การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตของประเทศไทย
Change in the Structure of Production
in Thailand
คิม ไชยแสนสุข
Kim Chaisansook

บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาสาเหตุที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิต ในประเทศไทยในรอบระยะ
เวลาประมาณ 60 ปทผี่ า นมา พบวาใน ค.ศ. 1960 ภาคเกษตรกรรมมีสดั สวนใน GDP รอยละ 33.41 ในขณะทีส่ าขาอุตสาหกรรม
มีสัดสวนรอยละ 14.47 และสาขาเหมืองแรและการยอยหินมีสัดสวนเพียงรอยละ 0.08 ของ GDP ตอมาใน ค.ศ. 2016 สัดสวน
ดังกลาวไดเปลีย่ นแปลงไปอยางมีนยั สําคัญ ภาคเกษตรกรรมมีสดั สวนลดลง อยูท รี่ อ ยละ 8.33 ของ GDP ขณะทีส่ าขาอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 27.43 ของ GDP และสาขาเหมืองแรและการยอยหินเพิ่มขึ้นมาเปนรอยละ 2.76 ของ GDP สถานะดังกลาว
ทําใหประเทศไทยปรับเปลีย่ นจากประเทศเกษตรกรรมกลายมาเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม โดยพบวา สาเหตุหลักทีท่ าํ ใหเกิด
การเปลีย่ นแปลงโครงสรางการผลิตดังกลาวเกิดจากปจจัยสําคัญสามประการคือ 1) นโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรมของรัฐบาล
และสวนราชการไทยในอดีต 2) วิกฤติการณแข็งคาของเงินเยนญี่ปุน (เหตุการณ Plaza Accord) 3) ปรากฏการณ Asian NICs
และ 4) สาเหตุอื่นๆ
คําสําคัญ: โครงสรางการผลิต ภาคเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรม สาขาเหมืองแรและการยอยหิน ประเทศอุตสาหกรรมใหม
Abstract

This article aims to investigate the causes of change in the structure of production in Thailand over
the past 60 years. It was found that in 1960 the agricultural sector accounted for 33.41 percent of GDP, the
industrial sector 14.47 percent and the mining and quarrying sector only 0.08 percent of GDP. In the year
2016, this proportion significantly changed. The proportion of the agricultural sector declined to 8.33 percent
of GDP while the industrial sector increased to 27.43 percent of GDP and the mining and quarrying
sector also increased to 2.76 percent of GDP, respectively. As a result, Thailand has been changed from an
agricultural country into a newly industrialized country (NIC) or newly industrialized economy (NIE). The
three main factors contributing to the change in the production structure were: 1) the government policy
on industrial promotion implemented by public organizations, 2) the Plaza Accord incident, 3) the
Asian NICs phenomenon, and 4) other factors.
Keywords: Structure of Production, Agricultural Sector, Industrial Sector, The Mining and Quarrying Sector,
Newly Industrialized Country
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บทนํา

การกลาวถึงโครงสราง (structure) ของสิง่ ใดแสดงวา
กําลังหมายถึงองคประกอบหลักหรือชิ้นสวนหลักที่รวมกัน
ประกอบกันขึ้นมาเปนสิ่งนั้น ดังเชนเมื่อกลาวถึงโครงสราง
อาคารก็จะประกอบดวย องคประกอบสําคัญตางๆ ทีป่ ระกอบ
กันขึน้ มาเปนอาคาร ดังเชน เสาเข็ม คานที่วางอยูบนเสาเข็ม
เสาแตละตน พืน้ อาคารแตละชัน้ บันได หลังคา ประตู หนาตาง
หองตางๆ ที่ประกอบรวมกันเขาเปนอาคาร หรือเมื่อกลาวถึง
โครงสรางรางกายมนุษย ก็หมายความถึงสวนสําคัญตางๆ ที่
ประกอบกันขึ้นมาเปนมนุษยหนึ่งคน เชน กระดูก กลามเนื้อ
หัวใจ ปอด กระเพาะอาหาร ลําไส ตา หู ปาก จมูก สวนตางๆ
เหลานี้คือ ชิ้นสวนหรือสวนประกอบหรือองคประกอบที่เมื่อ
รวมกันครบถวนก็เปนรางกายมนุษย เปนตน
ดังนัน้ เมือ่ กลาวถึงโครงสรางการผลิต จึงหมายถึงการ
ผลิตผลิตภัณฑประเภทตางๆ ที่เมื่อมูลคาของผลิตภัณฑเหลา
นัน้ รวมกันเขาแลวก็จะเปนผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
(Gross Domestic Product: GDP) การจําแนกประเภท
ผลิตภัณฑตามประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (economic
activities) สามารถพิจารณาจากระบบบัญชีรายไดประชาชาติ
ของประเทศไทย โดยในบัญชีผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ
(Gross National Product: GNP) ไดแบงภาคการผลิตออก
เปนสองภาคใหญๆ คือ ภาคเกษตร (agriculture sector) กับ
ภาคไมใชเกษตรหรือภาคนอกการเกษตร (non-agriculture
sector) ตามมาตรฐานของ UNSNA (United National
System of National Accounting) และมาตรฐาน TSIC
NSO Revised version 2009 (Thailand Standard
Industrial Classification) ในภาคเกษตรแบงยอยเปน 2
สาขาคือ สาขาพืชผลและปศุสัตว รวมกันเปนหนึ่งสาขา และ
ประมงอีกหนึ่งสาขา สวนภาคนอกการเกษตรแบงเปน 14
สาขา ดังนี้

ก. ภาคเกษตรกรรม การปาไม และการประมง
1. พืชผล การเพาะปลูก และปศุสัตว
2. การประมง
ข. ภาคที่ไมใชเกษตรกรรม
1. การเหมืองแรและยอยหิน
2. การอุตสาหกรรม
3. การไฟฟา ประปา และแยกกาซ
4. การกอสราง
5. การคาสงคาปลีก ซอมแซมยานพาหนะและของใช
6. การโรงแรมและภัตตาคาร
7. การขนสง คมนาคม และคลังสินคา
8. การเงินและการธนาคาร
9. การคาอสังหาริมทรัพย ธุรกิจใหเชา และอื่นๆ
10. การบริหารราชการ
11. การศึกษา
12. การบริการสุขภาพและสังคมสงเคราะห
13. การบริการชุมชน สังคม และสวนบุคคล
14. บริการคนรับใช
จากบั ญ ชี ดั ง กล า ว ภาคเกษตรกรรมและภาค
อุตสาหกรรมนั้นเปนภาคการผลิตที่มีความชัดเจนในแตละ
ภาคโดยไม ต  อ งตี ค วาม ความยุ  ง ยากจึ ง อยู  ที่ ภ าคบริ ก าร
(service sector) ซึ่งมีการใหความหมายแตกตางกันระหวาง
แตละองคกร องคการหรือหนวยงาน ดังตัวอยางเชน ความ
แตกตางระหวางสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (Office of the National Economics
and Social Development Board: NESDB) กับความตกลง
วาดวยการคาบริการ (General Agreement on Trade in
Services: GATS) ดังนี้ (Koonathamdee, 2013)

