียการัด้ีแลัะสขุภาพขอีงิตนเอีงิ

ให้แข็งิแรังิอีย่้เสมอีได้ีอีีกด้ีวัย

 1 .2 ความเ ส่ียงด้าน 

การมีอายุยืนยาว

 หากกลั่าวัถ่งิควัามเสี�ยงิ

ดี้านอีายุย้นยาวัหลัายคนอีาจ 

มอีงิวัา่ การัมอีีายุย้นไมน่่าจะเปีน็

ควัามเสี�ยงิแต่ในควัามเป็ีนจริังิ

นั�น สำาหรัับผู้้ที้ี่�มีที่รััพยสิ์นไมม่าก

หรัอ้ีไมไ่ด้ีวัางิแผู้นดีา้นการัเงิินไวั้

ก่อีน การัมีอีายุ ย้น ถ้อี เปี็น 

ควัามเสี�ยงิที่�ีสำาคัญ่อีย่างิหน�่งิ 

เน้�อีงิจากเม้�อีบุคคลัหยุดีปีรัะกอีบ

อีาชี่พในช่่วังิอีายุปีรัะมาณ 60 ปีี

หร้ัอีมีการัเกษียณอีายุ จะที่ำาให้

ขาดีรัายได้ีในช่่วังิรัะยะเวัลัาทีี่�เหล้ัอีอีย่้ขอีงิชี่วิัต ซ่์�งิหากใครัทีี่�เตรีัยม

ควัามพร้ัอีมที่างิการัเงิินสำาหรัับวััยเกษียณ ไ ว้ั ตั� งิแต่แรัก  

การัมีอีายุย้นยาวัก็อีาจไม่ใช่่ควัามเสี�ยงิ แต่สำาหรัับคนที่�ีไม่ได้ีมี 

การัเตรีัยมตัวัสำาหรัับวััยเกษียณ ที่รััพย์สินที่�ีมีอีย้่อีาจไม่เพียงิพอี

สำาหรัับการัดีำารังิชี่วิัตในวััยหลัังิเกษียณ สำาหรัับวิัธี์การับริัหารั 

ควัามเสี�ยงิเพ�้อีเตรีัยมควัามพร้ัอีมสำาหรัับมอีีายุยน้ยาวัทีี่�ดีีวิัธ์หีน่�งิค้อี

การัโอีนควัามเสี�ยงิไปีให้กับบรัษัิที่ปีรัะกันภัยโดียการัที่ำาปีรัะกันช่วิีัต

แบบบำานาญ่ เพรัาะปีรัะกันบำานาญ่จะที่ำาให้ผู้้้เอีาปีรัะกันภัย 

มีรัายไดี้สมำ�าเสมอีหลัังิเกษียณ แต่หากบุคคลัไม่ได้ีที่ำาปีรัะกันภัย 

แต่มีลังิทีุ่นหร้ัอีเก็บอีอีมในร้ัปีแบบอ้ี�นก็สามารัถที่ำาถ้อีเปี็น 

การับริัหารัควัามเสี�ยงิเช่่นเดีียวักัน 

 1.3 ความเส่ียงด้านทรัพย์สิน

 ควัามเสี�ยงิด้ีานที่รััพย์สิน (Property Risk) เป็ีนควัามเสี�ยงิว่ัา

จะเกิดีควัามเสียหายหร้ัอีส้ญ่หายต่อีที่รััพย์สิน เช่่น ที่รััพย์สิน 

ถ้กขโมย เสียหายจากอีุบัติเหตุ อัีคคีภัย อุีที่กภัย ฯลัฯ ทัี่�งินี�  

การับรัิหารัควัามเสี�ยงิดี้านที่รััพย์สิน สามารัถที่ำาไดี้หลัายแนวัที่างิ 

อีาทิี่ การัจัดีเก็บที่รััพยสิ์นไว้ัในทีี่�ปีลัอีดีภัย เช่่น ต้้เซ์ฟิ หรัอ้ีเช่า่ต้้นิรัภัย

