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       บทบรรณาธิการ
 ในการพัฒนาทุกอย่างสู่ความย่ังยืนน้ันส่ิงสำาคัญคือต้องทำา 

ร่วมกัน และ “การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Rio+20)” ที่จัดขึ้นกลางปีนี้ ณ ประเทศบราซิล จะเป็นวาระ

สำาคญัให้ประเทศทั่วโลกไดม้าหาแนวทาง “พัฒนา” รว่มกันอกีครั้ง  

รายละเอียดมีให้อ่านในเล่มค่ะ                

  การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นอีกเร่ืองน่าสนใจ และบริบทความ

ท้าทายการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยมีอะไรบ้างก็ควรรู้ไว้นะคะ

 “การเชื่อมโยงระบบพลังงานในอาเซียนกับการพัฒนา

อุตสาหกรรมของไทย” ทำาให้เราเห็นภาพ “พลังงานเพิ่ม”  

หากประชาคมอาเซียนเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

 “รอดพ้นวิกฤติตามวิถีญี่ปุ่น “OTAGAI Business Con-

tinuity”...ทางรอดประเทศไทย?” อีกเรื่องที่น่าอ่านน่าติดตาม 

 สัมภาษณ์พิเศษ อนันต์ อัศวโสภณกุล ผอ.ศส. : กูรูดัชนี

อุตสาหกรรม เล่าถึงการจัดทำาดัชนีอุตสาหกรรมที่วันนี้สามารถ 

ฉายภาพอุตสาหกรรมของประเทศได้เป็นอย่างดี 

 หน้าฝนปีนี้...สำาคัญที่สุดต้องระวังสุขภาพไว้ก่อนนะคะ

 ด้วยความปรารถนาดี  

 บรรณาธิการ

  สารบัญ
เรื่องเด่นประจำาฉบับ : ถนนทุกสายมุ่งสู่ Rio
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (UNCSD)

บทความพิเศษ สศอ. : 
พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ยั่งยืน
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

รอดพ้นวิกฤติตามวิถีญี่ปุ่น 
“OTAGAI Business Continuity”

ภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรม : 

ดัชนีอุตสาหกรรมไตรมาส 1 ปี 2555

บริบทความท้าทาย
การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยที่ควรรู้ก่อน

สัมภาษณ์พิเศษ : อนันต์ อัศวโสภณกุล  
ผอ.ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
: กูรูดัชนีอุตสาหกรรม

การเชื่อมโยงระบบพลังงานในอาเซียน 
กับการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย

3 จังหวัดแดนอีสาน
ฐานการผลิตใหม่ที่น่าจับตามอง

สศอ. พบผู้ประกอบการ : 
สินค้า Remanufacturing 

นานาสาระ : เทคนิคการจัดทำาโครงการอัจฉริยะ 
Smart Project 

เกร็ดความรู้คู่อุตสาหกรรมไทย : 
SAFSA…ต้นแบบเครือข่ายความร่วมมือ
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแบบครบวงจร

OIE CLUB : เวทีเปิดรับความคิดเห็นและร่วมสนุก

รอบรั้วเศรษฐกิจอุตสาหกรรม : กิจกรรมที่ผ่านมา

OIE BUSINESS INDICATOR : ตัวชี้วัดเศรษฐกิจ
ภาคอุตสาหกรรม The Early Warning System 
of Industrial Economics: EWS-IE
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 ที่ปรึกษา
นายโสภณ ผลประสิทธิ์	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม

นายอภิวัฒน์ อสมาภรณ์ รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม

นายพิชัย ตั้งชนะชัยอนันต์ รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม

นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ ผู้เชี่ยวช�ญด้�นชี้นำ�และเตือนภัยอุตส�หกรรม

นางอัจฉรียา เทพัฒนพงศ์ ผู้เชี่ยวช�ญด้�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรมระหว่�งประเทศ

นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน

นางสาวนพมาศ ช่วยนุกูล ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รพัฒน�อุตส�หกรรม

 บรรณาธิการบริหาร
นางวารี จันทร์เนตร	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักบริห�รกล�ง

 คณะบรรณาธิการ
นายอานนท์ เศรษฐเกรียงไกร, นางสาวสมพิศ นาคสุข, นางวิภาวรรณ เยี่ยมศิริ,

นางสาววรางคณา พงศาปาน, นางบุตรี เทียมเทียบรัตน,์ นายชยัพร มานะกจิจงกล,

นายกฤษฎา นุรักษ์, นายบุญอนันต์ เศวตสิทธิ์

ออกแบบ/พิมพ์  บริษัท	เอส	เอ็ม	ซี	คอร์เนอร์	จำ�กัด	โทร.	02	721	4375		
 โดย	น�ยสมศักด์ิ	จันทน�ยนต์

สนใจรับเป็นสมาชิก	ว�รส�รเศรษฐกิจอุตส�หกรรม	หรือให้ข้อเสนอแนะได้ที่	:

กลุ่มประชาสัมพันธ์และบริการห้องสมุด 
สำานักบริหารกลาง สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

โทรศัพท์		:	0 2202 4274, 0 2202 4284
โทรส�ร	:	0 2644 7023	เว็บไซต์	:	www.oie.go.th

บทคว�มและขอ้เขยีนทีป่ร�กฏในว�รส�รฉบบันีเ้ปน็ทศันะสว่นบคุคลของผูเ้ขยีน
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ก�รพฒัน�ท่ียัง่ยนืมแีนวท�งท่ีชัดเจนม�กข้ึน	เพร�ะไดม้กี�รรบัรอง

เอกส�รที่ถือเป็นหลักก�รของเรื่องสิ่งแวดล้อมหล�ยฉบับด้วยกัน	

ได้แก่

	 1.	ปฏิญญ�ริโอว่�ด้วยสิ่งแวดล้อมและก�รพัฒน�	 (Rio	

Declaration	on	Environment	and	Development)	 เป็น					

หลักก�รเกี่ยวกับสิทธิและคว�มรับผิดชอบของสหประช�ช�ติ			

ในก�รดำ�เนินง�นพัฒน�เพื่อปรับปรุงคุณภ�พชีวิตของประช�ชน	

ซ่ึงเป็นแนวท�งให้ประเทศต่�งๆ	 ในโลกนำ�ไปปฎิบัติให้บรรลุ										

ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนต่อไป		

	 2.	แผนปฏิบัติก�ร	21	 (Agenda	21)	ซึ่งถือเป็นแผน

แม่บทหรือพิมพ์เขียวของโลกในก�รดำ�เนินก�รพัฒน�สังคม	

เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอย่�งยั่งยืน

	 3.	ปฏิญญ�โจฮันเนสเบอร์ก	 (Johannesburg	Decla- 

ration)

	 4.	แผนก�รดำ�เนนิง�นโจฮนัเนสเบอรก์	(Johannesburg	

Plan	of	 Implementaion-JPOI)	 เป็นกรอบแนวท�งก�รปฏิบัติ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในก�รดำ�เนินก�รต�มแผนปฏิบัติก�ร				

21	 และข้อตกลงอื่นๆ	 โดยอ�ศัยหลักก�รก�รพัฒน�อย่�งมี			

บูรณ�ก�รด้�นเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	และหลักก�ร 

คว�มรับผิดชอบร่วมกัน

	 5.	แถลงก�รณ์เกี่ยวกับหลักก�รด้�นป่�ไม้	(Statement	

of	Forest	Principle)	 เป็นแนวท�งสำ�หรับก�รจัดก�รทรัพย�กร

ป่�ไม้อย่�งยั่งยืน	

ถนนทุกสาย
มุ่งสู่ Rio

บุตรี เทียมเทียบรัตน์
สำ�นักเศรษฐกิจอุตส�หกรรมระหว่�งประเทศ

การประชุมสหประชาชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาท่ีย่ังยืน (UNCSD)

 ณ   เวล�นี้ห�กจะกล่�วว่�	 ถนนทุกส�ยมุ่งสู่	 Rio												

กค็งจะไมผิ่ดนัก	เพร�ะประเทศต่�งๆ	ทัว่โลกต่�งกก็ำ�ลงัเตรยีมก�ร

อย่�งหนักในก�รทบทวนผลก�รดำ�เนินง�นด้�นส่ิงแวดล้อมท่ีผ่�นม�	

ของตัวเองสำ�หรับก�รเข้�ร่วมก�รประชุม	 Rio+20	 (ริโอพลัส											

ทเวนตี้)	ซึ่งเป็นก�รประชุมด้�นสิ่งแวดล้อมใหญ่ระดับโลก	ที่ค�ด

ว่�มีผู้เข้�ร่วมประม�ณ	60,000	คนจ�ก	150	ประเทศ	 ซ่ึงจัดข้ึน 

ในวันที่	 20-22	มิถุน�ยน	2555	แล้ว	Rio+20	 คืออะไร	ทำ�ไม 

ถึงมีคว�มสำ�คัญขน�ดที่ว่�ภ�ครัฐ	ภ�คเอกชน	ประช�สังคม	และ

ประช�ชนทั่วโลกจะต้องสนใจและให้คว�มสำ�คัญกันม�กขน�ดนี้	

คงจะต้องม�ทำ�คว�มรู้จักกับ	Rio+20	ให้ม�กขึ้นสักหน่อย	

 ความเป็นมา
	 Rio+20	เปน็ชือ่ทีเ่รยีกสัน้ๆ	ของก�รประชมุสหประช�ช�ติ

ว่�ด้วยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน	 (United	Nations	Conference	on	

Sustainable	Development-UNCSD)	ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงรีโอ 

เดจ�เนโร	 เมืองหลวงของประเทศบร�ซิล	 ระหว่�งวันท่ี	20-22	

มิถุน�ยน	2555	 โดยจะเป็นก�รครบรอบ	20	ปีของก�รประชุม

สหประช�ช�ตวิ�่ดว้ยสิง่แวดลอ้มและก�รพฒัน�	(United	Nations	

Conference	on	Environment	and	Development-UNCED)	

หรือ	“Earth	Summit”	ที่	นครรีโอเดจ�เนโร	 ในปี	ค.ศ.	1992	

และครบรอบ	10	ปี	ของก�รประชุม	The	World	Summit	on	

Sustainable	Development	(WSSD)	หรือก�รประชุม	Rio+10		

ที่กรุงโจฮันเนสเบิร์ก	ประเทศแอฟริก�ใต้	ในปี	ค.ศ.	2002

	 ผลจ�กก�รประชุม	Earth	Summit	และ	World	Summit	

ทั้งสองครั้งที่ผ่�นม�ทำ�ให้ทิศท�งเรื่องก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมและ
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	 นอกจ�กนี้ยังมีอนุสัญญ�สำ�คัญอีก	2	ฉบับ	ได้แก่

	 1.	กรอบอนสัุญญ�สหประช�ช�ติว�่ด้วยก�รเปลีย่นแปลง

สภ�พภมูอิ�ก�ศ	(United	Nations	Framework	convention	on	

Climate	Change	–	UNFCCC)	

	 2.	อนสุญัญ�คว�มหล�กหล�ยท�งชวีภ�พ	(Convention	

on	Biological	Diversity	–CBD)

 วัตถุประสงค์หลักของการประชุม
	 1.	เพือ่เปน็ก�รใหค้ำ�มัน่และยนืยนัพันธกรณีท�งก�รเมอืง

ในก�รดำ�เนินก�รด้�นก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน

	 2.	เพือ่ประเมนิคว�มก�้วหน้�และทบทวนก�รดำ�เนนิง�น

ด้�นสิง่แวดล้อมและก�รพฒัน�ทีย่ัง่ยนืของแตล่ะประเทศทีผ่่�นม�	

และสิ่งที่ประช�คมโลกต้องดำ�เนินก�รต่อไป

	 3.	ตอบรับก�รพัฒน�ใหม่ๆ	และคว�มท้�ท�ยในอน�คต

 หัวข้อหลักของการประชุม 
	 ก�รประชมุ	Rio+20	มหีวัขอ้หลกั	(Theme)	2	เรือ่ง	ไดแ้ก	่

 1. เศรษฐกจิสเีขียวในบรบิทของการพฒันาทีย่ัง่ยนืและ

การขจดัความยากจน (Green Economy in the Context of 

Sustainable Development and Poverty Eradication) 