ปที่ 37 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
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ตารางที่ 1 ความหมายของภาคบริการ (Definition of Service Sector)
ธุรกิจภาคบริการ: แนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ขอบเขตของภาคบริการ: แนวคิดของความตกลง
วาดวยการคาบริการ
1. งานบริการธุรกิจ
2. งานบริการดานการคมนาคม
3. งานบริการดานการกอสรางและวิศวกรรม
4. งานบริการดานการกระจายสินคา
5. งานบริการดานการศึกษา
6. งานบริการดานสิ่งแวดลอม
7. งานบริการดานการเงิน
8. งานบริการที่เกี่ยวของกับดานสุขภาพและการบริการ
สังคม
9. งานบริการดานการทองเที่ยวและการเดินทาง
10. งานบริการเกี่ยวกับสันทนาการวัฒนธรรม และกีฬา
11. งานบริการดานการขนสง
12. งานบริการอื่นๆ ที่ไมไดถูกระบุไว

1. การไฟฟา ประปา และแยกกาซ
2. การกอสราง
3. การคาสงคาปลีก ซอมแซมยานพาหนะและของใช
4. การโรงแรมและภัตตาคาร
5. การขนสง คมนาคม และคลังสินคา
6. การเงินและการธนาคาร
7. การคาอสังหาริมทรัพย ธุรกิจใหเชา และอื่นๆ
8. การบริหารราชการ
9. การศึกษา
10. การบริการสุขภาพและสังคมสงเคราะห
11. การบริการชุมชน สังคม และสวนบุคคล
12. บริการคนรับใช
ที่มา: ปรับปรุงจาก Koonnathamdee (2013)

ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศรายไตรมาส (Quarterly Gross Domestic Product: QGDP) ค.ศ. 2016 ที่คํานวณ
ตามราคา ค.ศ. 2002 พบวา GDP ใน ค.ศ. 2016 มีมูลคา 9,909,667 ลานบาท ประกอบดวยมูลคาภาคการเกษตร 623,238
ลานบาท มูลคาภาคอุตสาหกรรม 2,970,803 ลานบาท (จากเหมืองแรและการยอยหิน 243,019 ลานบาท รวมกับการผลิตใน
อุตสาหกรรม 2,727,784 ลานบาท) มูลคาภาคการคาสงคาปลีก ซอมแซมยานพาหนะและของใช 1,447,867 ลานบาท และ
มูลคาภาคบริการอื่นๆ 4,867,759 ลานบาท เมื่อนําขอมูลดังกลาวไปคํานวณเปนรอยละของ GDP จะไดตัวเลขดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สัดสวนสาขาเศรษฐกิจตางๆ ตอ GDP ค.ศ. 2016
สาขาเศรษฐกิจ

สัดสวนตอ GDP (รอยละ)
ราคา ค.ศ. 2002

ราคาตลาด

สาขาอุตสาหกรรม
-Mining and Quarrying
-Manufacturing

29.97
2.45
27.52

30.19
2.76
27.43

สาขาเกษตรกรรม
สาขาการคาสง คาปลีก ซอมแซมยานพาหนะและ
ของใช

6.29
14.61

8.33
15.43

สาขาบริการอื่นๆ

49.13

46.05

ที่มา: ดัดแปลงขอมูลจาก Office of the National Economics and Social Development Board (2017)
(คํานวณเปนรอยละของ GDP)
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ตารางที่ 2 เปนการเปรียบเทียบการคํานวณสัดสวน
สาขาเศรษฐกิจตางๆ ตอ GDP โดยใชราคา ค.ศ. 2002 เปรียบเทียบกับราคาประจําป (current market prices) จะเห็นวา
สัดสวนตอ GDP ในสาขาอุตสาหกรรมคิดเปนรอยละ 29.97
เมือ่ คํานวณตามราคาป ค.ศ. 2002 และคิดเปนรอยละ 30.19
เมื่อคํานวณตามราคาประจําปขณะที่มูลคาผลผลิตจากสาขา
เกษตรกรรมคิดเปนรอยละ 6.29 เมื่อคํานวณตามราคา ค.ศ.
2002 และ คิดเปนรอยละ 8.33 เมือ่ คํานวณตามราคาประจําป
ขอมูลจากตัวเลขดังกลาวแสดงวา ไมวา พิจารณาจากราคาคงที่
ค.ศ. 2002 หรือ ราคาประจําป มูลคาผลผลิตของประเทศใน
ปจจุบนั มาจากสาขาอุตสาหกรรมประมาณรอยละ 30 ขณะที่
มูลคาผลผลิตจากสาขาเกษตรกรรมมีสัดสวนเพียงประมาณ
รอยละ 6 เมื่อคํานวณตามราคาคงที่และประมาณรอยละ 8
เมื่อคํานวณตามราคาประจําป ดวยประจักษพยานดังกลาว
ประเทศไทยจึงมีลกั ษณะ และโครงสรางการผลิตจัดอยูใ นกลุม
ประเทศอุตสาหกรรมใหม (Newly Industrialized Countries:
NICs) และถูกจัดอยูในกลุมประเทศรายไดปานกลางคอนไป
ทางสูง (upper-middle income countries) โดยธนาคารโลก
(World Bank) ตั้งแตวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 2011 ทั้งนี้
ธนาคารโลกซึง่ มีสมาชิก 188 ประเทศ (ขอมูล ค.ศ. 2012) ได
แบงประเทศสมาชิกทัง้ หมดออกเปนสีก่ ลุม ตามระดับของรายได
ประชาชาติ (Gross National Income: GNI) ซึง่ คํานวณตาม
วิธี World Bank Atlas Method โดยใชขอมูล ณ ป ค.ศ.
2010 โดยแบงประเทศตามระดับรายไดเฉลีย่ ตอคนตอป ดังนี้
(1) กลุมประเทศรายไดระดับสูง (high-income
countries) ประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอคนตอป 12,276
ดอลลารสหรัฐฯ ขึ้นไป
(2) กลุ  ม ประเทศรายได ป านกลางค อ นไปทางสู ง
(upper-middle income countries) ประชากรมีรายไดเฉลีย่
ตอคนตอประหวาง 3,976-12,275 ดอลลารสหรัฐฯ
(3) กลุ  ม ประเทศรายได ป านกลางค อ นไปทางตํ่ า
(lower-middle income countries) ประชากรมีรายไดเฉลีย่
ตอคนตอประหวาง 1,006-3,975 ดอลลารสหรัฐฯ
(4) กลุม ประเทศรายไดตาํ่ (low-income countries)
ประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอคนตอป 1,005 ดอลลารสหรัฐฯ
และนอยกวา
ตามขอมูลในป ค.ศ. 2010 ประเทศไทยมีรายไดเฉลี่ย
ตอคนตอปตามวิธี World Bank Atlas Method ที่ระดับ
4,150 ดอลลาร ส หรั ฐ ฯ จึงจัดอยูในกลุมประเทศรายได