ทีี่�ธ์นาคารั

หร้ัอีการัติดีตั�งิกล้ัอีงิวังิจรัปีิดีไว้ัในบรัิเวัณทีี่�จัดีเก็บที่รััพย์สิน  

อีย่างิไรัก็ดีี มีที่รััพย์สินบางิปีรัะเภที่ทีี่�ไม่สามารัถบรัิหารัควัามเสี�ยงิ

ด้ีวัยวัิธี์การัดีังิกล่ัาวัไดี้ เน�้อีงิจากต้อีงิมีการัใช่้งิานหรั้อีเคล้ั�อีนทีี่� 

อีย่้ตลัอีดีเวัลัา หรั้อีเป็ีนที่รััพย์สินทีี่�มีม้ลัค่ามาก ๆ การัถ่ายโอีน 

ควัามเสี�ยงิไปีให้บริัษัที่ปีรัะกันวิันาศภัยจ่งิเป็ีนการับริัหารัควัามเสี�ยงิ

ทีี่�ดีีวิัธี์หน่�งิ ซ่์�งิการับรัิหารัควัามเสี�ยงิดี้านที่รััพย์สิน โดียการัที่ำา

ปีรัะกันภัยโจรักรัรัม ปีรัะกันภัยรัถยนต์ ปีรัะกันภัยสำาหรัับเงิิน หร้ัอี

ปีรัะกันควัามเสี�ยงิภัยทุี่กช่นิดี

 1.4 ความเส่ียงด้านการเสียชีิวิตก่อนวัยอันควร 

 การัเสียชี่วิัตก่อีนวััยอัีนควัรัค้อีการัเสียชี่วิัตโดียไม่ได้ีม ี

การัคาดีหมายมาก่อีน หร้ัอีไม่ได้ีเป็ีนการัเสียชี่วิัตตามธ์รัรัมช่าติใน

วัันส้งิอีายุ ควัามเสี�ยงิในกรัณีน�ีอีาจก่อีให้เกิดีผู้ลัเสียหายอีย่างิ
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รุันแรังิได้ีหากบุคคลัที่�ีเสียชี่วิัตนั�นเป็ีนหัวัหน้าครัอีบครััวัที่�ีต้อีงิหา 

รัายได้ีเพ�้อีเลีั�ยงิด้ีครัอีบครััวั หรั้อีเป็ีนบุคคลัที่�ีมีภารัะหนี�สินที่างิ 

การัเงิิน หากบุคคลันั�นเสียชี่วิัตจะก่อีให้เกิดีปัีญ่หาที่างิการัเงิินแก่

บุคคลัในครัอีบครััวั หรัอ้ีบุคคลัในอุีปีการัะ ทัี่�งิน�ี แนวัที่างิการับรัหิารั

ควัามเสี�ยงิด้ีานการัเสียชี่วิัตก่อีนวััยอัีนควัรั สามารัถดีำาเนินการัไดี้

ดัีงินี�

  (1) การัลัดีหร้ัอีหลีักเลีั�ยงิควัามเสี�ยงิ  เช่่น การัหลีักเลีั�ยงิ

กิจกรัรัมเสี�ยงิ การัขับรัถด้ีวัยควัามรัะมัดีรัะวัังิ การัด้ีแลัรัักษาสุขภาพ

ขอีงิตนเอีงิให้แข็งิแรังิ การัหมั�นอีอีกกำาลัังิกายแลัะพักผู้่อีนให้ 

เพียงิพอี เป็ีนต้น 

  (2) การัถ่ายโอีนควัามเสี�ยงิขอีงิการัเสียช่ีวิัตก่อีนวััย

อัีนควัรัไปีให้บริัษัที่ปีรัะกันชี่วิัต โดียการัที่ำาปีรัะกันชี่วิัต ซ่์�งิหากเกิดี