		 แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวไม่ได้เน้นเฉพ�ะก�รพัฒน�ด้�น

สิ่งแวดล้อมหรือเศรษฐกิจด้�นใดด้�นหนึ่ง	แต่จะต้องคำ�นึงถึงก�ร

พฒัน�ท�งสงัคมดว้ย	ทัง้นี	้โครงก�รสิง่แวดลอ้มแหง่สหประช�ช�ต	ิ

(UNEP)	 ได้ให้คำ�นิย�มกว้�งๆ	ของเศรษฐกิจสีเขียวว่�หม�ยถึง	

“ระบบเศรษฐกิจที่นำ�ไปสู่ก�รยกระดับคุณภ�พคว�มเป็นอยู่ของ

มนษุย	์เพิม่คว�มเปน็ธรรมท�งสงัคม	และในขณะเดียวกนักส็�ม�รถ

ลดคว�มเสี่ยงท�งด้�นสิ่งแวดล้อมและปัญห�คว�มข�ดแคลนของ

ทรพัย�กรลงได”้	ซึง่ในก�รทีแ่ตล่ะประเทศจะนำ�แนวคดิเศรษฐกจิ

สเีขยีวไปใชใ้นท�งปฏบิตั	ิจะส�ม�รถยดืหยุน่ไดต้�มคว�มเหม�ะสม

ของม�ตรก�รภ�ยในและก�รจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของปัญห�ใน

แต่ละประเทศ	โดยอยู่บนพื้นฐ�นของปฏิญญ�ริโอ	และ	Agenda	

21	โดยม	ี7	ประเดน็หลกัท่ีจะกล�่วถึงคอื	ปัญห�ก�รว�่งง�น	ปญัห�

ก�รใช้พลังง�น	คว�มแออัดในชุมชนเมือง	วิกฤตอ�ห�ร	ก�รใช้

ทรพัย�กรนำ�้	มห�สมทุรและช�ยฝัง่	และก�รเกดิภยัท�งธรรมช�ติ

 2. กรอบเชิงสถาบันเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Insti-

tutional Framework for Sustainable Development 

- IFSD) 

	 หม�ยถึง	ก�รมีกลุ่มโครงสร้�ง	 องค์กร	 เครือข่�ยและ						

ก�รจัดก�รท่ีเก่ียวข้องกับก�รกำ�หนดนโยบ�ยเก่ียวกับก�รพัฒน�		

ท่ียั่งยืนและสิ่งแวดล้อม	 และก�รนำ�นโยบ�ยไปปฏิบัติ	 และ

ม�ตรก�รบงัคบัใช	้ซึง่ปจัจบุนัมหีล�ยหนว่ยง�นของสหประช�ช�ติ

ที่ดำ�เนินก�รด้�นส่ิงแวดล้อม	แต่ยังข�ดหน่วยง�นหลักท่ีทำ�หน้�ท่ี

ประส�นง�น	ดังนั้นก�รประชุม	 Rio+20	นี้จึงน่�จะมีแนวโน้ม																													

หรือแนวท�งในก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งหน่วยง�นด้�น										

สิ่งแวดล้อมของโลกให้มีประสิทธิภ�พได้

 ความท้าทายของการประชุม Rio+20
	 1.	ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนนั้นจะต้องมีก�รบูรณ�ก�รทั้งส�ม

เส�หลักให้เกิดคว�มสมดุลกัน	 คือ	ด้�นสิ่งแวดล้อม	 เศรษฐกิจ	

และสังคม	 	ซึ่งที่ผ่�นม�ก�รพัฒน�ของแต่ละประเทศยังมุ่งเน้น	

ไปในด้�นใดด้�นหนึ่งเป็นพิเศษ	อ�จด้วยผลของก�รขย�ยตัวท�ง

เศรษฐกจิ	ทำ�ใหห้ล�ยประเทศตอ้งใชท้รพัย�กรในก�รพฒัน�อย�่ง

ต่อเนื่อง	ทำ�ให้เกิดปัญห�ต่อสิ่งแวดล้อม	อีกทั้งยังเป็นก�รพัฒน�ที่
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บดิเบ้ียว	ซึง่กอ่ใหเ้กดิคว�มเหลือ่มลำ�้ท�งสงัคม	ปญัห�คว�มย�กจน

ยิ่งทวีคว�มรุนแรง	จนไม่อ�จเป็นก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน

	 2.	ประเด็นเจรจ�ในก�รประชุม	 Rio+20	 มีคว�ม							

หล�กหล�ย	 ซับซ้อนม�ก	 และมีผู้เล่นในก�รเจรจ�ที่ม�กขึ้น											

(มีองค์กรพัฒน�เอกชน	และบรรษัทข้�มช�ติซึ่งเข้�ม�มีบทบ�ท		

ม�กขึ้น)	 ซึ่งแต่ละฝ่�ยมีแนวคิดด้�นก�รพัฒน�	 และจุดยืนที่							

แตกต่�งกันม�ก	และยังไม่ส�ม�รถตกลงกันได้	 เช่น	ระหว่�งกลุ่ม

ประเทศพัฒน�แล้ว	กับกลุ่มประเทศกำ�ลังพัฒน�	จึงต้องสะท้อน

คว�มคิดเห็น	ข้อเสนอ	และข้อโต้แย้งที่หล�กหล�ยของแต่ละฝ่�ย

ลงในเอกส�รผลลัพธก์�รประชมุ	ทำ�ใหร้�่งเอกส�รผลลพัธข์องก�ร

เจรจ�ที่มีชื่อว่�	“The	Future	We	Want”	ซึ่งเดิมมีคว�มย�ว	

19	หน้�	ขย�ยเพิ่มเติมออกม�จนย�วถึง	200	กว่�หน้�	ทำ�ให้

บรรย�ก�ศในก�รเจรจ�มีคว�มยุ่งย�กในก�รห�ข้อตกลง	

 ประเทศไทยกับการเตรียมความพร้อม
 ในการเข้าร่วมการประชุม
	 ในส่วนของก�รเตรียมคว�มพร้อมในก�รเข้�ร่วมก�ร

ประชุม	Rio+20	กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

ซ่ึงเป็นหน่วยง�นหลักของประเทศไทยในก�รประชุมได้มีก�ร 

เตรยีมก�รสำ�หรับก�รประชุม	Rio+20	ม�ตั้งแต่ช่วงปล�ยปี	2553	

และได้มีก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รเพื่อเตรียมคว�มพร้อมสำ�หรับ

ก�รประชุมสหประช�ช�ติที่ยั่งยืน	ค.ศ.2012	(Rio+20)	และคณะ

ทำ�ง�นย่อย	3	ด้�น	ได้แก่	คณะทำ�ง�นเพื่อเตรียมก�รด้�นส�รัตถะ	

คณะทำ�ง�นเพ่ือเตรียมก�รด้�นงบประม�ณ	พิธีก�ร	ก�รบริห�ร

จัดก�รและประช�สัมพันธ์	และคณะทำ�ง�นเพื่อกำ�กับก�รดำ�เนิน

ง�นจัดทำ�เอกส�รเผยแพร่	Thailand	Green	Economy	และ

นทิรรศก�ร	ซึง่มผู้ีแทนประกอบดว้ยหล�ยองคก์รและภ�คสว่นเข�้

ร่วมในองค์ประกอบ	รวมทั้งกระทรวงอุตส�หกรรมซึ่งสำ�นักง�น

เศรษฐกจิอตุส�หกรรมไดเ้ข�้รว่มอยูใ่นคณะกรรมก�รเตรยีมคว�ม

พรอ้มฯ	และกรมโรงง�นอตุส�หกรรมเข้�รว่มอยูใ่นคณะทำ�ง�นเพือ่

เตรียมก�รด้�นส�รัตถะ	โดยได้เข้�ร่วมก�รประชุมและสัมมน�เผย

แพร่คว�มรู้และเพื่อระดมสมอง	 	แลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็น	รวม

ทั้งประส�นง�นร่วมกับหน่วยง�นภ�ยในที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกัน

กำ�หนดทิศท�งและท่�ทีของประเทศไทยสำ�หรับก�รประชุมครั้ง

นี้ด้วย

 กระทรวงอุตสาหกรรม
 กับการพัฒนาท่ีย่ังยืน
	 ภ�คอุตส�หกรรมถือเป็นภ�คก�รผลิตหลักท่ีมีศักยภ�พ

ในก�รพัฒน�เศรษฐกิจของประเทศ	กระทรวงอุตส�หกรรมได้

กำ�หนดทศิท�งก�รพฒัน�อตุส�หกรรมของประเทศไทยทีใ่หค้ว�ม

สำ�คัญกับก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน	โดยได้กำ�หนดวิสัยทัศน์ในก�รพัฒน�

อุตส�หกรรมไทย	คือ	“มุ่งสู่อุตส�หกรรมสร้�งสรรค์ท่ีสมดุลและ

ยั่งยืน”	ซึ่งให้คว�มสำ�คัญในก�รสร้�งสมดุลก�รพัฒน�ทั้งส�ม

มิติ	คือ	คว�มมั่งคั่งท�งเศรษฐกิจ	ด้�นสังคมก�รเป็นอยู่ที่ดีด้�น										

สิ่งแวดล้อม	และรวมไปถึงด้�นก�รใช้ศักยภ�พด้�นต้นทุนมนุษย์

ด้วย	

 การประชมุ Rio+20 ในเดอืนมถินุายน 2555 นี ้เปน็การ

ประชุมด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสำาคัญระดับโลก ไม่ได้เกิดขึ้น

เพ่ือเป็นปรากฎการณ์ทุกๆ 10 ปี หรือเป็นแค่เพียงเวทีสำาหรับ

การกล่าวถ้อยแถลงทางการเมืองท่ีสวยหรูเท่านั้น หากแต่เป็น

ความหวังของประชาคมโลกท่ีจะมีแนวทางการดำาเนินการ อย่าง

จริงจังในการผลักดันกระบวนการพัฒนาให้นำาไปสู่ความยั่งยืน

ได้อย่างแท้จริง • 
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พร้อมทั้งดึงบุคล�กรแรงง�นคุณภ�พจ�กนอกประเทศในส�ข�ท่ี