ปานกลางคอนไปทางสูง ในปเดียวกันนี้ สิงคโปรมีรายไดเฉลี่ย
ตอคนตอป คํานวณตามวิธีดังกลาว 40,070 ดอลลารสหรัฐฯ
มาเลเซีย 7,760 ดอลลารสหรัฐฯ ตอคนตอป เกาหลีใต 19,890
ดอลลารสหรัฐฯ ตอคนตอป และฮองกง 32,780 ดอลลารสหรัฐฯ ตอคนตอป สถานะดังกลาวของประเทศไทยจัดอยูใน
อันดับที่ 109 ของ 188 ประเทศทีเ่ ปนสมาชิกของธนาคารโลก
และตามมาตรฐานของธนาคารโลกไดใหความหมายของ
เศรษฐกิจกําลังพัฒนา (developing economies) ไววา
หมายถึง กลุมประเทศที่มีรายไดจัดอยูในกลุม low-income
countries และ middle-income countries ดังนัน้ จึงสรุป
ถึงสถานะของประเทศไทยในปจจุบันไดวาเปนประเทศกําลัง
พัฒนาที่เปนประเทศอุตสาหกรรมใหม
หลักเกณฑของธนาคารโลกดังกลาวไดมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กนอยในปงบประมาณ ค.ศ. 2017 หลักเกณฑได
เปลี่ยนเปนดังนี้ (สําหรับขอมูลในป ค.ศ. 2015)
(1) กลุมประเทศรายไดระดับสูง ประชากรมีรายได
เฉลี่ยตอคนตอป 12,476 ดอลลารสหรัฐฯ ขึ้นไป
(2) กลุ  ม ประเทศรายได ป านกลางค อ นไปทางสู ง
ประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอคนตอประหวาง 4,036-12,475
ดอลลารสหรัฐฯ
(3) กลุ  ม ประเทศรายได ป านกลางค อ นไปทางตํ่ า
ประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอคนตอประหวาง 1,026-4,035
ดอลลารสหรัฐฯ
(4) กลุมประเทศรายไดตํ่าประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอ
คนตอป 1,025 ดอลลารสหรัฐฯ และนอยกวา
ตามขอมูลในป ค.ศ. 2015 รายไดประชาชาติของ
ประเทศไทยอยูท ี่ 5,720 ดอลลารสหรัฐฯ ตอคนตอป คํานวณ
ดวยวิธี World Bank Atlas Method (World Bank, 2015)
ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบรายไดตอ ประชากร ค.ศ. 2015
ประเทศ
ไทย
มาเลเซีย
เกาหลีใต
ฮองกง
สิงคโปร