การัเสียชี่วิัตก่อีนวััยอัีนควัรัข่�น บริัษัที่ปีรัะกันชี่วิัตจะจ่ายเงิิน 

ให้กับผู้้้รัับผู้ลัปีรัะโยช่น์ ซ่์�งิจะช่่วัยลัดีควัามรุันแรังิจากควัามส้ญ่เสีย

ทีี่�เกิดีข่�นได้ี 

 1.5 ความเส่ียงด้านอาชีิพ 

 ควัามเสี�ยงิดีา้นอีาชี่พเกิดีจากควัามไม่มั�นคงิในอีาชี่พการังิาน 

โดียอีาจเกิดีจากการัถ้กเลัิกจ้างิหรั้อีมีรัายไดี้จากการัที่ำางิานไม่

สมำ�าเสมอี ซ่์�งิอีาจที่ำาให้บุคคลัที่�ีไม่ได้ีมีการัเตรัียมควัามพรั้อีมกับ

เหตุการัณ์ดัีงิกล่ัาวั ปีรัะสบกับปัีญ่หาสภาพคล่ัอีงิที่างิการัเงิินได้ี  

โดียจากสถานการัณ์การัแพรั่รัะบาดีขอีงิเช่�้อีไวัรััสโคโรัน่า 2019  

ได้ีแสดีงิให้เห็นแลั้วัว่ัา ควัามเสี�ยงิดี้านอีาช่ีพไม่ใช่่ควัามเสี�ยงิที่�ีไกลั

ตัวัเลัย เน้�อีงิจากเหตุการัณ์ดัีงิกล่ัาวัมีบริัษัที่ทุี่กขนาดี ตั�งิแต่ขนาดีเล็ัก 

ขนาดีกลัางิ แลัะขนาดีใหญ่่ปิีดีตัวัลังิ แลัะมีพนักงิานจำานวันมาก 

ถ้กจ้างิให้อีอีกจากงิาน การับริัหารัควัามเสี�ยงิด้ีานอีาชี่พจ่งิเป็ีน 

สิ�งิทีี่�หลัายคนต้อีงิตรัะหนัก ทัี่�งินี� การับริัหารัควัามเสี�ยงิด้ีานอีาชี่พ

สามารัถที่ำาได้ีหลัายวิัธี์ไม่ว่ัาจะเป็ีน การัเล้ัอีกที่ำางิานในบริัษัที่ที่�ีมี

ควัามมั�นคงิแลัะมีธ์รัรัมาภิบาลั การัก็บอีอีมเงิินตั�งิแต่ตอีนทีี่�ยังิมี

ควัามสามารัถในการัอีอีมได้ีเพ�้อีเก็บไวัเ้ป็ีนเงิินสำารัอีงิสำาหรัับใช้่จา่ย

ในกรัณีถ้กเ ลิักจ้างิหร้ัอีต้อีงิอีอีกจากงิานอีย่างิกะทัี่นหัน  
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หร้ัอีหากเป็ีนการับริัหารัควัามเสี�ยงิด้ีวัยการัที่ำาปีรัะกันภัยการัว่ัางิงิาน

ไดี้ โดียปีรัะกันภัยการัวั่างิงิานจะให้ควัามคุ้มครัอีงิผู้้้เอีาปีรัะกันภัย

ทีี่�เป็ีนล้ักจ้างิที่�ีถ้กเลิักจ้างิโดียไม่มีควัามผู้ิดีหร้ัอีนายจ้างิปีิดีกิจการั

แลัะได้ีรัับค่าช่ดีเช่ยตามพรัะรัาช่บัญ่ญั่ติคุ้มครัอีงิแรังิงิานแล้ัวั  

ในปัีจจุบันการัปีรัะกันภัยปีรัะเภที่นี�จะกำาหนดีวังิเงิินควัามคุ้มครัอีงิ

ส้งิสุดีทีี่�ร้ัอียลัะ 50 ขอีงิเงิินเด้ีอีน เป็ีนรัะยะเวัลัา 3 เด้ีอีน โดียกำาหนดี

ฐานเงิินเด้ีอีนส้งิสุดีไม่เกิน 50,000 บาที่ ซ่์�งิควัามคุ้มครัอีงินี� 

จะช่ว่ัยลัดีผู้ลักรัะที่บให้แก่บุคคลัทีี่�ถ้กเลิักจ้างิงิาน โดียจะมีเงิินก้อีน

ทีี่�จะใช้่เป็ีนทุี่นไปีปีรัะกอีบอีาช่ีพได้ี หร้ัอีใช่้เป็ีนค่าใช้่จ่ายรัะหว่ัางิรัอี