ตนข�ดแคลน	จึงส�ม�รถผลักดันประเทศให้ก้�วไปสู่คว�มเป็น

ศูนย์กล�งก�รเช่ือมโยงด้�นโลจิสติกส์ก�รค้�	นอกจ�กนั้นรัฐบ�ล

สิงคโปร์ยังมีวิสัยทัศน์อย่�งชัดเจนท่ีจะผลักดันให้เกิดก�รบริก�ร

ครบวงจรด้�นสุขภ�พ	โดยตั้งเป้�หม�ยให้เป็นประเทศศูนย์กล�ง

ด�้นเทคโนโลยชีวีภ�พ	(Biotechnology)	โดยก�รดำ�เนนิก�รภ�ย

ใต้คณะกรรมก�รพัฒน�เศรษฐกิจแห่งช�ติสิงคโปร์	 (Singapore	

Economic	Development	Board:	EDB)	ประเทศเก�หลีใต้ 

ซึง่เคยมรีะดบัผลติภณัฑม์วลรวมภ�ยในประเทศ	(GDP)	ตำ�่กว�่ไทย	

ส�ม�รถพัฒน�จนมีระดับเท่�กับไทยในปี	2525	และในปัจจุบัน 

มีระดับที่สูงกว่�ไทยแล้ว	 ในช่วงระยะ	30	ปีที่ผ่�นม�	 เก�หลีใต้

เริ่มใช้	STI	 เป็นนโยบ�ยหลักในก�รผลักดันประเทศ	โดยประก�ศ

แนวท�งในก�รพัฒน�ศักยภ�พของบุคล�กรภ�ยในประเทศด้�น	

STI	และมมี�ตรก�รสง่เสรมิอย�่งชดัเจน	อ�ท	ิก�รสนบัสนนุเงนิทนุ

ก�รศกึษ�ใหเ้ย�วชนภ�ยในประเทศ	จนปจัจบุนัเก�หลใีต้มบีคุล�กร

ด้�นก�รวิจัยและพัฒน�ต่อประช�กร	10,000	คน	ถึงร้อยละ	60.6	

สงูกว�่ค�่เฉลีย่ท่ีระดบัรอ้ยละ	44.6	(ไทย	รอ้ยละ	8.6)	นอกจ�กนีย้งั

สนับสนุนภ�คเอกชนให้ทำ�วิจัยท�งด้�น	STI	เพื่อพัฒน�ผลิตภัณฑ์

ม�แข่งขันในระดับโลกจนภ�คเอกชนเกิดคว�มแข็งแกร่ง	 มีตร�สินค้�	

ชั้นนำ�ในระดับโลกม�กม�ย	อ�ทิ	Samsung	และ	LG	เป็นต้น	

 ประเทศอิสราเอล	 มีภูมิประเทศอยู่ท่�มกล�งทะเลทร�ย	

แต่ก็ส�ม�รถสร้�งประเทศให้เป็นโอเอซิส	 โดยก�รใช้เทคโนโลยี

ด้�นก�รชลประท�นด้วยระบบเพ�ะปลูกหยดนำ้�ทำ�ให้ก�รเกษตร

กรรมมีประสิทธิภ�พก�รผลิตสูงเป็นอันดับต้นๆ	 ของโลก 

โดยรัฐบ�ลอิสร�เอลเห็นคว�มสำ�คัญถึงก�รใช้ทรัพย�กรที่มีอยู่

อย่�งจำ�กัดให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด	และดำ�เนินนโยบ�ยด้วยก�ร

อัดฉีดงบประม�ณด้�นก�รวิจัยและก�รพัฒน�สูงที่สุดในโลกถึง 

ร้อยละ	4.65	ของ	GDP	(ที่ม�:	www.oedc.org	ปี	2554)	

“ความสามารถของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในแต่ละประเทศ 

เกี่ยวข้องกับลักษณะภูมิประเทศ” 

สมมติฐานดังกล่าวมาจากข้อเท็จจริงใด

	 ห�กพิจ�รณ�คว�มพร้อมและคว�มอุดมสมบูรณ์ของ

ทรัพย�กรธรรมช�ติ	 ประเทศไทยต้ังอยู่บนพ้ืนที่ลุ่ม	 มีแม่นำ้�						

หล�ยส�ยไหลผ่�น	 เป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงทั่วทุกภูมิภ�ค	นำ�ม�

ซึ่งคว�มอุดมสมบูรณ์เหม�ะกับก�รเกษตรกรรมทุกรูปแบบได้

ตลอดทั้งปี	ทั้งก�รเพ�ะปลูกและปศุสัตว์	นอกจ�กนั้นภูมิประเทศ

ที่ตั้งอยู่ก็มีแนวตั้งรับภัยธรรมช�ติ	ทำ�ให้เกิดภัยธรรมช�ติหนักๆ																																																																									

น้อยครั้ง	 ห�กพ�ยุม�ท�งฝั่งตะวันออกก็จะปะทะกับประเทศ

เวียดน�มก่อน	 หรือถ้�มีพ�ยุจ�กฝั่งตะวันตกม�ก็มีพม่�เป็น																					

แนวกั้น	จึงอ�จกล่�วได้ว่�คนไทยโชคดีที่เกิดในดินแดนที่มีคว�ม

อุดมสมบูรณ์	 จึงไม่มีเหตุจำ�เป็นใดที่คนไทยจะต้องสรรห�หรือ

พัฒน�สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกเพ่ือคว�มอยู่รอดในก�รดำ�รงชีวิต

หรือตอบสนองให้ตนเองอยู่อย่�งสุขสบ�ยขึ้น	 เพร�ะวิถีชีวิตที่ 

เป็นอยู่ก็มีคว�มสุขสบ�ยอยู่แล้ว

	 ในท�งกลับกัน	ประเทศท่ีต้ังอยู่บนภูมิประเทศท่ีข�ดแคลน

ทรัพย�กร	หรือเกิดภัยธรรมช�ติบ่อยครั้ง	มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลให้

เกิดคว�มย�กลำ�บ�กในก�รดำ�รงชีวิต	ย่อมทำ�ให้คนในประเทศ

เหล่�น้ันเกิดคว�มจำ�เป็นที่จะต้องดิ้นรนเพื่อห�เครื่องมือ	สิ่ง

อำ�นวยคว�มสะดวก	หรือวิธีก�รแก้ปัญห�เพื่อคว�มปลอดภัย

หรือก�รแก้ปัญห�ในขั้นพื้นฐ�นในก�รดำ�รงชีวิต	 โดยก�รพัฒน�

สิ่งที่จะเป็นตัวช่วยหรือเครื่องมือ	ซึ่งอ�จจะเป็นวิทย�ศ�สตร์หรือ

ทักษะ	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	(Science	or	Skill,	Technology,	 

and	 Innovation:	 STI)	 ในท่ีน้ีขอยกตัวอย่�งประเทศท่ีใช้	 STI	 

ในก�รผลักดันนโยบ�ยระดับช�ติที่สำ�คัญ	ดังนี้

 ประเทศสิงคโปร์	 ซึ่งมีพื้นที่เล็กกว่�กรุงเทพมห�นคร

เกือบ	3	 เท่�	แม้ทรัพย�กรบุคคลจะมีน้อยแต่สิงคโปร์ก็ส�ม�รถ

พัฒน�บุคคล�กรภ�ยในประเทศได้อย่�งมีคุณภ�พ	 โดยพัฒน�

ศักยภ�พบุคล�กรทั้งภ�ยในประเทศ	 (Talent)	หล�กหล�ยส�ข�	

?

พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ย่ังยืน
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม พัทธ์ธีร� สุวรรณทัต

สำ�นักเศรษฐกิจอุตส�หกรรมระหว่�งประเทศ



วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เมษายน - มิถุนายน 2555 5

Mission & Vision ของ EDB สิงคโปร์
 สำ�หรับประเทศไทย	คว�ม	“เคยชิน”	กับก�รไม่ต้อง

พฒัน�อนัเน่ืองม�จ�กเหตุผลของคว�มอดุมสมบรูณข์องทรพัย�กร

ที่มีอยู่ภ�ยในประเทศอยู่แล้วนั้น	 อ�จจะสนับสนุนสมมติฐ�น 

ที่กล่�วม�ข้�งต้น	สะท้อนผ่�นหลักฐ�นท�งตัวเลขท�งเศรษฐกิจ

ต้ังแต่ระดับองค์กรในภ�คเอกชนจนไปถึงนโยบ�ยระดับช�ติ										

ในอดีตจนปัจจุบัน	จ�กก�รสำ�รวจคว�มส�ม�รถท�งก�รแข่งขัน

จ�กท้ัง	2	ค�่ย	ไดแ้ก่	IMD	(International	Institute	for	Manage-

ment	Development)	และ	WEF	(World	Economic	Forum)	

พบว่�ไทยมีอันดับคว�มส�ม�รถท�งก�รแข่งขันในภ�พรวมใน 

อันดับกล�งๆ	จ�กประเทศที่สำ�รวจทั้งหมด	ซึ่งทั้ง	2	ค่�ยแสดง

ตัวเลขด้�น	STI	ของไทยท่ีมีระดับตำ�่กว่�ตัวช้ีวัดด้�นอ่ืนๆ	จึงฉุดให้	

ภ�พรวมของคว�มส�ม�รถท�งก�รแข่งขันตำ่�ลง	โดยสถ�บัน	IMD	

ได้จัดอันดับให้ไทยอยู่ในอันดับที่	 27	จ�กยอดก�รสำ�รวจทั้งหมด	

59	ประเทศ	ในปี	พ.ศ.	2554	โดยค่�ยนี้มีองค์ประกอบของก�ร

พิจ�รณ�ก�รจัดอันดับใน	4	ส่วน	ได้แก่	1)	ประสิทธิภ�พท�งด้�น

เศรษฐกิจ	 (Economic	Performance)	2)	ประสิทธิภ�พของ																

ภ�ครัฐ	 (Government	Efficiency)	3)	ประสิทธิภ�พด้�นธุรกิจ	

(Business	Efficiency)	และ	4)	โครงสร้�งพ้ืนฐ�น	(Infrastructure)																																																																														

ห�กพิจ�รณ�ทั้ง	 4	 ด้�น	 จะพบว่�ไทยมีอันดับในส่วนของ

ประสิทธิภ�พท�งด้�นเศรษฐกิจสูงที่สุด	 ในขณะที่ด้�นโครงสร้�ง

พื้นฐ�นของไทยน้ันอยู่ในอันดับตำ่�สุด	 ห�กพิจ�รณ�ลงลึกใน

ร�ยละเอียดระดับตัวชี้วัดย่อยของโครงสร้�งพ้ืนฐ�นที่สำ�คัญคือ	

โครงสร�้งพืน้ฐ�นด�้นวทิย�ศ�สตร	์พบว�่ไทยอยูอ่นัดบัที	่40	และ

โครงสร�้งพืน้ฐ�นท�งด�้นเทคโนโลย	ีอยูอ่นัดับที	่52	และมีแนวโนม้

ท่ีลดลงจ�กปทีีผ่�่นม�	(พ.ศ.	2553	อนัดบัที	่48)	สอดคลอ้งกบัก�ร

จดัลำ�ดบัของค�่ย	WEF		ทีไ่ด้จัดอนัดับคว�มส�ม�รถท�งก�รแขง่ขนั

ภ�พรวมของไทยในป	ี2554	เปน็อนัดับที	่39	โดยพจิ�รณ�จ�กองค์

ประกอบ	3	ส่วน	ได้แก่	1)	ปัจจัยพื้นฐ�น	(Basic	Requirement)	

2)	ปจัจยัเสรมิประสทิธภิ�พในก�รทำ�ง�น	(Efficiency	Enhancers)		

และ	3)	ปัจจัยด้�นนวัตกรรมและคว�มเชี่ยวช�ญ	 (Innovation	

and	 Sophistication)	ทั้งนี้พบว่�ปัจจัยด้�นนวัตกรรมและ									

คว�มเช่ียวช�ญ	 ไทยอยู่ในอันดับท่ี	 49	 ซ่ึงเป็นอันดับที่ตำ่�ที่สุด																																																																				

เมื่อเปรียบเทียบจ�กท้ัง	 3	 องค์ประกอบ	นอกจ�กนั้นตัวเลข 

ของค�่ใชจ้�่ยก�รวจิยัและพฒัน�ของไทยมอีตัร�เพยีงรอ้ยละ	0.24	

ของ	GDP	ซึ่งตำ่�กว่�ค่�ม�ตรฐ�นคือร้อยละ	1.55	ของ	GDP

ความสำ คัญของ STI 
กับภาคอุตสาหกรรมไทย
	 เป็นท่ีทร�บกนัดอียูแ่ลว้ว�่ภ�คอตุส�หกรรมไทยส่วนใหญ่

เป็นลักษณะ	OEM	(Original	Equipment	Manufacturer)	โดย

อุตส�หกรรมหลักในไทยจะเป็นส�ข�ก�รผลิตท่ีต้องพึ่งพ�แรงง�น

เป็นหลัก	 (Labor	based	production)	 ได้แก่	อิเล็กทรอนิกส์	

ย�นยนต์	และเครื่องใช้ไฟฟ้�	(โครงก�รศึกษ�ทิศท�งอุตส�หกรรม

ไทยไปสู่ระดับโลก	ของสำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรมและศูนย์