รายไดตอประชากร (ดอลลารสหรัฐฯ)
5,720
10,570
27,450
41,000
52,090

ที่มา: World Bank (2015)
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การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตของประเทศไทย
ในอดีตประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม จาก
ตารางที่ 4 ถายอนกลับไปในป ค.ศ. 1951 มูลคาผลผลิตจาก
ภาคเกษตรกรรมมีมลู คา 13,665 ลานบาท คิดเปนรอยละ 44.7
ของ GDP ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีมูลคา 4,549 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 14.88 ของ GDP มูลคาและสัดสวนดังกลาว
คอยๆ เปลี่ยนแปลงเปนลําดับจนถึงป ค.ศ. 1960 มูลคาจาก
ภาคเกษตรกรรมเพิม่ ขึน้ เปน 19,738 ลานบาท คิดเปนสัดสวน
รอยละ 33.41 ของ GDP ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีมูลคา
8,549 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 14.47 ของ GDP ทัง้ นี้
โครงสรางการผลิตของประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงมา
เปนลําดับจากประเทศเกษตรกรรมจนกลายมาเปนประเทศ
อุตสาหกรรมใหมในปจจุบนั โครงสรางการผลิต ณ ป ค.ศ. 2016
โดยสัดสวนของมูลคาผลผลิตจากสาขาเกษตรกรรมลดลงมา
อยูท ี่ รอยละ 8.33 ของ GDP ขณะทีม่ ลู คาผลผลิตภาคอุตสาหกรรมมีสดั สวนเพิม่ ขึน้ มาอยู ณ ระดับ 30.19 ของ GDP สาเหตุ
สําคัญที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาวพอจะสรุปไดดังนี้
(1) นโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรมของรัฐบาลและ
สวนราชการในอดีต
(2) วิกฤตการณแข็งคาของเงินเยนญีป่ นุ (Plaza Accord)
(3) ปรากฏการณ Asian NICs
(4) สาเหตุอนื่ ๆ เชน โครงการพัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝง ทะเล
ตะวันออก (Eastern Seaboard) การปรับปรุงโครงสรางพืน้ ฐาน
ซึ่งสวนใหญสาระสําคัญคือการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายของ
รัฐในขอ 1
1. นโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรมของรัฐบาลและ
สวนราชการในอดีต
รัฐบาลและสวนราชการไทยไดใหการสงเสริมภาค
อุตสาหกรรมอยางชัดเจนเปนครั้งแรกในป ค.ศ. 1954 (พ.ศ.
2497) โดยได มี ก ารประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ส  ง เสริ ม
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2497 เมือ่ วันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1954 (พ.ศ.
2497) เหตุผลในการออกพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวคือ
“กิจกรรมอุตสาหกรรมเปนสิง่ สําคัญอยางหนึง่ ในการซึง่ จะตอง
สงเสริมใหเกิดขึน้ และกาวหนาตอไปโดยดวน แตรฐั ยอมไมอยู
ในฐานะที่จะทํากิจการอุตสาหกรรมเสียเองหมดทุกอยาง ใน
การทีเ่ อกชนทํากิจการอุตสาหกรรมนัน้ บางอยาง ถารัฐไมเขา
ชวยเหลือคํา้ ชู เอกชนก็ไมอาจกระทําใหสาํ เร็จตลอดไปได หรือ
จะขยายกาวหนาออกไปก็ไมตลอด เพราะมีอุปสรรคอันทําให
ตองขาดทุนลมเลิกไป เสียแตในระยะตนดวยเหตุผลตางๆ หรือ
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แขงขันสูอ ตุ สาหกรรมชนิดเดียวกันของตางประเทศไมได และ
นอกจากนี้ เมือ่ เอกชนโดยเฉพาะชาวตางประเทศมาทํากิจการ
อุตสาหกรรมแลว ไมมอี ะไรเปนหลักประกันวาเขาจะถอนทุนคืนและแบงกําไรกลับไปประเทศของเขาไดเชนนี้ ก็ยอ มไมมกี าร
ลงทุนของตางประเทศในประเทศเรา กิจการอุตสาหกรรม
หลายอยางที่ตองการทุนจํานวนมาก ตองการคนชํานาญงาน
อยางสูง ซึ่งประเทศเราในขณะนี้ยังตองอาศัยตางประเทศอยู
เมื่อมีหลักประกันมั่นคงจนถึงออกเปนกฎหมายบังคับไวที่จะ
ใหเขาไดรับผลประโยชนจากการลงทุนเชนนี้ ก็ยอมเปนทาง
ชักจูงใหมีการลงทุนจากตางประเทศในกิจการอุตสาหกรรม
ดังนี้ ก็ยอมเปนแนวทางใหกิจการอุตสาหกรรมในประเทศ
เกิดขึน้ หรือขยายทีม่ อี ยูแ ลวใหกา วหนาใหญโตขึน้ เปนผลดีตอ
การเศรษฐกิ จ ของชาติ ต  อ ไป” (พระราชบั ญ ญั ติ ส  ง เสริ ม
อุตสาหกรรม 2497) (ค.ศ. 1954)
การสงเสริมกิจการอุตสาหกรรมของภาคเอกชนตาม
กฎหมายฉบับนีไ้ มประสบความสําเร็จเทาทีค่ วร โดยในชวงระหวาง
ค.ศ. 1954-1958 มีกิจการยื่นรับสิทธิ์และสงเสริมการลงทุน
เพียง 9 ราย และไดรบั อนุมตั เิ พียง 4 ราย (Wiwatponnachart,
2009) สาเหตุนา จะมาจาก พ.ร.บ. ฉบับนี้ กําหนดขั้นตอนการ
อนุมตั ทิ คี่ อ นขางยุง ยาก และสถานะของประเทศไทยโดยรวมใน
ชวงเวลาดังกลาวก็มีปญหาเศรษฐกิจในหลายดาน รวมกับ
ความคิดทีต่ อ งการเรงรัดการพัฒนาใหรดุ หนาอยางรวดเร็ว ใน
วันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1955 คณะรัฐมนตรีไดมมี ติขอรับ
ความชวยเหลือจากธนาคารโลก ตอจากนัน้ ธนาคารโลกไดสง
ผูเ ชีย่ วชาญเขามาสํารวจสภาวะเศรษฐกิจของไทย ตัง้ แตเดือน
กรกฎาคม ค.ศ. 1957 ถึ ง เดื อ นมิ ถุ น ายน ค.ศ. 1958
หลังจากนัน้ ไดมขี อ เสนอ A Public Development Program
for Thailand และนําไปสูแ ผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติฉบับที่ 1 (Tungkasemwattana, 1997)
ในเหตุการณหัวเลี้ยวหัวตอดังกลาว จอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต ไดทําการยึดอํานาจเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ค.ศ. 1958
คณะปฏิวัติไดออกประกาศฉบับที่ 33 ลงวันที่ 5 ธันวาคม
ค.ศ. 1958 มีสาระสําคัญ คือ
(1) แตงตัง้ คณะกรรมการทีป่ รึกษาเศรษฐกิจ มีอาํ นาจ
หนาที่ในการสงเสริมการลงทุน
(2) กําหนดกรอบระยะเวลาเกี่ยวกับการยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคลใหกับบรรดาหนวยธุรกิจ
(3) ใหหลักประกันวารัฐจะไมตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
ขึ้นมาใหมเพื่อแขงขันกับเอกชนและจะไมมีการโอนกิจการ
อุตสาหกรรมของเอกชนไปเปนของรัฐ

ทัง้ นี้ หลักการสําคัญของประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 33 ไดรบั การปฏิบตั แิ ละพัฒนาเปนลําดับจนในทีส่ ดุ ไดกลายเปนทีม่ า
ของพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960)
หลังจากที่คณะผูเชี่ยวชาญจากธนาคารโลกเขามาสํารวจสภาวะเศรษฐกิจไทยตั้งแต ค.ศ. 1957 แนวความคิดเกี่ยวกับ
การสงเสริมบทบาทของภาคเอกชน ใหเขามามีบทบาททางเศรษฐกิจไดกาวหนาขึ้นเปนสําคัญ โดยเฉพาะบทบาทการผลิตดาน
อุตสาหกรรม ความชัดเจนดังกลาวไดปรากฏใหเห็นอยางจริงจัง เมือ่ มีการประกาศใชพระราชบัญญัตบิ รรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย (Industrial Finance Corporation of Thailand: IFCT) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ค.ศ. 1959 การตราพระราช
บัญญัติดังกลาวออกใชเปนการแสดงใหเห็นถึงความคิดและความตองการของสวนราชการและรัฐบาลในขณะนั้นวา มีเจตนาที่
ตองการเพิ่มบทบาททางอุตสาหกรรมของภาคเอกชน
การประกาศใชพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
การประกาศใชพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย มีเหตุผลดังนี้คือ “โดยที่การประกอบ
อุตสาหกรรมจะสําเร็จผลไปไดดวยดี จําตองไดรับความชวยเหลือในดานการเงิน เพื่อใหมีทุนมีการจัดการอันมีสมรรถภาพ และ
มีความรูในดานวิชาการ จึงสมควรจัดใหมีบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยขึ้น เพื่อชวยเหลือกิจการอุตสาหกรรมให
สําเร็จผลดังวานี้” (หมายเหตุทายพระราชบัญญัติ)
ตารางที่ 4 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตามราคาตลาด

ที่มา: แปลจาก Office of the National Economic and Social Development Board (2017)
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ขอความในหมวด 2 ที่วาดวยเรื่องวัตถุประสงคได
บัญญัติไวในมาตรา 11 ระบุวัตถุประสงคของบรรษัทที่ดังตอ
ไปนี้
(ก) ชวยเหลือการจัดตั้ง การขยาย และการปรับปรุง
ใหทันสมัย ซึ่งภาวะธุรอุตสาหกรรมสวนเอกชน และ
(ข) สนับสนุนใหมีทุนสวนเอกชน ทั้งในและนอกราชอาณาจักร เขารวมในธุระที่กลาวนั้น
ภารธุระอุตสาหกรรมทีม่ สี ว นไดเสียอันเปนของรัฐบาล
หรือของสาธารณะอยูด ว ยนัน้ ถาในสาระสําคัญมีลกั ษณะเปน
ภารธุระอุตสาหกรรมสวนเอกชนก็ไมจําตองกันออกนอกขาย
แหงความอุปการะของบรรษัทในการเงินทั้งๆ ที่มีสวนไดเสีย
อันเปนของรัฐบาลหรือของสาธารณะอยูดวย แตถาบริษัท
จํากัดใดมีรัฐบาลหรือองคการของรัฐบาลถือหุนอยูดวยไมวา
โดยทางตรงหรือทางออมเปนจํานวนสูงกวารอยละสิบของทุน
เรือนหุนทั้งสิ้น ก็ไมใหถือวาบริษัทนั้นมีลักษณะเปนภารธุระ
อุตสาหกรรมสวนเอกชนในสาระสําคัญ” (Industrial Finance
Corporation of Thailand Act B.E. 2502, 1959)
ภายหลังเกิดวิกฤติการเงินในชวงป ค.ศ. 1997 ไดมกี าร
ปดสถาบันการเงินหลายแหง และกรณีของบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดยุบรวมกับ ธนาคารดีบีเอส
ไทยทนุ และธนาคารทหารไทย ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน ค.ศ.
2004 ดั ง นั้ น จึ ง ไม มี บ รรษั ท เงิ น ทุ น อุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศไทยแลวในปจจุบัน
พระราชบัญญัตสิ ง เสริมอุตสาหกรรมทีเ่ ริม่ ตนมาตัง้ แต
ค.ศ. 1954 นั้นไดมีการแกไขอีกหลายครั้งในเวลาตอมา ครั้งสําคัญเชนในป ค.ศ. 1972 โดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่
227 ลงวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ.1972 ซึ่งมีสาระสําคัญโดยยอ
คือ 1) กําหนดสิทธิและประโยชนที่ผูลงทุนจะไดรับเปนกรณี
พิเศษสําหรับในเขตสงเสริมการลงทุน 2) กําหนดสิทธิและ
ประโยชนที่ผูลงทุนจะไดรับเปนกรณีพิเศษแกกิจการที่ผลิต
เพือ่ การสงออก 3) ยืดหยุน เกีย่ วกับภาษีนติ บิ คุ คลมากขึน้ และ
4) เพิ่มการคุมครองแกอุตสาหกรรมและตอมาไดมีการแกไข
ครัง้ ทีถ่ อื วาเปนประเด็นสําคัญอีกครัง้ หนึง่ คือ ในป ค.ศ. 1977
โดยไดมกี ารออกพระราชบัญญัตสิ ง เสริมการลงทุน ค.ศ. 1977
(พ.ศ. 2520) และแกไขเพิ่มเติมอีกครั้งในป ค.ศ. 1991
สรุปไดวาจากการประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริม
การสงทุนและการปรับปรุงแกไขเรื่อยมา ทําใหเกิดกระบวนการสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตของ
ประเทศไทยใหเปลีย่ นจากประเทศเกษตรกรรมในอดีตทีผ่ า น
มาเขาสูการเปนประเทศอุตสาหกรรมที่ปรากฏผลในปจจุบัน
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2. วิกฤติการณแข็งคาของเงินเยนญี่ปุน (เหตุการณ
Plaza Accord)
ระหวางป ค.ศ. 1980–1985 (พ.ศ. 2523-2528) คาเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ (US) แข็งคาขึน้ อยางมากโดยรวมแลวในรอบ
ระยะเวลาดังกลาวแข็งคาขึ้นประมาณรอยละ 44 เมื่อเทียบ
กับเงินสกุลหลักอืน่ ๆ (Frankel, 2015) การแข็งคาขึน้ อยางมาก
ดังกลาวเปนเหตุใหประเทศสหรัฐอเมริกาประสบกับปญหา
การคาระหวางประเทศ โดยเฉพาะปญหาเรื่องการสงออกใน
ป ค.ศ. 1985 สหรัฐอเมริกาขาดดุลการคามากถึง 122 พันลาน
ดอลลารสหรัฐฯ การขาดดุลที่มากมายดังกลาวทําใหสหรัฐอเมริกาพยายามหาทางแกไขปญหา จนนําไปสูการประชุมที่
โรงแรม Plaza ณ มหานครนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยมี ก องทุ น การเงิ น ระหว า งประเทศ (International
Monetary Fund: IMF) เปนเจาภาพจัดประชุมรวมกับกลุม
ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําของโลก 5 ประเทศ (Group of
5: G5) ไดแก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เยอรมันตะวันตก อังกฤษ
และฝรัง่ เศส โดย 5 ประเทศดังกลาวเปนประเทศทีถ่ อื หุน มาก
ที่สุดในกองทุนการเงินระหวางประเทศ ณ ขณะนั้น การ
ประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ. 1985 ณ โรงแรม Plaza
ดังกลาว ที่ประชุมมีมติใหกลุมประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําทั้ง
5 ประเทศ รวมกันแกไขปญหาการแข็งคาของเงินดอลลารสหรัฐฯ โดยใหประเทศญี่ปุน เยอรมันตะวันตกอังกฤษ และ
ฝรั่งเศส ปรับคาเงินของตนเองใหแข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับ
ดอลลารสหรัฐฯ โดยเฉพาะญี่ปุนกับเยอรมันตะวันตกซึ่งเปน
ประเทศที่เกินดุลการคาเปนจํานวนมากเปนเวลาหลายป
ติดตอกัน มติทปี่ ระชุมดังกลาวนีม้ ชี อื่ เรียกกลาวขานกันในเวลา
ตอมาวา Plaza Accord ซึง่ มติดงั กลาวสงผลกระทบอยางมาก
ตอสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และเยอรมันตะวันตก ในแงมุมที่
แตกตางกัน เฉพาะกรณีประเทศญี่ปุน ผลจาก Plaza Accord
ทําใหคา เงินแข็งขึน้ เมือ่ เทียบกับดอลลารสหรัฐฯ ในเวลา 2 ปเศษ
จากป ค.ศ. 1985 ถึง ค.ศ. 1987 โดยแข็งคาขึน้ ประมาณรอยละ
50 จากประมาณ 260 เยนตอหนึ่งดอลลารสหรัฐฯ ในเดือน
กันยายน ค.ศ. 1985 เปนประมาณ 130 เยนตอหนึง่ ดอลลารสหรัฐฯ ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1987 การแข็งคาขึน้ อยางมาก
ดังกลาวของเงินเยน สงผลกระทบอยางรุน แรงตออุตสาหกรรม
สงออกของญี่ปุน จนในที่สุด สภาหอการคาและอุตสาหกรรม
แหงประเทศญีป่ นุ รวมกับบรรดานักอุตสาหกรรมตองพยายาม
หาทางแกไข และในที่สุดก็คนพบยุทธศาสตร Made by
Japan แทนที่ Made in Japan กลาวคือ เกิดยุทธศาสตรยา ย
ฐานการผลิต โดยเฉพาะการยายฐานการผลิตเขาสู ASEAN 4
และNICs 3

