
ความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น ยกระดับดชันีอุตสาหกรรมเช่ือมข้อมูลกลุม่ลุ่มแม่น ้าโขง 

ดร.พัทธ์ธีรา สุวรรณทัต 

 หลักสูตร Introduction to Industrial Production Indices for Mekong Countries นับเป็น

หลักสูตรแรกที่พัฒนาโดย สศอ. ซึ่งได้รับทุนการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นและกระทรวงการต่างประเทศ   

โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือฝึกอบรมบุคลากรจากประเทศกลุ่มลุ่มแม่น ้าโขงในการจัดท้าดัชนี

ภาคอุตสาหกรรม เป้าหมายหลักเพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม    

ในระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นกลไกส้าคัญในการยกระดับข้อมูลดัชนีภาคอุตสาหกรรมไปสู่ระดับสากล โดยมี

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศที่นักลงทุนและผู้ประกอบการ

ไทยให้ความสนใจไปลงทุน รวมทั งมีการขยายฐานการผลิตไปสู่ประเทศดังกล่าวมากขึ นอย่างต่อเนื่อง   

จากการจัดท้า workshop ภายใต้หลักสูตรดังกล่าวพบว่า ปัจจุบันการพัฒนาข้อมูลของ

ภาคอุตสาหกรรมและข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรมของประเทศในกลุ่มนี  มีระดับที่แตกต่างกัน โดย สปป.ลาว และ

เมียนมา ยังไม่มีรายงานการจัดท้าดัชนีอุตสาหกรรม ส้าหรับกัมพูชาไดเ้ริ่มจัดท้าดัชนีอุตสาหกรรมแล้วแต่ยังมี

ข้อมูลไม่ต่อเนื่อง จากรายงาน ASEAN Statistical yearbook โดยส้านักเลขาธิการอาเซียน ซึ่งปรากฏมีข้อมูล

ดัชนีอุตสาหกรรมในบางปี เนื่องจากไม่ได้รายผลในทุกปี อย่างไรก็ตาม ในทุกประเทศได้มีการจัดตั งโครงสร้าง

องค์กรเพ่ือเตรียมรองรับการด้าเนินการแล้ว ซ่ึงในกลุ่มประเทศเหล่านี  สศอ. ก็ได้มีการช่วยสนับสนุนการจัดท้า

กรอบแนวทาง (Framework guidance) ในการจัดเตรียมข้อมูลเบื องต้นเพ่ือใช้จัดท้าดัชนีอุตสาหกรรมใน

อนาคตต่อไปด้วย ส้าหรับเวียดนามจัดเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาการใช้ข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรม

เป็นไปอย่างก้าวกระโดด โดยเริ่มการจัดท้าดัชนีอุตสาหกรรมเม่ือปี ค.ศ. 2007 ปัจจุบันมีความพร้อมของข้อมูล

โดยความครอบคลุมในระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ขยายขอบเขตไปใน 4 หมวดตามมาตรฐาน United 

Nations รวมทั งได้เผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่มีการเผยแพร่ 3 รายงาน ได้แก่ ดัชนีอัตราส่วน

ผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรูปคงคลัง ดัชนีผลิตภาพแรงงาน และรายงานอัตราการใช้ก้าลังการผลิต ซ่ึงได้มีการ

แลกเปลี่ยนความรู้กับ สศอ. ในส่วนที่เป็นรายงานที่ยังไม่ได้ด้าเนินการดังกล่าว และแผนงานระยะสั น กลาง 

และยาว อีกด้วย 

 

รูปที่ 1 แสดงแผนการพัฒนาข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรมของประเทศเวียดนาม  
ที่มา : จากการ workshop ภายใต้หลักสูตรฯ 

 

http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/industry_index/Invratio.xls
http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/industry_index/Invratio.xls


 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 แสดงระดับการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพ่ือจัดท้าดัชนีอุตสาหกรรมในปัจจุบัน 

 ทั งนี  ประโยชน์ส้าคัญในการจัดท้า workshop ท้าให้ประเทศต่าง ๆ เข้าใจกระบวนการ และวิธีการ

ของการด้าเนินการจัดการข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ น อย่างไรก็ตาม ในแต่ละประเทศมีวิธีการ

ด้าเนินการ และโครงสร้างหน่วยงานที่แตกต่างกันไป อาทิ การจัดท้าหน่วยการจัดเก็บข้อมูล ส้าหรับไทยจะอยู่

ในรูปแบบรายโรงงาน (establishment) ส่วนของเวียดนามมีการจัดท้ารูปแบบบริษัท/กลุ่มบริษัท 