บริก�รวิช�ก�รสถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์)	และมีตล�ด

สำ�คัญไม่กี่ตล�ด	เช่น	ญี่ปุ่น	และสหรัฐฯ	โดยก�รพัฒน�เศรษฐกิจ

ของประเทศในระยะท่ีผ่�นม�ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้�งก�รผลิต		

โดยส่งเสริมให้ภ�คอุตส�หกรรมมีบทบ�ทในก�รพัฒน�เศรษฐกิจ

เพิ่มข้ึน	 ซ่ึงจะเห็นได้จ�กสัดส่วนก�รผลิตภ�คเกษตรอุตส�หกรรม

และบริก�รเปลี่ยนจ�กร้อยละ	1:3:6	 ในแผนพัฒน�เศรษฐกิจ

และสังคมแห่งช�ติ	 ฉบับท่ี	7	 เป็น	1:4:5	 ในช่วง	3	ปีแรกของ

แผนพัฒน�ฯ	ฉบับท่ี	10	 (ท่ีม�:	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�										

ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศ	 สำ�นักง�นคณะ

กรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	ปี	2554)	

	 จึงอ�จกล่�วได้ว่�ภ�คอุตส�หกรรมเป็นภ�คที่มีบทบ�ท

สูงต่อระบบเศรษฐกิจไทย	ในขณะที่ปัจจุบันไทยอ�จต้องเผชิญกับ

สถ�นก�รณ์ที่อันตร�ย	เพร�ะส่วนที่มีบทบ�ทสูงนั้นกลับเป็นส่วน

ที่ไทยมีองค์คว�มรู้เป็นของตนเองน้อยม�ก	กล่�วคือ	ก�รผลิต

ส่วนใหญ่อ�ศัยปัจจัยทุน	และพึ่งพ�วัตถุดิบและเทคโนโลยีจ�ก

ต่�งประเทศ	ยกตัวอย่�งเช่น	 โรงง�นก�รผลิตของอุตส�หกรรม	 

4	กลุ่มใหญ่	ได้แก่	ปิโตรเลียม	อิเล็กทรอนิกส์	ย�นยนต์	และเคร่ือง

ใช้	 ไฟฟ้�	มักมีศูนย์ก�รวิจัยและก�รพัฒน�	และมีก�รกำ�หนดชิ้น

ส่วนและม�ตรฐ�นก�รผลิตจ�กบริษัทแม่	(Head	Quarter)	ที่อยู่

ในต�่งประเทศ	โดยไทยถูกใชเ้ป็นเพยีงฐ�นก�รผลติ	และประโยชน ์

ท่ีได้ค่อนข้�งจำ�กัดอยู่ในด้�นก�รจ้�งง�น	และโรงง�นขน�ดย่อม

และขน�ดเล็กในก�รผลิตช้ินส่วน	นอกจ�กนั้นยังมีปัจจัยต่�งๆ	ที่

อ�จสง่ผลใหแ้นวโนม้ก�รย�้ยฐ�นก�รผลติไปต�่งประเทศเพิม่สงูขึน้	

เชน่	ตน้ทนุก�รผลติในประเทศเพือ่นบ�้นตำ�่กว�่	นโยบ�ยก�รปรบั

ข้ึนค�่แรงข้ันตำ�่	ทำ�ใหน้กัลงทุนมแีนวโนม้ท่ีจะย�้ยฐ�นก�รผลิตโดย

เฉพ�ะภ�คอุตส�หกรรมที่กล่�วม�	แสดงให้เห็นว่�ประเทศไทย

กำ�ลังเผชิญกับปัญห�ก�รสูญเสียคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันใน

ส�ข�ก�รผลิตท่ีต้องพึ่งพ�แรงง�นเป็นหลัก	 ในขณะเดียวกันก็ยัง
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ไม่ส�ม�รถแข่งขันกับกลุ่มประเทศที่มีส�ข�ก�รผลิตที่เน้นก�รใช้

นวัตกรรมหรือองค์คว�มรู้เป็นหลักได้	

	 ยิ่งไปกว่�น้ัน	แม้ว่�ก�รพัฒน�ท�งด้�นอุตส�หกรรมจะ

มีก�รขย�ยตัวอย่�งรวดเร็ว	 ในขณะที่ก�รพัฒน�ด้�นสังคมและ							

สิ่งแวดล้อมไม่ส�ม�รถปรับตัวได้ทัน	 ยังนำ�ไปสู่คว�มไม่สมดุล

ระหว่�งเศรษฐกิจสังคม	และทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	

ซ่ึงจะส่งผลให้โครงสร้�งก�รผลิตมีคว�มอ่อนแอและได้รับผลกระทบ	

จ�กภ�วะเศรษฐกิจโลกได้ง่�ย

	 ก�รที่ทั้งภ�ครัฐและภ�คเอกชนจะให้คว�มสำ�คัญกับ	

STI	 เพื่อสร้�งองค์คว�มรู้ภ�ยในอุตส�หกรรม	อ�จจะเป็นหนท�ง

ที่จะทำ�ให้ภ�คอุตส�หกรรมไทยส�ม�รถสร้�งมูลค่�เพิ่มแทนก�ร

ผลิตในลักษณะ	OEM	ที่มีวิธีก�รแก้ไขโดยก�รลดต้นทุนก�รผลิต

เพียงอย่�งเดียว	ซึ่งเป็นไปได้ย�กในสถ�นก�รณ์ที่ทรัพย�กรเริ่ม

ข�ดแคลน	ทั้งน้ี	 ภ�ครัฐซึ่งทำ�หน้�ที่เป็นผู้สนับสนุนโครงสร้�ง																				

พ้ืนฐ�น	 (Facilitator)	ควรมีทิศท�งและแนวท�งที่ชัดเจนในก�ร

พัฒน�	STI	ร่วมกับภ�คเอกชนเพื่อนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�อุตส�หกรรม

อย่�งยั่งยืนต่อไป	

แนวทางการพัฒนาด้าน STI 
กับภาคอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน
 จ�กภ�พสะทอ้นตัวชีว้ดัในระดับมหภ�ค	และก�รปรบัตวั

ในก�รแขง่ขนัของประเทศต่�ง	ๆ 	เพือ่ใหเ้กดิคว�มก�้วหน�้ท�งด�้น	

STI	น้ันแสดงใหเ้หน็ว�่	แมไ้ทยจะมแีนวนโยบ�ยทีม่กี�รพฒัน�ด�้น	

STI	ในปจัจบุนั	แต	่“ก�้ว”	แหง่ก�รพฒัน�ของไทยยงัช�้และสัน้กว�่

ประเทศอื่น	ซึ่งภ�ครัฐไทยเองก็มีข้อกังวลและตระหนักในปัญห�

ดังกล่�ว	และเริ่มให้คว�มสนใจในก�รแก้ปัญห�	 โดยกำ�หนดให้

นโยบ�ย	STI	บรรจอุยูใ่นนโยบ�ยแหง่ช�ตใินยทุธศ�สตรท์ี	่6	มกี�ร

จัดก�รสมัมน�	“ทศิท�งก�รพฒัน�ด้�นวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลย	ี

เพื่อสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศไทย”	 ในวัน

ที่	 24	 กุมภ�พันธ์	2555	 โดยคณะกรรม�ธิก�รวิทย�ศ�สตร์และ 

เทคโนโยลแีหง่ประเทศไทย	สภ�ผูแ้ทนร�ษฎร	ไดเ้ชญิผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

ทัง้ภ�ครัฐและภ�คเอกชนทีส่ำ�คญัเข�้รว่มอภปิร�ยในด้�น	STI	โดย

ผู้ที่เกี่ยวข้องของภ�ครัฐได้ชี้แจงคว�มพร้อมของหน่วยง�นในด้�น

โครงสร้�งพื้นฐ�นในก�รพัฒน�	STI	ซึ่งในภ�พรวมอยู่ในระดับ

คอ่นข�้งดแีล้ว	สำ�หรบัโครงสร�้งพืน้ฐ�นท�งด�้นวทิย�ศ�สตรก์ไ็ด้

มีก�รจัดตั้งศูนย์วิจัยต่�งๆ	อ�ทิ	BIOTEC	NECTEC	NANOTEC	

และ	MTEC	 เป็นต้น	 นอกจ�กนั้นยังมีกลไกในก�รสนับสนุน														

ภ�คเอกชน	ทั้งในด้�นก�รเงินและก�รให้ก�รสนับสนุนในด้�น

ต�่งๆ	อ�ท	ิกองทนุเพ่ือก�รพฒัน�วทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลย	ีโดย	

สำ�นกัง�นพฒัน�วทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ช�ติ	(สวทช.)	รว่ม

กับสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน	 (สกท.)	สนับสนุน

ก�รให้สิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติม	 ซ่ึงรวมถึงในกรณีท่ีเป็นธุรกิจใหม่

ก็จะมีหน่วยง�นท่ีให้บริก�รในลักษณะท่ีเป็นศูนย์บ่มเพ�ะธุรกิจ	

(Incubator)	อ�ทิ	 iTAP	 (Industrial	Technology	Assistance	

Program)	พร้อมทั้งม�ตรก�รจูงใจเพื่อกระตุ้นให้ภ�คเอกชนและ

นักลงทุนต่�งช�ติมีก�รลงทุนวิจัยและพัฒน�เพิ่มม�กขึ้นหรือ 

ต่อยอดจ�กคว�มส�ม�รถท�งเทคโนโลยีที่มีอยู่	 ยกตัวอย่�งเช่น	

ร�ยจ�่ยในก�รทำ�วจิยัทีผ่�่นก�รพจิ�รณ�จ�กสำ�นกัง�นเลข�นกุ�ร 

คณะกรรมก�รรบัรองโครงก�รวจิยัและพฒัน�	ส�ม�รถนำ�ไปยกเวน้	

ภ�ษึได้ม�กถึงร้อยละ	200	เป็นต้น	โดยกระทรวงอุตส�หกรรมจะ

มีบทบ�ทสำ�คัญท่ีจะส่งเสริมให้ภ�คอุตส�หกรรมไทย	ก�รค้�และ

ก�รบรกิ�รมคีว�มเขม้แขง็ขึน้ม�	โดยเปน็ผูท้ีท่ำ�บทบ�ทก�รกระตุน้	

(Catalyst)	ใหภ้�คอตุส�หกรรมไทยเหน็คว�มสำ�คญักบัก�รพฒัน�

และใช้คว�มรู้ด้�น	STI	 ในระดับองค์กรหรือผู้ประกอบก�รให้เกิด

ประโยชน์ในเชิงพ�ณิชย์	พร้อมท้ังห�ช่องท�งในก�รจะสนับสนุนให้

ภ�คเอกชนส�ม�รถเห็นว่�ง�นวิจัย	ง�นพัฒน�ด้�นเทคโนโลยีหรือ

ก�รพัฒน�คุณภ�พจะส�ม�รถสร้�งมูลค่�เพ่ิมของผลิตภัณฑ์ข้ึนม�ได้	

	 แม้ม�ตรก�รก�รสนับสนุนและก�รส่งเสริมต่�งๆ	จ�ก

หนว่ยง�นทีเ่กีย่วขอ้งดงักล�่ว	จะเริม่มมี�กขึน้	แตห่�กคว�มเขม้แขง็

ที่จะสร้�งองค์คว�มรู้ซึ่งเป็น	“ร�กฐ�น”	ของผู้ที่เป็นส่วนสำ�คัญใน

ก�รสร้�งอน�คตประเทศด้�น	STI	คือ	“เย�วชน”	กลไกที่สร้�งม�

เพือ่ขับเคลือ่นเศรษฐกจิคงใช้ไดไ้มเ่ตม็ท่ี	ซึง่เหน็ไดชั้ดว�่จดุรว่มของ

ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ	(Key	Success	Factor)	จ�กประเทศที่ยก