ASEAN 4 นั้นประกอบดวย ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย
และฟลิปปนส สวน NICs 3 นั้น ประกอบดวย สิงคโปร
เกาหลีใต และฮองกง การยายฐานการผลิตของญีป่ นุ เขาสูก ลุม
ประเทศ ASEAN นั้น จํานวนไมนอยไดยายเขาประเทศไทย
และดวยยุทธศาสตรนี้ของญี่ปุนจึงทําใหประเทศไทยเต็มไป
ดวยโรงงานอุตสาหกรรมของญี่ปุน ทั้งที่ อยุธยา ปทุมธานี
สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ระยอง ปราจีนบุรี เปนตน และจุดนี้
น า จะเป น ประเด็ น สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให โ ครงสร า งการผลิ ต ของ
ประเทศไทยเปลี่ ย นจากประเทศเกษตรกรรมกลายเป น
ประเทศอุตสาหกรรม
3. ปรากฏการณ Asian NICs
ในชวงระหวางป ค.ศ. 1982–1987 นอกจากจะเกิด
เหตุการณ Plaza Accord ซึง่ ผลกระทบตอโครงสรางการผลิต
ของประเทศไทยแลว ในชวงเวลาดังกลาวยังมีอกี เหตุการณหนึง่
เรียกวา ปรากฏการณ Asian NICs ซึ่งหมายถึง สถานการณ
ทีป่ ระเทศในเอเชีย 4 ประเทศ คือ สิงคโปร เกาหลีใต ฮองกง
และไตหวัน จากในอดีตเคยเปนประเทศยากจนลาหลังได
พัฒนาตัวเองขึน้ อยางรวดเร็วโดยเฉพาะดานเศรษฐกิจจนกาวขึน้
เปนประเทศอุตสาหกรรมใหม หรือ เขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหม (Newly Industrialized Economies: NIEs) ใน
ชวงเวลาดังกลาว นอกจากทั้ง 4 ประเทศจะพัฒนาขึ้นเปน
ประเทศอุตสาหกรรมใหมแลว สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งคือ
ทัง้ 4 ประเทศ ไดทยอยรับการปรับฐานะเศรษฐกิจจากธนาคารโลกใหเลื่อนชั้นสูงขึ้น จากกลุมประเทศรายไดปานกลางคอน
ไปทางตํา่ ขึน้ ไปเปนกลุม ประเทศรายไดปานกลางคอนไปทางสูง
การไดรบั การเลือ่ นฐานะใหสงู ขึน้ ดังกลาวแมวา จะเปนภาพลักษณ
เชิ ง บวกด า นศั ก ดิ์ ศ รี ข องประเทศ แต ก็ มี ค วามสู ญ เสี ย ใน
บางดาน กลาวคือ สูญเสียสิทธิพเิ ศษทางภาษีศลุ กากรเปนการ
ทั่วไป (Generalized System of Preferences: GSP) ซึ่ง
เปนสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรที่ประเทศซึ่งอยูในกลุมที่ 1
ของธนาคารโลก (กลุม high-income-countries) มอบใหกบั
บรรดาประเทศที่อยูในกลุมที่ 3 (กลุม lower-middleincome-countries) และประเทศทีถ่ กู จัดอยูใ นกลุม ที่ 4 (กลุม
lower-income-countries)
ธนาคารโลกมองเห็นวา ประเทศที่อยูในกลุมที่ 3 และ
4 นัน้ ควรไดรบั ความชวยเหลือในดานตางๆ และธนาคารโลก
ไดประดิษฐวธิ กี ารใหความชวยเหลือหลายวิธแี กประเทศเหลานี้
นอกจากนี้ ที่ประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการ
พัฒนา (The United Nations Conference on Trade and
Development: UNCTAD) ไดคดิ โครงการใหความชวยเหลือ