งิานใหม่

2. การประเมินความเสี่ยง

หลัังิจากที่�ีผู้้้อ่ีานพิจารัณาควัามเสี�ยงิส่วันบุคคลัแลั้วั อีาจพบวั่า 

ตนเอีงิมีควัามเสี�ยงิจำานวันมากทีี่�ต้อีงิบริัหารัจัดีการั ซ่์�งิหากจะให้

ถ่ายโอีนควัามเส�ียงิทุี่กอีย่างิทีี่�มีไปียังิบริัษัที่ปีรัะกันภัย อีาจต้อีงิใช้่

เงิินจำานวันมาก ดัีงินั�น เพ้�อีให้ไดี้กรัมธ์รัรัม์ปีรัะกันภัยที่�ีตรังิกับ 

ควัามต้อีงิการัมากทีี่�สุดี ผู้้้ทีี่�จะที่ำาปีรัะกันภัยควัรัมีการัปีรัะเมิน 

ควัามเสี�ยงิขอีงิตนเอีงิก่อีน ว่ัา

ควัามเสี�ยงิปีรัะเภที่ใดีทีี่�จะต้อีงิ

บริัหารัควัามเสี�ยงิโดียการัที่ำา

ปีรัะกันภัย ทัี่�งิน�ี ก่อีนที่�ีจะร้ั้ว่ัา

ควัามเสี�ยงิปีรัะเภที่ใดีที่�ีต้อีงิ

บ ริั ห า รั ค วั า ม เ สี� ย งิ ด้ี วั ย 

การัปีรัะกันภัย ผู้้้ที่�ีจะที่ำาปีรัะกัน

ภัยควัรัร้ัว่้ัาโดียทัี่�วัไปีการับรัหิารั

ควัามเสี�ยงิสามารัถดีำาเนินการั 

ได้ี 4 วิัธี์ ดัีงิต่อีไปีนี�

(1) การัลัดีควัามเสี�ยงิ (Risk 

Reduction) ค้อี การัดีำาเนินการั

เพ้�อีลัดีโอีกาสทีี่�จะเกิดีควัามเสี�ยงิ

หรั้อีผู้ลักรัะที่บขอีงิควัามเสี�ยงิ 

ยกตัวัอีย่างิ กรัณีทีี่�ควัามเสี�ยงิค้อี

การัเกิดีอุีบัติเหตุบนท้ี่อีงิถนน 

การัลัดีควัามเสี�ยงิก็ค้อีการัขบัรัถ

ให้ช้่าลังิด้ีวัยควัามไม่ปีรัะมาที่ 

หรั้อีการัขับรัถตามกฎจรัาจรั 

(2) การัหลีักเลีั�ยงิควัามเสี�ยงิ 

(Risk Avoidance) ค้อี การัไม่ที่ำา

หรั้อียกเลิักกิจกรัรัมใดี ๆ ทีี่�มี

ควัามเสี�ยงิ ยกตัวัอีย่างิฃ กรัณีทีี่�

ควัาม เ สี� ย งิ  ค้อี เห ตุการัณ์ 

เครั�้อีงิบินตก การัหลีักเลัี�ยงิ 

การัเดิีนที่างิโดียเครั�้อีงิบิน 

(3) การัถา่ยโอีนควัามเสี�ยงิ (Risk 

Sharing) ค้อีการัโอีนควัามเสี�ยงิ

ใ ห้แก่ ผู้้้อี�้น  โดียอีาจจะโอีน 

ควัามเสี�ยงิบางิส่วันหรั้อีทัี่�งิหมดี

ก็ได้ี ทัี่�งินี�  การัที่ำาปีรัะกันภัย 
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ถ้อีเป็ีนการัถ่ายโอีนควัามเสี�ยงิขอีงิผู้้้เอีาปีรัะกันภัยไปีให้กับบริัษัที่รัับปีรัะกันภัย

(4) การัยอีมรัับควัามเสี�ยงิไว้ัเอีงิ (Risk Acceptance) ค้อีการัไม่ดีำาเนินการัใดี ๆ เพ�้อีลัดีโอีกาสทีี่�จะเกิดี