ตวัอย�่งม�	3	ประเทศข้�งตน้ท่ีภ�ครฐัดำ�เนนิก�รคอืก�รเสรมิสร�้ง

คว�มเข้มแข็งให้กับภ�คเอกชน	โดยในระยะสั้นนั้นได้มีก�รดำ�เนิน

ก�รม�แล้ว	สำ�หรับในระยะย�วต้องเริ่มตั้งแต่ก�รพัฒน�บุคล�กร

ในระดับเย�วชนให้เห็นคว�มสำ�คัญและพัฒน�คว�มรู้	และคว�ม

ส�ม�รถในก�รประยุกต์ใช้คว�มรู้ท�งด้�น	STI	ท่ีได้ศึกษ�ม�ต่อยอด	

ให้เกิดก�รพัฒน�ในแนวท�งที่สร้�งสรรค์	 แม้จะเป็นแนวท�งท่ี

ต้องใช้ระยะเวล�ในก�รดำ�เนินก�รย�วน�นและเห็นผลได้ช้�กว่�

ที่เย�วชนเหล่�นั้นจะเติบโตไปสู่แรงง�นในภ�คอุตส�หกรรม	แต่

นับว่�เป็นก�รใช้เวล�แก้ปัญห�อย่�งคุ้มค่�และถูกจุดม�กที่สุด • 

อ้างอิง :
•	 www.oedc.org	ณ	วันที่	27	กุมภ�พันธ์	2555

•	 www.tmc.nstda.or.th	ณ	วันที่	27	กุมภ�พันธ์	2555

•	 www.nstda.or.th	ณ	วันที่	27	กุมภ�พันธ์	2555

•	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของ

ประเทศ	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งช�ติ	ปี	2554

•	 ร�ยง�นก�รศึกษ�โครงก�รทิศท�งก�รพัฒน�อุตส�หกรรมไทยไปสู่ 

ระดับโลก	โดยสำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม	กระทรวงอุตส�หกรรม	

และศูนย์ก�รบริก�รวิช�ก�ร	สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์



รอดพ้นวิกฤติตามวิถีญ่ีปุ่น 
“OTAGAI Business Continuity”
ทางรอดประเทศไทยจริงหรือ?

ปิญช�น์ ศรีสังข์

สำ�นักนโยบ�ยอุตส�หกรรมมหภ�ค

 ป  ล�ยปี	 2554	 ประเทศไทยต้องเผชิญกับ 

มห�อุทกภัย	 ภัยพิบัติท�งธรรมช�ติคร้ังย่ิงใหญ่ท่ีนำ�ม� 

ซึ่งคว�มสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย์สินอันย�กจะประเมิน

ค่�ได้	 ท้ังด้�นเศรษฐกิจ	 สังคม	 และส่ิงแวดล้อม	 อีกท้ัง 

ผลกระทบสืบเนื่องจ�กเหตุก�รณ์ดังกล่�ว	 ยังคงรอ 

ก�รจัดก�รสะส�งให้สำ�เร็จลุล่วงไปโดยเร็วโดยรัฐบ�ล 

ชุดปัจจุบัน	ซึ่งนำ�โดยน�ยกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทย	

น�งส�ว	ยิง่ลกัษณ	์ชนิวตัร	จงึนบัเปน็ภ�ระอนัใหญห่ลวง

ของหนว่ยง�นภ�ครฐัทีเ่กีย่วขอ้งในก�รฟืน้ฟแูละเยยีวย�

ผู้ได้รับผลกระทบจ�กเหตุก�รณ์อุทกภัย	และเตรียมก�ร

รบัมอืกบัภยัพบัิตทิ�งธรรมช�ตท่ีิอ�จจะเกดิข้ึนซำ�้รอยใน

อน�คตอันใกล้

	 ญี่ปุ่นเป็นประเทศลำ�ดับต้นๆ	ของโลก	ที่ต้องประสบ

กับภัยพิบัติท�งธรรมช�ติซึ่งทวีคว�มรุนแรงยิ่งขึ้นและ

บอ่ยครัง้ขึน้เรือ่ยๆ	โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่	เหตกุ�รณแ์ผน่ดนิ

ไหว	 8.9	 ริกเตอร์	 และคลื่นยักษ์ซึน�มิสูงกว่�	 10	 เมตร	 ถล่มช�ยฝั่งตะวันออกของประเทศญี่ปุ่น	 

เมื่อวันที่	11	มีน�คม	2554	ซึ่งส่งผลให้เต�ปฏิกรณ์โรงไฟฟ้�นิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิระเบิดจนเกิดก�ร

รั่วไหลของส�รกัมมันตภ�พรังสี	 ทำ�ให้ก�รดำ�เนินธุรกิจภ�ยในประเทศญี่ปุ่นเกิดก�รหยุดชะงัก	 และ

หล�ยธุรกิจจำ�เป็นต้องปิดกิจก�รลงเนื่องจ�กผลกระทบของเหตุก�รณ์ภัยพิบัติครั้งนี้	 แต่อย่�งไรก็ดี	

ภ�ยในเวล�ไมน่�นนกั	ญ่ีปุน่ส�ม�รถบรูณะซอ่มแซมประเทศและฟืน้ตวักลบัม�ยนือยูบ่นเวทเีศรษฐกจิ

โลกได้อย่�งเข้มแข็งอีกครั้ง	 โดยได้อ้�งถึงกุญแจสำ�คัญที่นำ�ไปสู่ก�รผ่�นพ้นวิกฤติหล�ยต่อหล�ยครั้ง

ที่ผ่�นม�ว่�	 ญี่ปุ่นได้ส่งเสริมก�รนำ�	 “แนวคิดก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งต่อเนื่องแบบโอต�ไก	 (Otagai	

Business	Continuity	:	Otagai	BC)”	ม�ประยกุต์ใชใ้นก�รบรหิ�รจดัก�รธรุกจิอตุส�หกรรมท่�มกล�ง

สภ�วก�รณ์ปัจจุบันท่ีเต็มไปด้วยคว�มเปลี่ยนแปลงไม่

แน่นอน	และภยัพบัิตทิ�งธรรมช�ตท่ีิเกดิข้ึนอย�่งตอ่เนือ่ง

โดยไม่ส�ม�รถหลีกเลี่ยงได้	 ทั้งนี้ก�รดำ�เนินก�รต�ม

แนวคิดดังกล่�ว	ใหค้ว�มสำ�คญักบักระบวนก�รสร�้งเครือ

ข่�ยวิส�หกิจแบบพ่ีน้อง	(Sister	Clusters)	ในห่วงโซ่ก�ร

ผลิตเพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนซ่ึงกันและกันในช่วงท่ีเกิด

และหลงัเกดิภยัพบิตั	ิเพือ่เตรยีมก�รรบัมอืกบัคว�มเสีย่ง

ต่�งๆ	ทีอ่�จเกดิข้ึน	และมแีนวโนม้จะสง่ผลกระทบใหก้�ร

ดำ�เนินธุรกิจเกิดก�รติดขัดหรือหยุดชะงักได้

. . 

เมษายน - มิถุนายน 2555
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Otagai BC คืออะไร?
 โอตาไก (Otagai/ お互い) เป็นภ�ษ�ญ่ีปุ่น	 แปลว่�	 

ซึ่งกันและกัน,	ร่วมกัน	ส่วนแนวคิดก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งต่อเนื่อง	

(Business	Continuity	:	BC)	เปน็แนวคดิในก�รบรหิ�รจดัก�รเพือ่

ใหธ้รุกจิดำ�เนนิไปไดอ้ย�่งต่อเนือ่ง	โดยมจุีดมุง่หม�ยในก�รว�งแผน

ก�รดำ�เนนิธรุกจิอย�่งตอ่เนือ่ง	(Business	Continuity	Plan	:	BCP)	

เพื่อเตรียมก�รรับมือกับคว�มเสี่ยงต่�งๆ	ที่

อ�จเกิดขึ้น	และมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบ	

ให้ก�รดำ�เนินธุรกิจติดขัด/หยุดชะงักได้	

ทัง้นี	้กระบวนก�รหลักในก�รบรหิ�รจัดก�ร

ธุรกจิอย�่งตอ่เน่ือง	(Business	Continuity	

Management	:	BCM)	ประกอบด้วยก�ร

วิเคร�ะห์ก�รดำ�เนินธุรกิจ	(โดยประเมินผล	

กระทบและคว�มเส่ียง)	ก�รว�งยทุธศ�สตร์

ก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งต่อเนื่อง	 (โดยกำ�หนดท�งเลือก/วิธีก�รและ

ระบุคว�มต้องก�ร/ทรัพย�กร)	 ก�รจัดทำ�แผนก�รดำ�เนินธุรกิจ

อย่�งต่อเนื่อง	(โดยกำ�หนดทีมง�น/กรอบแนวท�งก�รดำ�เนินง�น)	

รวมทั้งก�รนำ�แผนไปปฏิบัติ	ตรวจติดต�มแผน	และปรับปรุงแผน

อย่�งต่อเนื่อง

	 จ�กนิย�มของ	2	คำ�สำ�คัญข้�งต้น	Mr.	Daisuke	Matsu-

shima	 ผู้เชี่ยวช�ญจ�กองค์ก�รคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ 

ของญี่ปุ่น	(Japan	International	Cooperation	Agency	:	JICA)	

ได้ใหค้ำ�จำ�กดัคว�มของแนวคดิก�รดำ�เนนิธรุกจิอย�่งตอ่เนือ่งแบบ

โอต�ไก	 (Otagai	 BC)	 ว่�หม�ยถึง	 “แนวคิดในก�รสนับสนุน 

ช่วยเหลือกันในก�รผลิตในระดับเครือข่�ยวิส�หกิจ	(หรือในระดับ

นิคมอุตส�หกรรม)	 บนพื้นฐ�นของข้อตกลงเครือข่�ยวิส�หกิจ 

แบบพี่น้อง	(Sister	Cluster	Agreement)	ซึ่งทำ�เป็นก�รล่วงหน้�	

เพื่อเชื่อมโยงเครือข่�ยในห่วงโซ่อุปท�นก�รผลิตในกรณีที่เกิด 

ภัยพิบัติใดๆ”	 หรือกล่�วอีกนัยหนึ่ง	 แนวคิดนี้มีคำ�จำ�กัดคว�ม 

อย�่งง�่ย	หม�ยถงึ	“ก�รชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัเมือ่เผชญิกบัปญัห�	

(Help	each	other	when	in	trouble)”

	 ด้�น	 Mr.	 Kazuhio	 Yoneda	

ประธ�นองค์ก�รคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ

ของญีปุ่น่	ไดอ้ธบิ�ยคว�มหม�ยของแนวคดิ

นีว่้�	หม�ยถงึ	“คว�มตกลงรว่มกนัของกลุม่

ธุรกิจหรือนิคมอุตส�หกรรม	 ในก�รสร้�ง

เครือข่�ยก�รผลิตสำ�รอง	 (หรือเครือข่�ย

วิส�หกิจแบบพ่ีน้อง)	ไว้ในช่วงท่ีเกิดภัยพิบัติ”	

ดังนั้นจะเห็นได้ว่�	 4	 คำ�สำ�คัญที่ปร�กฎอยู่ในคำ�จำ�กัดคว�ม 

ข้�งต้น	 ได้แก่	 (1)	 ก�รช่วยเหลือกัน	 (2)	 ข้อตกลง	 (3)	 เครือข่�ย

วิส�หกิจ/นิคมอุตส�หกรรม	และ	(4)	ภัยพิบัติ/ปัญห�

การประยุกต์ใช้แนวคิด Otagai BC และ
เครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster)
 แนวท�งก�รประยุกต์ใช้แนวคิด	Otagai	BC	ม�ประยุกต์