แกกลุมประเทศกําลังพัฒนา (Developing Countries) ผาน
ชองทางการคาดวยการใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแก
ประเทศกําลังพัฒนา โดยเรียกสิทธิพเิ ศษนัน้ วา GSP อันหมายถึง
สิทธิที่จะไดรับการยกเวนภาษีหรือผอนปรนเสียภาษีในอัตรา
ตํ่าเมื่อสงสินคาไปขายในกลุมประเทศพัฒนาแลวหรือกลุม
ประเทศรํ่ารวย แตกติกาก็มีอยูวาเมื่อประเทศกําลังพัฒนาที่
ฐานะทางเศรษฐกิจตามการจัดชั้นของธนาคารโลกพนจาก
ขอ 3 ขึ้นไปอยูในขอ 2 หรือขั้นที่เรียกวา upper-middleincome-countries ซึ่งหมายความวาฐานะทางเศรษฐกิจได
ดีขนึ้ อยูใ นขัน้ พึง่ ตนเองไดพอควรแลว สิทธิดงั กลาวนีก้ จ็ ะถูกตัด
ดังนั้น เมื่อกลุมประเทศ Asian NICs 4 ในอดีตเริ่มถูกเลื่อน
ฐานะขึ้ น ไปอยู  ใ นกลุ  ม รายได ป านกลางค อ นไปทางสู ง ก็
หมายความวา สิทธิพิเศษที่เรียกวา GSP นั้นก็จะถูกตัดและ
นั่นยอมหมายความวาสินคาที่จะสงไปชายในกลุมประเทศ
รํา่ รวยก็จะตองเสียภาษีเต็มพิกดั ซึง่ จะทําใหสนิ คามีราคาสูงขึน้
การสงออกก็จะถูกกระทบอยางแนนอน ดังนั้น กลุม Asian
NICs 4 จึงหาทางออกดวยการยายฐานการผลิตในกลุมสินคา
บางประเภทเขามาผลิตในประเทศไทย เพื่อที่จะไดรับสิทธิ
GSP ตอไป และเรื่องนี้กลายเปนแรงสงสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่
ทําใหเกิดโรงงานอุตสาหกรรมมากมายขึน้ ในประเทศไทย จาก
เดิมของญี่ปุนตอดวย 4 เสือแหงเอเชีย อันประกอบดวย
สิงคโปร เกาหลีใต ฮองกง และไตหวัน จนในที่สุดทําให
ประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมมากมายจนโครงสราง
การผลิตของประเทศไทยเปลี่ยนจากประเทศเกษตรกรรม
กลายมาเปนประเทศอุตสาหกรรมใหมในปจจุบัน
ธนาคารโลก (World Bank) ไดประกาศเลื่อนชั้นทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย วันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 2011 จาก
กลุม รายไดปานกลางคอนไปทางตํา่ เปนกลุม รายไดปานกลาง
คอนไปทางสูง (World Bank, 2011) ทั้งนี้ ประเทศที่ไดรับ
การเลื่อนชั้นจะมีเวลาในการปรับตัวอีก 3 ป จากนั้นประเทศ
ที่เปนผูใหสิทธิพิเศษ GSP ก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์ GSP นั้นได
สําหรับกรณีที่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2015
กลุมสหภาพยุโรป (European Union: EU) ไดประกาศตัด
สิทธิพิเศษ GSP ที่เคยใหกับประเทศไทย (EU ประกอบดวย
ประเทศตางๆ 28 ประเทศ) สวนสหรัฐอเมริกาตออายุการให
GSP แกประเทศไทยออกไปสี่ปครึ่ง สวนญี่ปุนขณะนี้อยูใน
กระบวนการพิจารณายกเลิกการให GSP แกประเทศไทย
การถูกตัด GSP ดังกลาว จะสงผลกระทบตอการสงออก
ในกลุมสินคาบางรายการ ซึ่งจะทําใหตองเสียภาษีเต็มพิกัด
และราคาจะสูงขึน้ และสินคาออกของไทยจะเสียเปรียบในการ
แขงขันกับบางประเทศที่ยังคงไดรับ GSP ดังนั้น สิ่งสําคัญ คือ
ปที่ 37 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
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ตองมีการปรับตัวทั้งในระดับนโยบายและในระดับบริษัท
เอกชน โดยอาจตองมีการวางแผนยายฐานการผลิตสําหรับ
สินคาบางประเภท เพื่อรักษาราคาและความไดเปรียบในการ
แขงขันในเวทีการคา อยางไรก็ตาม การถูกตัด GSP ไมได
หมายความวาเศรษฐกิจไทยจะประสบปญหารายแรงจนแกไข
ไมได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถในการปรับตัวของไทย
ดังตัวอยางในอดีต 4 เสือแหงเอเชียก็ลวนแตเคยถูกตัด GSP
มาแลว แตประเทศเหลานัน้ กลับพัฒนาขึน้ ดีกวาเกาเสียดวยซํา้
สิง่ เหลานัน้ เปนตัวอยางทีไ่ ทยควรเรียนรูจ ากประเทศเหลานัน้
เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารที่ ทํ า ให ป ระสบความสํ า เร็ จ จนกลายเป น
ประเทศรํ่ารวย
4. สาเหตุอื่นๆ
สาเหตุที่ทําใหโครงสรางการผลิตของประเทศไทย
เปลี่ยนจากเกษตรกรรมมาเปนอุตสาหกรรมจนกลายเปน
ประเทศอุตสาหกรรมใหมในปจจุบัน นอกจากสามประเด็น
หลั ก ดั ง กล า วข า งต น หากจะแตกย อ ยเป น รายละเอี ย ด
ปลีกยอยลงไปก็พบวาจะมีสาเหตุอนื่ อีกมากมาย เชน จากเรือ่ ง
นโยบายของส ว นราชการและนโยบายของรั ฐ ก็ ส ามารถ
แตกยอยเปนนโยบายเชิงรายละเอียด เชน โครงการพัฒนา
พื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและ
โครงสรางพืน้ ฐาน (technology and infrastructure) โครงการ
สงเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ และปจจัยอื่นๆ อีกมากมายซึ่ง
ไมใชวัตถุประสงคของบทความนี้ โดยผูสนใจสามารถศึกษา
คนควาไดจากแหลงความรูอื่น
ในเรื่องนโยบายยายฐานการผลิต ประเทศไทยยังไมมี
นโยบายที่ชัดเจนจากภาครัฐในเรื่องดังกลาว การปรับยุทธศาสตรของประเทศใหเปน Made by Thailand หรือการยาย
ฐานการผลิตในบางกลุม อุตสาหกรรมไปยังตางประเทศยังไมมี
ในเชิงนโยบายจากภาครัฐ แตภาคเอกชนไดเริม่ มีการยายฐาน
การผลิตบางประเภทอุตสาหกรรมไปยังประเทศเพื่อนบาน
เชน การยายกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและอิเล็กทรอนิกสไป
ทําการผลิตในประเทศกัมพูชาและเวียดนาม สวนนโยบายที่
เด น ชั ด เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการปรั บ โครงสร า งการผลิ ต ของ
ประเทศไทยเริ่มเห็นชัดเจนตั้งแตกลางป ค.ศ. 2016 จนถึง
ปจจุบัน ภายใตสิ่งที่เรียกวา Thailand 4.0 ซึ่งเปนนโยบาย
สําคัญที่ตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิตใหหันมาพึ่ง
ป ญ ญาประดิ ษ ฐ และนวั ต กรรม แทนที่ จ ะพึ่ ง วั ต ถุ ดิ บ
ทรัพยากรธรรมชาติ และแรงงานราคาถูกเหมือนในอดีต
ทัง้ หมดนีเ้ พือ่ หวังใหประเทศไทยกาวพนจากประเทศทีต่ ดิ กับดัก
ประเทศรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง
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บทสรุป
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตของประเทศไทย
อันเนื่องมาจากนโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรมของรัฐบาล
และส ว นราชการในอดี ต เหตุ ก ารณ Plaza Accord
ปรากฏการณ Asian NIC’s และเหตุการณอื่นๆ ที่ไมไดกลาว
ถึงรายละเอียดในบทความนี้ ทําใหสัดสวนของผลิตภัณฑใน
องคประกอบของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอยางชัดเจน และผลกระทบที่เกิดขึ้นยังสงผล
ตอโครงสรางของสินคาสงออกของประเทศไทยดวย
ขอมูลจากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นโครงสรางการสงออก
จากรายงานของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ระหวาง
ค.ศ. 1992–2017 แสดงใหเห็นวาสัดสวนสินคาสงออกตอ
มูลคาการสงออกใน ค.ศ. 1992 ซึ่งเปนระยะแรกที่มีการยาย
ฐานการผลิตของประเทศญีป่ นุ และกลุม ประเทศ Asian NICs 4
เขาสูประเทศไทย ในปดังกลาว สินคาเกษตรมีสัดสวนรอยละ
20.59 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด สัดสวนดังกลาวคอยๆ
ลดนอยลงจนเหลือประมาณรอยละ 10 ตั้งแต ค.ศ. 2000 จุด
เปลีย่ นแนวโนมจึงเริม่ ตัง้ แต ค.ศ. 1999 และขอมูลในตารางที่
6 ของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชยไดกลาวถึง 10 อันดับ
สิ น ค า ที่ ส  ง ออกมากที่ สุ ด เป น สิ น ค า อุ ต สาหกรรมของ
ประเทศไทยใน ค.ศ. 1999 โดย 3 อันดับแรกไดแก (1) เครื่อง
คอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ (2) เครือ่ งนุง หม และ
(3) แผงวงจรไฟฟาและทุกปตอ ๆ มาก็ยงั เปนแนวโนมเชนเดิม
จนกระทัง่ ในปปจ จุบนั (ค.ศ. 2017) จากตารางที่ 7 สินคาสงออก
มูลคาสูงสุดสิบอันดับแรกก็ยังคงเปนสินคาอุตสาหกรรมเชน
กัน โดย 3 อันดับแรกไดแก (1) รถยนต อุปกรณและสวน
ประกอบ (2) เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ
และ (3) อัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งจากขอเท็จจริงดังกลาว
ขางตนและประเด็นตางๆ ที่ผูเขียนเรียบเรียงสรุปประเด็นมา
ตั้งแตตนจนจบเปนการสนับสนุนแนวคิดที่วา โครงสรางการ
ผลิตของประเทศไทยไดเปลี่ยนจากประเทศเกษตรกรรมไปสู
การเปนประเทศอุตสาหกรรมใหมโดยสมบูรณแลว