หร้ัอีลัดีควัามรุันแรังิขอีงิผู้ลักรัะที่บทีี่�อีาจเกิดีข่�น ส่วันใหญ่่

เม้�อีที่รัาบวัิธี์การับรัิหารัควัามเสี�ยงิในร้ัปีแบบต่างิ ๆ แลั้วั ผู้้้ทีี่�จะที่ำาปีรัะกันภัยสามารัถบรัิหารั 

ควัามเสี�ยงิในร้ัปีแบบต่างิ ๆ ไดี้ตามแนวัที่างิในตารัางิต่อีไปีนี�

โดียจากตารัางิสามารัถกล่ัาวัได้ีวัา่ หากโอีกาสในการัเกิดีควัามเสี�ยงิ

อีย้่ในรัะดัีบปีานกลัางิหร้ัอีน้อียแต่สามารัถสร้ัางิควัามเสียหายได้ี

มากหร้ัอีปีานกลัางิ ผู้้้ทีี่�อ่ีานไม่ควัรัรัับควัามเสี�ยงิไว้ัเอีงิ แต่ควัรั 

ถ่ายโอีนควัามเสี�ยงิไปีให้กับบริัษัที่รัับปีรัะกันภัย เพรัาะหาก 

ผู้้้ที่ำาปีรัะกันภัยรัับควัามเสี�ยงิด้ีวัยตัวัเอีงิ อีาจส่งิผู้ลักรัะที่บต่อี 

ฐานะที่างิการัเงิิน หร้ัอีควัามเป็ีนปีกติอ้ี�น ๆ ในการัดีำารังิชี่วิัตได้ี

จะเห็นได้ีว่ัา ขั�นตอีนการัปีรัะเมินควัามเสี�ยงิถ้อีเป็ีนขั�นตอีนสำาคัญ่ทีี่�

จะที่ำาใหผู้้้้ทีี่�จะที่ำาปีรัะกนัภัยบรัหิารัจดัีการัควัามเสี�ยงิขอีงิตนไดีอ้ียา่งิ

เหมาะสม แลัะช่่วัยที่ำาให้ทีี่�จะที่ำาปีรัะกันภัยใช่เ้งิินอีย่างิคุ้มค่ามากข่�น

3. การพิจารณ์าเลือกบริษัทประกันภัย

เน้�อีงิจากในปัีจจุบันสภาพเศรัษฐกิจมีควัามไม่แน่นอีน แลัะ

สถานการัณ์การัแพร่ัรัะบาดีขอีงิเช้่�อีไวัรััสโคโรัน่า 2019 ที่ำาให้มี

บรัษัิที่ปีรัะกนัภัยหลัายแหง่ิถ้กเพกิถอีนใบอีนญุ่าตแลัะมผ้้ีู้เอีาปีรัะกนั

ภัยจำานวันมากได้ีรัับผู้ลักรัะที่บ โดียต้อีงิไปีขอีรัับช่ำารัำาหนี�จาก
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กอีงิทุี่นปีรัะกันวิันาศภัยแที่น ดัีงินั�น จ่งิแสดีงิให้เห็นว่ัาสิ�งิสำาคัญ่สิ�งิหน่�งิทีี่�ผู้้้เอีาปีรัะกันภัยต้อีงิพจิารัณา

ก่อีนที่ำาปีรัะกันภัย ค้อี ควัามมั�นคงิขอีงิบริัษัที่ปีรัะกันภัยแลัะควัามสามารัถในการัจ่ายค่าสินไหมที่ดีแที่น

ขอีงิบริัษัที่ โดียมีเกณฑ์์การัพิจารัณา ดัีงินี� 

 (1) บรัิษัที่มีฐานะที่างิการัเงิินมั�นคงิ การัที่�ีบริัษัที่ที่�ีมีฐานะที่างิการัเงิินที่�ีดีีถ้อีเป็ีนสิ�งิสำาคัญ่ใน 

การัเล้ัอีกปีริัษัที่ปีรัะกันภัย การัทีี่�บริัษัที่มีฐานะที่างิการัเงิินทีี่�มั�นคงิเป็ีนการัแสดีงิถ่งิการับริัหารัจัดีการั