(enterprise) เป็นต้น ซึ่งแม้จะเป็นวิธีการที่สามารถเก็บข้อมูลได้เหมือนกัน แต่การเปรียบเทียบและกรณีการใช้

ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละประเทศ จ้าเป็นต้องมีความเข้าใจถึงบริบทต่าง ๆ เหล่านี ด้วย ซึ่งการ

ด้าเนินการภายใต้หลักสูตรฯ จึงส่งผลให้ไทยโดย สศอ. ได้รับข้อมูลและเข้าใจบริบทและระดับการพัฒนาข้อมูล

ได้ดียิ่งขึ น 

 นอกจากประโยชน์เชิงวิชาการที่ได้มีการแลกเปลี่ยนการด้าเนินการระดับประเทศระหว่าง สศอ. 

ผู้เชี่ยวชาญจาก Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) ญี่ปุ่น และได้ผู้เข้าร่วมอบรมทั ง 4 

ประเทศ นอกจากนี หลักสูตรฯ ภายใต้โครงการความร่วมมือดังกล่าว ยังก่อให้เกิดผลพลอยได้ต่อองค์กรใน

ระดับบุคลากรทั งภายในและภายนอก โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายของผู้สอนระหว่างหน่วยงานเศรษฐกิจ 

ต่าง ๆ ในไทย ซึ่งก่อให้เกิดการยกระดับองค์ความรู้และเป็นเวทีที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

และสร้างความเข้าใจในมุมมองของนักวิชาการภายในประเทศในแต่ละด้าน ได้แก่ มุมมองในด้านผู้ผลิตข้อมูล 

และมุมมองในด้านผู้ใช้งานข้อมูล เช่น การใช้ข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรมประกอบการวิเคราะห์นโยบายการเงิน 

โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) การใช้ข้อมูลดัชนี อุตสาหกรรมเพ่ือประกอบการจัดท้า GDP 

ภาคอุตสาหกรรม โดยส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) การใช้ข้อมูล

เพ่ือวิเคราะห์เชิงพื นที่โดยส้านักงานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(สกรศ.) ซึ่งจะท้าให้เกิดการบูรณาการและการพัฒนาการจัดท้าข้อมูลในระยะต่อไปได้อย่างเกิดประโยชน์และ

ตรงเป้าหมายส้าหรับผู้ใช้ข้อมูลได้สูงสุด  ท้าให้เกิดการส่งเสริมให้ข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรมเป็นกลไกส้าคัญ

ส้าหรับติดตามประเมินสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และใช้ประกอบการพิจารณาก้าหนดนโยบายและทิศทาง

เศรษฐกิจ ให้มีความเหมาะสมต่อสภาวการณ์ในแต่ละช่วงเวลามากยิ่งขึ น และนับเป็นจุดเริ่มต้นที่มีคุณค่าอย่าง

http://www.meti.go.jp/english/
http://www.industry.go.th/center_mng/index.php/2016-04-24-18-06-24/2016-04-24-18-07-10/item/9893-1-2560
http://www.industry.go.th/center_mng/index.php/2016-04-24-18-06-24/2016-04-24-18-07-10/item/9893-1-2560


ยิ่งเพ่ือการพัฒนาข้อมูลภาคอุตสาหกรรมในทางปฏิบัติ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าภูมิภาค 

(Regional Value Chain) ซึ่งส่งเสริมให้เกิดการสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity) และอาจก่อให้เกิดการ

ผลักดันให้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจตามเป้าหมายการเชื่อมโยงระดับภูมิภาคอีกด้วย  โดย

ในระยะต่อไปอาจมีการด้าเนินการโดยการส่งเสริมให้ขยายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาข้อมูล

ภาคอุตสาหกรรมไปสู่ประเทศจีน (ยูนนาน) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น ้าโขงด้วยเช่นกัน 
 

 

 

 

 

 

       นายไพศาล หรูพาณิชย์กิจ                         ดร.สมชาย หาญหิรัญ                           Mr. Masato Koinuma 
รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ        ปกอ.                   Senior Representative, (JICA) Thailand 

ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ในวันที่ 5 กันยายน 2560  
 

 

 

 

 

 

 

ผศอ. และ Mr. Masato Koinuma JICA ให้เกียรติกล่าวปิดงานในวันที่ 14 กันยายน 2560  
และพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ส้าเร็จหลักสูตรฯ จาก 4 ประเทศทั ง 20 ราย 

 

 

“This training program provides us 

useful knowledge and technical data. 

We will report to our leader and share 

to our staffs in Ministry of Industry. 

Thank you very much” 

Mr. Kyaw Phyo Maw 
Deputy General Manager 

No.3, Heavy Industrial Enterprise, 
Ministry of Industry 

Myanmar 