ปที่ 37 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
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ที่มา: Office of the Permanent Secretary Ministry of Commerce (2017)

ตารางที่ 5 โครงสรางสินคาออกของไทยป พ.ศ. 2535-2560 (ม.ค.–เม.ย.)
(มูลคา: ลานบาท)
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ที่มา: Office of the Permanent Secretary Ministry of Commerce (2017)

ตารางที่ 5 โครงสรางสินคาออกของไทยป พ.ศ. 2535-2560 (ม.ค.–เม.ย.) (ตอ)
(มูลคา: ลานบาท)

ตารางที่ 6 10 อันดับสินคาอุตสาหกรรมที่มีมูลคาสงออกสูงที่สุดของประเทศไทย ป ค.ศ. 1999 (ลานบาท)
รายการ

ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542)

1. เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ

307,328.30

2. เครื่องนุงหม

117,336.10

3. แผงวงจรไฟฟา

111,767.40

4. อาหารทะเลกระปองและแปรรูป

76,438.70

5. ขาว

73,812.10

6. รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ

71,998.00

7. อัญมณีและเครื่องประดับ

67,479.30

8. เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน และสวนประกอบ

51,203.80

9. กุงสด แชเย็น แชแข็ง

48,348.20

10. เม็ดพลาสติก

46,025.80

ที่มา: Office of the Permanent Secretary Ministry of Commerce (2017)

ตารางที่ 7 10 อันดับสินคาอุตสาหกรรมที่สงออกมากที่สุดของประเทศไทยเรียงลําดับตามมูลคา ค.ศ. 2017 (ลานบาท)
รายการ

ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560)

1. รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ

283,503.50

2. เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ

188,273.00

3. อัญมณีและเครื่องประดับ

156,169.70

4. ผลิตภัณฑยาง

112,081.20

5. เม็ดพลาสติก

94,450.50

6. แผงวงจรไฟฟา

88,025.30

7. ยางพารา

82,043.40

8. เคมีภัณฑ

81,733.90

9. เครื่องจักรกลและสวนประกอบของเครื่องจักรกล

79,542.40

10. นํ้ามันสําเร็จรูป

66,618.60

ที่มา: Office of the Permanent Secretary Ministry of Commerce (2017)

ปที่ 37 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

49

References
Frankel, J. (2015). The Plaza Accord, 30 years
later. Retrieved July 1, 2017, from
https://www.hks.harvard.edu/fs/
jfrankel/PlazaAccord-PIIE2016.pdf
Industrial Finance Corporation of Thailand Act
B.E. 2502. (1959). Kā n songsœ̄ m
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