ใช้รบัมอืกบัสถ�นก�รณน์ำ�้ท่วมในประเทศไทย	ควรมุง่เนน้เครอืข�่ย

วิส�หกิจอุตส�หกรรมของไทยในเชิงพื้นที่	ซึ่งจำ�เป็นต้องช่วยเหลือ

กันทั้งภ�ยในพื้นที่และระหว่�งพื้นที่ใกล้เคียง	 เครือข่�ยวิส�หกิจ

อุตส�หกรรมของไทยในที่นี้	 จึงหม�ยถึง 

นิคมอุตส�หกรรมที่มีก�รกระจุกตัวกัน 

ของโรงง�นอุตส�หกรรมในพื้นที่ต่�งๆ	 ซึ่ง

แม้ว่�เครือข่�ยวิส�หกิจอุตส�หกรรม/ 

นิคมอุตส�หกรรมของไทย	 จะกระจ�ยตัว

ครอบคลุมทุกภ�คท่ัวประเทศ	แต่อย่�งไรก็ดี	

พื้นท่ีอุตส�หกรรมท่ีมีคว�มหน�แน่นสูง 

ยงัคงอยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดัภ�คกล�ง	เชน่	ปทมุธ�น	ีพระนครศรีอยธุย�	

กรุงเทพฯ	สมุทรปร�ก�ร	ซึ่งได้รับผล	กระทบรุนแรงจ�กภัยพิบัติ

นำ้�ท่วมครั้งที่ผ่�นม�	 และมีคว�มเสี่ยงสูงต่อก�รได้รับผลกระทบ

ห�กเกดิภยัพบัิตนิำ�้ทว่มข้ึนอกี	ดงันัน้ห�กเปรยีบเทยีบก�รกระจ�ย

ตัวของพื้นท่ีอุตส�หกรรมของไทยกับญ่ีปุ่นจะพบว่�	 ญ่ีปุ่นที่มีก�ร 

กระจ�ยตัวม�กกว่�ม�ก	 จึงมีคว�มเสี่ยงน้อยกว่�ในก�รได้รับผล 

กระทบต่อเหตุก�รณ์ภัยพิบัติในวงกว้�ง	 กอปรกับญี่ปุ่นมีคว�ม 

ร่วมมือท้ังภ�ยในและระหว่�งเครือข่�ยวิส�หกิจในห่วงโซ่อุปท�น 

ที่เข้มแข็งและเหนียวแน่น	ก�รนำ�แนวคิด	Otagai	BC	ม�ใช้จึงอ�จ

ได้รับประโยชน์เต็มที่และเกิดประสิทธิภ�พม�กกว่�

	 อนึ่ง	ห�กมองภ�พรวมอุตส�หกรรมก�รผลิตของไทยที่มี

มูลค่�มห�ศ�ล	 นับได้ว่�อุตส�หกรรมไทยเป็นศูนย์กล�งก�รผลิต 

ในห่วงโซ่อุปท�นทั้งในระดับภูมิภ�คเอเชียและในระดับโลก	ดังนั้น	

ก�รสร้�งเครือข่�ยวิส�หกิจท่ีมีคว�มเหนียวแน่นยิ่งข้ึนทั้งภ�ยใน

ประเทศและระดบัภมูภิ�ค	โดยพรอ้มจะชว่ยเหลอืกนัอย�่งมรีะบบ

และมีประสิทธิภ�พ	 รวมทั้งส�ม�รถบริห�รจัดก�รให้ธุรกิจดำ�เนิน

ไปได้อย่�งต่อเนื่องในทุกสถ�นก�รณ์จึงมีคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่ง

เครือข่ายวิสาหกิจแบบ 
พ่ีน้องระหว่างญ่ีปุ่นกับไทย 
สู่แผนขับเคล่ือนเชิงกลยุทธ์
 

	 ก�รผลักดันก�รนำ�แนวคิด	Otagai	BC	ม�ใช้มีเป้�หม�ย

เชิงนโยบ�ยในระดับเครือข่�ยวิส�หกิจ/นิคมอุตส�หกรรม	 ซึ่งเป็น

จุดก่ึงกล�งระหว่�งระดับโรงง�นอุตส�หกรรมและระดับประเทศ	
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โดยจะกำ�หนดเครือข่�ยวิส�หกิจแบบพี่น้อง	 (Sister	 Cluster)	 

ผ่�นก�รวิเคร�ะห์ที่ใช้แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	และจัดทำ�ระบบ

ปฏิบัติก�รสำ�หรับผู้ประกอบก�ร	 SMEs	 รวมทั้งจะบริห�รจัดก�ร

แรงง�นฝีมือในภ�คอุตส�หกรรมด้วย	 ซึ่งในแง่ของประโยชน์ที่ 

ค�ดว่�จะได้รับจ�กก�รดำ�เนินก�รต�มแนวคิด	Otagai	 BC	 แบ่ง

ออกเป็น	4	ประเด็น	ได้แก่	 (1)	ห่วงโซ่อุปท�นก�รผลิต	 (Supply	

Chain)	 ทั้งไทยและญี่ปุ่นภ�ยใต้ข้อตกลงร่วมกันในเครือข่�ย

วิส�หกิจแบบพ่ีน้อง	จะมีก�รสนับสนุน/ช่วยเหลือ

ซ่ึงกนัและกนั	(Back-up)	ในสถ�นก�รณเ์รง่ดว่น	

และมีคว�มเข�้ใจในเร่ืองต่�งๆ	ตรงกนั/เปน็ไปใน

ทิศท�งเดียวกัน	 (2)	 ก�รลงทุนโดยตรงจ�กต่�ง

ประเทศ	(FDI)	ไทยจะส�ม�รถรกัษ�และสง่เสรมิ

ให้เกิดก�รลงทุนจ�กต่�งประเทศเข้�ม�ใน

ประเทศไทย	 ส่วนญ่ีปุ่นจะกระตุ้นให้เกิดก�รลงทุน

เข้�ม�ในประเทศไทยผ่�นกระบวนก�รของเครือข่�ยวิส�หกิจ	 (3)	

ตร�สนิค�้ไทย	(Thai	Brand)	จะมกี�รสง่เสรมิก�รสร�้งสนิค�้ไทย-

ญี่ปุ่นผ่�นเครือข่�ยที่มีคว�มไว้ว�งใจกัน	และ	 (4)	ม�ตรฐ�นเครือ

ข�่ยวิส�หกจิ	(Cluster	Standard)	ไทยจะส�ม�รถขย�ยม�ตรฐ�น

ของเครือข่�ยวิส�หกิจของไทยออกไปในระดับภูมิภ�ค	 ทั้งระดับ

กลุม่ประเทศลุม่แมน่ำ�้โขง	(Greater	Mekong	Sub-region	:	GMS)	

ระดับกลุ่มประเทศสม�ชิกอ�เซียน	และระดับเอเชีย	ส่วนญี่ปุ่นจะ

เกดิคว�มเชือ่มัน่ในก�รลงทนุในประเทศไทยจ�กคว�มเขม้แข็งของ

เครือข่�ยวิส�หกิจของไทย

	 เพื่อมุ่งสู่เป้�หม�ยหลักของแนวคิด	Otagai	BC	คือ	“ก�ร

สนับสนุน/ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสถ�นก�รณ์ภัยพิบัติต่�งๆ	 

และก�รสร้�งสรรค์ตร�สินค้�ของเครือข่�ยห่วงโซ่อุปท�น”	 จึง

กำ�หนด	3	กลยุทธ์หลักในก�รดำ�เนินง�น	ได้แก่

 1) สรา้งเครอืข่ายวสิาหกจิแบบพีน่อ้งระหวา่งญีปุ่น่กบั

ไทย	ซึง่จะดำ�เนินก�รใน	3	ระยะ	คอื	(1)	สร�้งคว�มรว่มมอืระหว�่ง

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	 โดยเปิดตัวโครงก�รนำ�ร่อง	 และลงน�มใน		

ขอ้ตกลงภ�ยใตเ้ครอืข�่ยวสิ�หกจิแบบพีน้่อง	(2)	สร�้งแนวนโยบ�ย

บรรทัดฐ�นขององค์กร	 โดยลงทะเบียนผู้ประกอบก�รภ�ยใน																																																																													

เครือข่�ย	 ส่งเสริมก�รแลกเปล่ียนท�งธุรกิจผ่�นกระบวนก�รท่ีเรียกว่�	

“Biz-Exchange”	 ท่ีครอบคลุม	Biz-Mission,	 Biz-Dialogue,	 Biz- 

Web	 ตลอดจนระบุพันธมิตรในเครือข่�ยและตร�รับรองคุณภ�พ	

(ไทโคบัง)	และ	(3)	สนับสนุนท�งก�รเงิน	โดยเฉพ�ะโรงง�นที่เช่�

พื้นที่และโรงง�นในพื้นที่	 Eco-town/	 Smart	 City	 ส่งเสริมก�ร 

เข้�ถึงแหล่งสนับสนุนเงินทุนภ�ครัฐ	 รวมทั้งผลักดันกองทุนร่วม 

ท�งธุรกิจเพื่อนวัตกรรม

 2) สร้างมาตรฐานความยั่งยืนของเครือข่ายวิสาหกิจ : 

ไทยโคบัง	 ซ่ึงมีก�รนำ�เสนอแนวคิดก�รสร้�งตร�รับรองคุณภ�พ

ท่ีแท้จริง	(De-facto	Hallmark)	ท่ีเรียกว่�	“ไทโคบัง	(THAICOBAN)”		

ท่ีมีลักษณะสำ�คัญ	คือ	ภ�คเอกชนริเร่ิมบนพ้ืนฐ�นของคว�มต้องก�ร

จ�กก�รลงทุนภ�ยนอก	 ไม่มีก�รรับรอง/รับประกันใดๆ	 แต่เป็น 

ก�รจัดลำ�ดับหมวดหมู่คล้�ยจัดลำ�ดับด�วในธุรกิจโรงแรม	 และ 

เครอืข�่ยวสิ�หกจิแบบพีน่อ้งเสนอแนะแนวท�งทีเ่ปน็ประโยชนใ์ห้

แก่ไทโคบังได้	 ทั้งนี้ไทโคบังเป็นแนวคิดในก�รนำ�ภูมิปัญญ�และ

ประสบก�รณข์องไทยม�ผนวกกบัเทคโนโลยแีละคว�มรูเ้ชงิเทคนคิ

ของญี่ปุ่น	เพื่อสร้�งตร�รับรองคุณภ�พที่มีศักยภ�พในก�รแข่งขัน

ร่วมกันระหว่�งไทยกับญี่ปุ่น

  3) สนับสนุนทางการเงิน : กองทุน

รว่มทางธรุกจิเพ่ือนวตักรรม	(Business	Fusion	

Fund	for	Innovation	(BFFI))	ภ�ยใต้ข้อตกลง

ของเครือข่�ยวิส�หกิจแบบพี่น้อง	 โดยเป็น 

กองทุนที่ลงทุนร่วมระหว่�งไทยกับญี่ปุ่น

Otagai BC...ทางรอดประเทศไทย  
จริงหรือ?
 แนวคิด	 Otagai	 BC	 มีแนวท�งก�รดำ�เนินง�นที่มุ่งเน้น

การสร้างความเช่ือม่ันให้แก่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

ให้ความสำาคัญกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SmEs) 