ทีี่�ดีีขอีงิบรัิษัที่แลัะแสดีงิถ่งิการัที่�ีบริัษัที่มีเกณฑ์์พิจารัณาการัรัับปีรัะกันภัยแลัะการักำาหนดีอีัตรัาเบี�ย

ปีรัะกันภัยทีี่�เหมาะสม โดียปีกติแล้ัวับริัษัที่ปีรัะกันภัยต้อีงิเปิีดีเผู้ยงิบแสดีงิฐานะที่างิการัเงิินขอีงิบรัษัิที่

ส้่สาธ์ารัณะช่น เพ้�อีให้ปีรัะช่าช่นสามารัถพิจารัณาควัามมั�นคงิที่างิการัเงิินขอีงิบรัิษัที่ได้ี หรั้อีสามารัถ

พิจารัณาอัีตรัาส่วันควัามเพียงิพอีขอีงิเงิินกอีงิทุี่น (Capital Adequacy Ratio: CAR) แที่นไดี ้โดียอัีตรัาส่วัน

นี�เสม้อีนเปี็นการับอีกวั่าบริัษัที่ปีรัะกันภัยมีควัามสามารัถในการัช่ำารัะแลัะจัดีการัหนี�สินเพียงิใดี แลัะ

ย�ิงิอัีตรัาส่วัน CAR มีค่าส้งิมาก ก็จะแสดีงิถ่งิควัามสามารัถการับริัหารัหน�ีสินทีี่�ดีี แลัะบอีกถ่งิ 

ควัามมั�นคงิขอีงิบรัิษัที่ในปัีจจุบันสำานักงิานคณะกรัรัมการักำากับแลัะส่งิเสรัิมการัปีรัะกอีบธุ์รักิจ 

ปีรัะกันภัย หน่วัยงิานกำากับด้ีแลัธุ์รักิจปีรัะกันภัย ได้ีกำาหนดีให้ทุี่กบริัษัที่ปีรัะกันภัยต้อีงิมีอัีตรัาส่วัน 

ควัามพอีเพียงิขอีงิเงิินกอีงิทุี่นไม่ตำ�ากวั่า 140

 (2) มีปีรัะวััติการัดีำาเนินงิานที่�ีดีีมีธ์รัรัมาภิบาลัในการัดีำาเนินธ์ุรักิจ ในปีัจจุบันการัเล้ัอีกบรัิษัที่

ปีรัะกนัภัยโดียใหค้วัามสำาคัญ่กับเร้ั�อีงิธ์รัรัมาภบิาลัในการัปีรัะกอีบธ์รุักิจถ้อีวัา่มคีวัามสำาคัญ่มาก เพรัาะ

บริัษัที่ทีี่�มีธ์รัรัมาภิบาลัจะมีแนวัโน้มทีี่�จะมีควัามรัับผิู้ดีช่อีบกับผู้้้บริัโภคมากกว่ัา ทัี่�งินี� ผู้้้เอีาปีรัะกันภัย

สามารัถตรัวัจสอีบการัมีธ์รัรัมาภิบาลัขอีงิบริัษัที่ได้ีจากการับอีกเล่ัาปีรัะสบการัณ์จากคนรัอีบตัวั หร้ัอี

ปีรัะวััติการัดีำาเนินกิจการัในอีดีีตได้ี

 (3) มีศ้นย์บริัการัหร้ัอีสาขาครัอีบคลุัมพ�้นที่�ีที่�ีผู้้้เอีาปีรัะกันภัยต้อีงิการั เพ�้อีควัามสะดีวัก 

ในการัที่ำาปีรัะกันภัย แลัะตดิีตอ่ีขอีรัับคา่สนิไหมที่ดีแที่น โดียในอีดีีตการัที่�ีบรัษัิที่มีศ้นย์บรักิารัหร้ัอีสาขา

จำานวันมากจะช่่วัยสร้ัางิควัามเช้่�อีน่าเช้่�อีถ้อีให้กับบริัษัที่ปีรัะกันภัย อีย่างิไรัก็ดีี ในปัีจจุบันควัามก้าวัหน้า