และเปน็การเตรยีมรบัมอืกบัสถานการณภ์ยัพบิติัทีอ่าจเกดิขึน้ใน

อนาคตซ่ึงส่งผลกระทบต่อหล�ยภ�คส่วน	 ดังนั้นก�รนำ�แนวคิด 

ก�รพัฒน�และเช่ือมโยงเครือข่�ยวิส�หกิจแบบพี่น้องม�ใช้ในก�ร

บริห�รจัดก�รห่วงโซ่อุปท�นก�รผลิตเพ่ือให้ธุรกิจส�ม�รถดำ�เนินก�ร

ได้ต่อเนื่อง	 ไม่เกิดภ�วะก�รผลิต/ก�รดำ�เนินกิจก�รหยุดชะงัก	 

จึงนับว่�เป็นประโยชน์ต่อภ�คอุตส�หกรรมและระบบเศรษฐกิจ 

โดยรวม	 ซ่ึงต้องมีก�รว�งแผนรับมือกับคว�มเปลี่ยนแปลงที่กำ�ลัง

จะเกดิขึน้ในอน�คตอนัใกล	้ทัง้นีก้�รลงทนุโดยตรงจ�กต�่งประเทศ

ม�ยังประเทศไทย	 ประกอบด้วยนักลงทุนจ�กหล�ยประเทศ	 

ก�รดำ�เนินก�รต�มแนวคิด	Otagai	BC	จึงควรส�ม�รถนำ�ไปปรับใช้

กับผู้ประกอบก�รจ�กประเทศอื่นได้ด้วย	 เพื่อให้เกิดประโยชน์ 

ต่อภ�คอุตส�หกรรมของไทยในภ�พรวม

	 นอกจ�กนี้	ก�รนำ�แนวคิด	Otagai	BC	ม�ใช้จำ�เป็นต้อง

คำ�นึงถึงความแตกต่างของบริบทและสภาพแวดล้อมระหว่าง

ประเทศไทยกับญี่ปุ่น	 กล่�วคือ	 ถึงแม้ว่�ญี่ปุ่นได้เคยนำ�แนวคิดนี้

ไปใช้และประสบคว�มสำ�เรจ็ในกรณเีกดิเหตกุ�รณแ์ผน่ดนิไหวและ

คลื่นยักษ์สึน�มิในญ่ีปุ่นเมื่อเดือนมีน�คม	 2554	 เนื่องจ�กญี่ปุ่นมี

คว�มพรอ้มในด�้นต�่งๆ	อ�ท	ิก�รพฒัน�เครอืข�่ยวสิ�หกจิ/คว�ม

ร่วมมือภ�ยในนิคมอุตส�หกรรมที่มีคว�มเหนียวแน่น	คว�มมั่นคง

ท�งเศรษฐกิจและก�รเมือง	 ระบบโครงสร้�งพื้นฐ�นที่เพียงพอ 

และมีประสิทธิภ�พ	 สภ�พสังคมที่มีวัฒนธรรมคว�มส�มัคคีและ

ปรองดอง	คว�มได้เปรียบด้�นพ้ืนท่ีอุตส�หกรรมท่ีกระจ�ยตัวอยู่ท่ัว	
วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ประเทศ	ทำ�ให้ส�ม�รถนำ�แนวคิดดังกล่�วม�ใช้ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	

อกีทัง้ก�รดำ�เนนิก�รต�มแนวคิด	Otagai	BC	อ�จเผชญิกบัข้อจำ�กดั

ของทั้ง	2	ประเทศ	 เช่น	ภ�ษ�และวัฒนธรรม	คว�มเข้�ใจและไว้

ว�งใจกันระหว่�งผู้ประกอบก�รไทยและญ่ีปุ่น	ช่องว่�งด้�นร�ค�และ

ม�ตรฐ�นของผลิตภัณฑ์	 ด้วยเหตุนี้	ประเทศไทยจึงจำาเป็นต้อง

พิจารณาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และข้อจำากัดต่างๆ อย่างรอบด้าน 

ก่อนนำาแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบท 

และสภาพแวดล้อมของไทย	 กอปรกับพิจ�รณ�แนวคิดอื่นที่

เกีย่วขอ้งรว่มดว้ย	เพือ่ใหส้�ม�รถว�งแนวท�งในก�รรับมอืกบัคว�ม

เปลี่ยนแปลงต่�งๆ	 ได้อย่�งเหม�ะสม	 ครอบคลุมประเด็นต่�งๆ	

อย่�งครบถ้วน	และส�ม�รถนำ�ม�ใช้ปฏิบัติได้จริง

	 ในแง่ก�รดำ�เนินก�รจัดทำ�แนวท�งก�รสร้�งเครือข่�ย

วิส�หกิจแบบพี่น้อง	 ควรมีร�ยละเอียดกรอบคว�มร่วมมือต่�งๆ	

ภ�ยใต้ข้อตกลงเครือข่�ยวิส�หกิจที่ชัดเจน	 ทั้งด้�นก�รจัดทำ�

ม�ตรฐ�นต�่งๆ	รว่มกนั	ก�รสง่เสรมิก�รจัดทำ�แผนก�รดำ�เนนิธรุกจิ

อย่�งต่อเนื่อง	 (BC	Plan)	ประเด็นก�รเชื่อมโยงและช่วยเหลือกัน

ในกรณีต่�งๆ	 (เช่น	 เชื่อมโยง/ช่วยเหลือในเรื่องใดและอย่�งไร	 

แบ่งคว�มช่วยเหลือเป็นกี่ระดับ)	 ก�รนำ�เครื่องมือ/เทคโนโลยี

ส�รสนเทศ	(IT)	ม�ใช้ในก�รเชื่อมโยงฐ�นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	รวมถึง

ก�รพจิ�รณ�คว�มสอดรบักบัขอ้ตกลงท�งก�รค�้ระหว่�งประเทศ	

อืน่ๆ	รว่มดว้ย	ทัง้น้ีในเรือ่งก�รสนบัสนนุด�้นก�รเงนิ	ควรพจิ�รณ�

ในเรื่องขอบเขตก�รสนับสนุน	 ประโยชน์ที่ค�ดว่�จะได้รับ	 และ 

ผลกระทบจ�กก�รสนับสนนุด�้นก�รเงนิภ�ยใตก้องทนุทีจ่ดัตัง้ขึน้

อย่�งรอบคอบโดยละเอียดด้วย

 สำาหรับปัจจัยแห่งความสำาเร็จของแนวคิด Otagai BC 

คือ ความร่วมมือบนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  

โดยเฉพ�ะระหว่�งผู้ประกอบก�รภ�ยในเครือข่�ยวิส�หกิจแบบ 

พี่น้อง	 เนื่องจ�กมีคว�มเป็นไปได้ที่มีกรณีผู้ประกอบก�รภ�ยใน

เครือข่�ยเป็นคู่แข่งท�งธุรกิจกัน	 ซึ่งอ�จทำ�ให้คว�มร่วมมือในก�ร

ดำ�เนินง�นเป็นไปอย่�งไม่เต็มท่ี	เกิดคว�มล่�ช้�	ไม่ส�ม�รถตอบสนอง

ต่อสถ�นก�รณ์ได้อย่�งทันท่วงที	ดังน้ันก�รสร้�งจิตสำ�นึก	ก�รตระหนัก

ถึงคว�มสำ�คัญ	 และคว�มรู้คว�มเข้�ใจในแนวท�งก�รดำ�เนินง�น

และประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกันระหว่�งทุกภ�คส่วนที่เกี่ยวข้อง	 

จึงมีคว�มสำ�คัญและจำ�เป็นอย่�งยิ่ง	 เพื่อให้คว�มร่วมมือภ�ยใน

เครือข่�ยวิส�หกิจแบบพี่น้อง/นิคมอุตส�หกรรมมีคว�ม	เข้มแขง็	

ดำ�เนินง�นได้รวดเร็ว/มีประสิทธิภ�พ/ทันท่วงที	และก�รเชื่อมโยง

คว�มช่วยเหลือเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่�ย

	 อน่ึง	ผูเ้ขยีนมีคว�มเหน็และขอ้สงัเกตเพิม่เตมิในเรือ่งก�ร

จัดทำ�แผน/นโยบ�ย/ยุทธศ�สตร์เพื่อรับมือกับคว�มเปลี่ยนแปลง

และภัยพิบัติในอน�คต	ที่ควรพิจ�รณ�แนวท�งก�รดำ�เนินง�นท้ัง

ระยะสัน้และระยะย�ว	อย�่งเปน็องคร์วม	และครอบคลมุทกุระดบั	

เช่น	ก�รเตรียมคว�มพร้อมเพื่อรองรับคว�มเปลี่ยนแปลงต่�งๆ	ให้

แก่ภ�คธุรกิจ/ผู้ประกอบก�ร/ชุมชน/ประช�ชน	ก�รพัฒน�และส่งเสริม

ก�รเชื่อมโยงเครือข่�ยวิส�หกิจทั้งในระดับประเทศ	ระดับอ�เซียน	

ระดับเอเชีย	และระดับโลก	 โดยพิจ�รณ�คว�มเชื่อมโยงเครือข่�ย

วิส�หกิจท้ังในเชิงห่วงโซ่อุปท�นก�รผลิตของแต่ละส�ข�อุตส�หกรรม	

และในเชิงพื้นที่	 ก�รเตรียมคว�มพร้อมด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นให้

เพียงพอต่อก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจ	รวมท้ังก�รสร้�งคว�มเช่ือม่ัน

แก่นักลงทุนและก�รส่งเสริมก�รลงทุนโดยตรงจ�กต่�งประเทศ

อย่�งต่อเนื่อง	 ท้ังนี้เนื่องจ�กมีผู้เก่ียวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

หล�ยภ�คส่วน	 จึงควรคำ�นึงถึงประโยชน์ร่วมกันอย่�งเป็นธรรม	 

และดำ�เนินง�นอย่�งโปร่งใสตรวจสอบได้	 ต�มหลักธรรม�ภิบ�ล	 

เพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยต่อประช�คมโลกท้ัง 

ด้�นเศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	รวมถึงก�รท่องเที่ยวต่อไปในอน�คต

	 นอกจ�กนี้	 ก�รผลักดันแผนสู่ก�รปฏิบัติอย่�งรวดเร็ว 

และทันท่วงที	 มีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่งสำ�หรับแผนก�รรับมือกับ

สถ�นก�รณ์ภัยพิบัติ	 อีกทั้งเพื่อให้แผนที่จัดทำ�ขึ้นมีคว�มยั่งยืน	 

จึงต้องมีก�รติดต�ม/ประเมินผล	 และทบทวนเพื่อปรับปรุงแผน

อย�่งตอ่เนือ่งเพือ่ใหม้คีว�มเหม�ะสมและสอดคลอ้งกบัสถ�นก�รณ์

ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่�งรวดเร็ว	 ตลอดจนเปิดโอก�สให้ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย/ผู้เกี่ยวข้อง/ส�ธ�รณชนมีส่วนร่วมในก�รแสดงคว�ม 

คิดเห็นอย่�งกว้�งขว�ง

	 กล่�วโดยสรุป	 ภ�ยใต้บริบทของคว�มเปลี่ยนแปลงใน	

ปัจจุบัน	โลกของเร�ต้องเผชิญกับภัยพิบัติท�งธรรมช�ติที่ทวีคว�ม

รุนแรงยิ่งข้ึนอย่�งต่อเนื่องและย�กท่ีจะหลีกเลี่ยงได้	 ก�รเตรียม	

พร้อมรับมือกับสถ�นก�รณ์และบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงที่อ�จส่ง

ผลกระทบต่อชีวิต	 ทรัพย์สิน	 และก�รดำ�เนินธุรกิจอุตส�หกรรม 

ในอน�คต	จงึมคีว�มสำ�คญัและจำ�เป็นอย�่งยิง่	ซึง่ก�รเดนิต�มรอย

ญีปุ่น่ในก�รนำ�แนวคิดการดำาเนนิธรุกจิอยา่งต่อเนือ่งแบบโอตาไก 

(Otagai BC)	ม�ประยกุตใ์ช้กบัประเทศไทยนัน้	ควรคำ�นงึถงึสภ�พ

แวดล้อม	คว�มเป็นไปได้	และข้อจำ�กัดต่�งๆ	อย่�งรอบด้�น	เพื่อ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน	 และเป็น	 “ท�งรอด”	 จ�กภัยพิบัติ

สำ�หรับประเทศไทยอย่�งแท้จริง	 “มิใช่เป็นได้เพียงนักลอกเลียน

แบบเท่�นั้น” •

อ้างอิง :
1.	 ข้อมูลจ�กก�รประชุมสัมมน�เรื่อง	OTAGAI	Business	Continuity	เมื่อ

วนัที	่1	กมุภ�พนัธ	์2555	ณ	สศช.	ในหวัขอ้ก�รนำ�แนวคดิก�รดำ�เนนิธรุกจิ

อย่�งต่อเนื่องแบบโอต�ไกม�ใช้หลังเกิดอุทกภัย	 (Post-flood	 “Otagai	

Business	 Continuity	 (Otagai	 BC)”	 Initiative)	 บรรย�ยโดย	Mr.	