ที่างิเที่คโนโลัยีที่ำาให้การัที่ำาธุ์รักรัรัมอีอีนไลัน์ที่�ีเกี�ยวักับการัปีรัะกันภัยมีควัามแพร่ัหลัายมากข่�น 

เน้�อีงิจากมคีวัามสะดีวักสบายแลัะการัที่ำาธุ์รักรัรัมการัเงินิผู้า่นช่่อีงิที่างิอีอีนไลันก็์ไดีรั้ับการัยอีมรัับเปีน็

วังิกว้ัางิมากข่�น การัพิจารัณาเล้ัอีกบริัษัที่ปีรัะกันภัยจากจำานวันศ้นย์บริัการัหร้ัอีสาขาจำานวันมากขอีงิ

บริัษัที่ปีรัะกันภัยจ่งิลัดีควัามสำาคัญ่ลังิมา

(4) ปีริัษัที่ปีรัะกันภัยควัรัมีเที่คโนโลัยีการัติดีต่อีส�้อีสารัที่�ีทัี่นสมัย หรั้อีมีสถานที่�ีตั�งิทีี่�มีควัามช่ัดีเจน 

น่าเช้่�อีถ้อี ทีี่�ที่ำาให้ผู้้้บริัโภคสามารัถเข้าถ่งิแลัะติดีต่อีได้ีง่ิาย เพ�้อีควัามสะดีวักรัวัดีเร็ัวัในการัติดีต่อี

ส�้อีสารัขอีงิผู้้้เอีาปีรัะกันภัย หากมีข้อีสงิสัยหรั้อีติดีขัดีเก�ียวักับกรัมธ์รัรัม์ปีรัะกันภัยหรั้อีการัขอีรัับ 

ค่าสินไหมที่ดีแที่น 
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4. การพิจารณ์ารูปแบบและเง่ือนไขของกรมธรรม์ 

เน้�อีงิจากปีรัะกันภัยเป็ีนผู้ลัิตภัณฑ์์ที่างิการัเงิินที่�ีมีเงิ�้อีนไขค่อีนข้างิซ์ับซ์้อีน ดัีงินั�น เพ�้อีไม่ให้เกิดี 

ควัามเข้าใจที่�ีคลัาดีเคล้ั�อีนขอีงิผู้้้เอีาปีรัะกันภัย การัพิจารัณาเง้ิ�อีนไขขอีงิกรัมธ์รัรัม์อีย่างิรัอีบคอีบจะ

ที่ำาให้ผู้้้เอีาปีรัะกันภัยเข้าใจเง้ิ�อีนไขแลัะควัามคุ้มครัอีงิมากข่�นสัญ่ญ่ามากข่�น ทัี่�งิน�ี การัพิจารัณาเง้ิ�อีนไข

ขอีงิกรัมธ์รัรัม์เป็ีนสิ�งิทีี่�ควัรัที่ำาก่อีนการัตัดีสินใจซ์�้อีกรัมธ์รัรัม์ เน้�อีงิจากการัยกเลิักกรัมธ์รัรัม์ปีรัะกัน

ชี่วัิตทีี่�ยังิไม่มีม้ลัค่าเงิินสดี ผู้้้ที่ำาปีรัะกันภัยจะไม่ได้ีเงิินค้น อีย่างิไรัก็ดีี สำาหรัับกรัมธ์รัรัม์ทีี่�ผู้้้เอีาปีรัะกัน

มีการัยกเลิักในช่่วังิรัะยะเวัลัาการัใช้่สิที่ธิ์ยกเลิักกรัมธ์รัรัม์ (Free look period) ผู้้้เอีาปีรัะกันจะสามารัถ

ยกเลิักกรัมธ์รัรัม์ได้ี โดียไม่มีค่าใช่้จ่าย 

หลัักการัสำาคัญ่ในการัพิจารัณาร้ัปีแบบแลัะเง้ิ�อีนไขขอีงิกรัมธ์รัรัม์ ค้อี พิจารัณาว่ัาสัญ่ญ่าปีรัะกันภัย

มีควัามสอีดีคลัอ้ีงิกบัเบี�ยปีรัะกันแลัะร้ัปีแบบควัามคุ้มครัอีงิที่�ีตนเอีงิตอ้ีงิการัหรัอ้ีไม ่ซ่์�งิถ้าหากในตลัาดี

มีกรัมธ์รัรัม์ปีรัะกันภัยตรังิกับควัามต้อีงิการัที่�ีหลัากหลัาย ผู้้้ทีี่�จะที่ำาปีรัะกันภัยก็สามารัถนำาสัญ่ญ่า

ปีรัะกันภัยมาเปีรีัยบเทีี่ยบกัน แลัะเล้ัอีกที่ำาสัญ่ญ่าปีรัะกันภัยทีี่�ตรังิกับควัามต้อีงิการัมากทีี่�สุดีได้ี  

อียา่งิไรักดี็ี หากมีตัวัแที่นหร้ัอีนายหน้าปีรัะกนัภัยเป็ีนผู้้้นำาเสนอีผู้ลิัตภณัฑ์์ปีรัะกันภัย ผู้้้ทีี่�จะที่ำาปีรัะกัน

ภัยควัรัตรัวัจสอีบร้ัปีแบบแลัะเง้ิ�อีนไขขอีงิกรัมธ์รัรัม์ด้ีวัยตนเอีงิอีีกครัั�งิหน่�งิ เพ�้อีให้มั�นใจว่ัาสัญ่ญ่า

ปีรัะกันภัยไม่ได้ีคลัาดีเคลั�้อีนไปีจากส�ิงิทีี่�ตนเอีงิต้อีงิการั

ห า ก ผู้้้ ทีี่� จ ะ ที่ำา ปี รั ะ กั น ภั ย 

ต้อีงิการัที่ำาปีรัะกันภัยให้ตรังิ 

กับควัามต้อีงิการัมากทีี่� สุดี  

ลัำา ดัี บ แ รั ก ค้ อี ต รั วั จ ส อี บ 

ควัามเ สี� ย งิขอีงิตนเอีงิ ว่ัา มี 

ควัามเสี�ยงิอีะไรับ้างิ ผู้ลักรัะที่บ

แลัะโอีกาสที่�ีจะเกิดีมากน้อีย

เพียงิใดี จากนั�น จ่งิ ค่อียมา

พิจารัณาว่ัาควัามเสี�ยงิปีรัะเภที่

ใดีทีี่�ควัรับริัหารัควัามเ สี� ยงิ 

ดี้วัยการัปีรัะกันภัย แลัะเม้�อี 

ผู้้ท้ี่�ีจะที่ำาปีรัะกันภัยที่รัาบแล้ัวัว่ัา 

ปีรัะกนัภัยอีะไรัที่�ีตนเอีงิตอ้ีงิการั 

สรุป
ขั�นตอีนต่อีมาก็ค้อีการัเล้ัอีกที่ำา

ปีรัะกันภัยบรัิษัที่ปีรัะกันภัยทีี่�มี

ควัามมั�นคงิแลัะมีควัามสามารัถ

ทีี่�จะจ่ายค่าสินไหมที่ดีแที่นหรั้อี

ให้ควัามคุ้มครัอีงิตามสัญ่ญ่า

ปีรัะกันภัยได้ี 

แลัะ สิ� งิ สำา คัญ่ ในการั เ ล้ั อีก

ผู้ลิัตภัณฑ์์ปีรัะกันภัยให้ตรังิใจ

ทีี่�สุดีค้อี ผู้ลัิตภัณฑ์์ปีรัะกันภัย

ต้อีงิ มีควัามสอีดีคล้ัอีงิขอีงิ 

ควัามเสี�ยงิขอีงิผู้้้ทีี่�จะที่ำาปีรัะกัน

ภัยแลัะสอีดีคล้ัอีงิกับควัาม

สามารัถในการัจ่ายเบี�ยปีรัะกันภัย 

เพียงิ เ ท่ี่า นี� ผู้้้ อ่ี านก็สามารัถ 

การัเล้ัอีกผู้ลิัตภัณฑ์์ปีรัะกันภัย

ให้ตรังิกับควัามต้อีงิการัไดี้
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