Daisuke	Matsushima

2.	 ข้อมูลจ�กก�รสัมมน�เรื่อง	OTAGAI	Business	Continuity	เมื่อวันที่	1	

มีน�คม	2555	ณ	โรงแรมโนโวเทล	สย�มสแควร์	กรุงเทพฯ	และข่�วจ�ก	

Website	:	http://www.suthichaiyoon.com/detail/24011
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ดัชนีอุตสาหกรรม 
ไตรมาสท่ี 1 (ม.ค.–มี.ค.) ปี 2555

ส่วนดัชนีอุตส�หกรรมและก�รวิเคร�ะห์

    ศูนย์ส�รสนเทศเศรษฐกิจอุตส�หกรรม

ผลิตภัณฑ์ท่ีทำ�จ�กสมุนไพร	ก�รผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จ�ก

เนื้อสัตว์	ก�รผลิตเครื่องใช้ในบ้�นเรือน	 ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่

อืน่	ก�รผลติเมด็พล�สตกิ	ก�รผลติเครือ่งดืม่ทีไ่มม่แีอลกอฮอล์	รวม

ทั้งนำ้�ดื่มบรรจุขวด	ก�รผลิตนำ้�มันจ�กพืช	นำ้�มันจ�กสัตว์	และไข

มันจ�กสัตว์	เป็นต้น

 

 ดัชนีการส่งสินค้า	มี	27	อุตส�หกรรม	ที่มีก�รส่งสินค้�

เพิ่มขึ้น	 เช่น	ก�รผลิตย�นยนต์	 ก�รผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จ�กก�ร 

กล่ันนำ�้มันปิโตรเลียม	ก�รผลิตนำ�้ต�ล	ก�รผลิตอ�ห�รสัตว์สำ�เร็จรูป	

ก�รผลิตเครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์	 รวมท้ังนำ้�ดื่มบรรจุขวด	ก�ร

ผลิตมอลต์	ลิกเคอและมอลต์	ก�รผลิตนำ�้มันจ�กพืช	นำ�้มันจ�กสัตว์	

และไขมันจ�กสัตว์	ก�รผลิตผลิตภัณฑ์จ�กคอนกรีต	ซีเมนต์	และ

ปูนปล�สเตอร์		ก�รผลิตผลิตภัณฑ์ย�งอื่น	ๆ	เป็นต้น

 ดชันสีนิคา้สำาเรจ็รปูคงคลงั	ม	ี32	อตุส�หกรรมทีม่สีนิค�้

สำ�เรจ็รปูเพิม่ขึน้	เชน่		ก�รผลติเครือ่งจกัรสำ�นกัง�น		เครือ่งทำ�บญัชี

 ด ัชนีอุตสาหกรรม ในไตรมาสที่ 1/2555 (มกราคม 

- มีนาคม 2555)	 เมื่อเทียบกับไตรม�สก่อน	พบว่�	ดัชนีผลผลิต

อุตส�หกรรม(มูลค่�เพิ่ม)	ดัชนีก�รส่งสินค้�	ดัชนีสินค้�สำ�เร็จรูป

คงคลงั	ดชันแีรงง�นในภ�คอตุส�หกรรม	และดัชนีผลติภ�พแรงง�น

อุตส�หกรรม	 เพิ่มขึ้น	แต่ดัชนีอัตร�ส่วนสินค้�สำ�เร็จรูปคงคลัง					

ลดลง	

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุ่มอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม
ไตรมาส
1/2554

(ม.ค. – มี.ค.)

ไตรมาส
4/2554

(ต.ค. – ธ.ค.)

ไตรมาส*
1/2555

(ม.ค. – มี.ค.)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับ

ไตรมาสก่อน (%)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับ

ไตรมาสเดียวกัน 
ของปีก่อน (%)

ดัชนีผลผลิตอุตส�หกรรม	(มูลค่�เพิ่ม) 187.66 124.95 174.32 39.52 -7.11

ดัชนีก�รส่งสินค้� 191.61 130.58 182.40 39.69 -4.80

ดัชนีสินค้�สำ�เร็จรูปคงคลัง 184.99 174.97 182.97 4.57 -1.09

ดัชนีอัตร�ส่วนสินค้�สำ�เร็จรูปคงคลัง 144.74 215.54 164.08 -23.88 13.36

ดัชนีแรงง�นในภ�คอุตส�หกรรม 118.87 106.31 114.71 7.90 -3.50

ดัชนีผลิตภ�พแรงง�นอุตส�หกรรม 155.23 124.67 163.51 31.16 5.34

อัตร�ก�รใช้กำ�ลังก�รผลติ 62.62 46.30 62.99

 

  

 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน	พบว่�	ดัชนี

ผลผลิตอุตส�หกรรม(มูลค่�เพิ่ม)	 ดัชนีก�รส่งสินค้�	 ดัชนีสินค้�

สำ�เร็จรูปคงคลัง	 ดัชนีแรงง�นในภ�คอุตส�หกรรม	ลดลง	แต่

ดัชนีอัตร�ส่วนสินค้�สำ�เร็จรูปคงคลังและดัชนีผลิตภ�พแรงง�น

อุตส�หกรรม	เพิ่มขึ้น	

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม	 มี	 28	 อุตส�หกรรม	 ท่ีมี

ก�รผลิตเพิ่มขึ้น	 เช่น	ก�รผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จ�กก�รกล่ันนำ้�มัน

ปิโตรเลียม	ก�รผลิตมอลต์ลิกเคอและมอลต์	 ก�รผลิตย�นยนต์	

ก�รผลิตผลิตภัณฑ์ท�งเภสัชกรรม	 เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษ�โรค	และ

(ฐ�นเฉลี่ยร�ยเดือน ปี 2543   และเป็นดัชนีที่ยังไม่ปรับผลกระทบของฤดูก�ล)
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และเคร่ืองคำ�นวณ	ก�รจัดเตรียมและก�รปั่นเส้นใยสิ่งทอรวมถึง

ก�รทอสิ่งทอ	ก�รผลิตมอลต์ลิกเคอและมอลต์	ก�รแปรรูปผลไม้

และผัก	ก�รผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ	ซึ่งมิได้จัดประเภท

ไว้ในที่อื่น	ก�รผลิตนำ้�ต�ล	ก�รผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้�

ข้ันมูลฐ�น	ก�รผลิตเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์จ�กเน้ือสัตว์	ก�รผลิต 

นำ้�มันจ�กพืช	นำ้�มันจ�กสัตว์	และไขมันจ�กสัตว์	เป็นต้น

 ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม	มี	23	อุตส�หกรรม 

ที่มีแรงง�นเพิ่มขึ้น	 เช่น	ก�รผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอบ	ก�รผลิต 

นำ้�ต�ล	ก�รผลิตผลิตภัณฑ์ท�งเภสัชกรรม	เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษ�โรค	

และผลิตภัณฑ์ที่ทำ�จ�กสมุนไพร	ก�รผลิตมอลต์ลิกเคอและมอลต์	

ก�รผลติหมอ้สะสมไฟฟ�้	เซลลป์ฐมภมูแิละแบตเตอรีป่ฐมภมู	ิก�ร

ผลิตผลิตภัณฑ์ย�งอื่นๆ	ก�รผลิตเครื่องใช้ในบ้�นเรือน	ซึ่งมิได้จัด

ประเภทไวใ้นทีอ่ืน่	ก�รผลติผลติภณัฑจ์�กดินชนิดไมท่นไฟ	ซ่ึงใช้กบั

ง�นกอ่สร้�ง	ก�รผลติส่ิงทอสำ�เรจ็รปู	ยกเวน้เครือ่งแต่งก�ย	เป็นตน้

 ดชันผีลติภาพแรงงานอตุสาหกรรม	ม	ี31	อตุส�หกรรม

ที่มีผลิตภ�พแรงง�นอุตส�หกรรมเพิ่มขึ้น	 เช่น	ก�รผลิตย�นยนต์	

ก�รผลิตเครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์	 รวมท้ังนำ้�ดื่มบรรจุขวด	ก�ร

ผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีได้จ�กก�รกลั่นนำ้�มันปิโตรเลียม	ก�รผลิตมอลต์	

ลิกเคอและมอลต์	ก�รผลิตผลิตภัณฑ์จ�กคอนกรีต	 ซีเมนต์	และ

ปูนปล�สเตอร์	ก�รแปรรูปผลไม้และผัก	ก�รผลิตผลิตภัณฑ์พล�สติก	

ก�รผลิตเครื่องจักรสำ�นักง�น	 เครื่องทำ�บัญชีและเครื่องคำ�นวณ	

เป็นต้น

 อัตราการใช้กำาลังการผลิต	 มี	 29	 อุตส�หกรรมที่มี

อัตร�ก�รใช้กำ�ลังก�รผลิตเพ่ิมข้ึน	เช่น	ก�รผลิตย�นยนต์	ก�รผลิต

ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จ�กก�รกลั่นนำ้�มัน	ก�รผลิตอ�ห�รสัตว์สำ�เร็จรูป	

ก�รผลิตเคมีภัณฑ์ข้ันมูลฐ�น	ยกเว้นปุ๋ยและส�รประกอบไนโตรเจน	 

ก�รผลติผลติภณัฑ์ย�งอืน่ๆ	ก�รผลติอปุกรณท่ี์ใช้ในท�งทศันศ�สตร์

และเคร่ืองอุปกรณ์เก่ียวกับก�รถ่�ยภ�พ	ก�รผลิตผลิตภัณฑ์จ�ก

คอนกรีต	ซีเมนต์	 และปูนปล�สเตอร์	 ก�รผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มี

แอลกอฮอล์	 รวมทั้งนำ้�ดื่มบรรจุขวด	 ก�รผลิตผลิตภัณฑ์ท�ง

เภสัชกรรม	 เคมีภัณฑ์ท่ีใช้รักษ�โรค	 และผลิตภัณฑ์ที่ทำ�จ�ก

สมุนไพร	เป็นต้น	•

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุ่มอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1*
ดัชนีผลผลิตอุตส�หกรรม(มูลค่�เพิ่ม) 191.78 186.39 191.77 190.01 187.66 181.69 195.27 124.95 174.32

ดัชนีก�รส่งสินค้� 191.01 188.30 193.36 194.13 191.61 180.68 203.47 130.58 182.40

ดัชนีสินค้�สำ�เร็จรูปคงคลัง 182.05 183.65 188.09 185.73 184.99 186.12 197.50 174.97 182.97

ดัชนีอัตร�ส่วนสินค้�สำ�เร็จรูปคงคลัง 183.28 179.46 154.40 147.55 144.74 149.12 162.93 215.54 164.08

ดัชนีแรงง�นในภ�คอุตส�หกรรม 118.64 116.64 120.99 120.37 118.87 116.19 119.42 106.31 114.71

ดัชนีผลิตภ�พแรงง�นอุตส�หกรรม	 144.87 138.75 135.42 141.38 155.23 140.30 149.29 124.67 163.51
อัตร�ก�รใช้กำ�ลังก�รผลิต	 62.83 62.37 64.17 63.29 62.62 59.12 64.52 46.30 62.99

(ฐ�นเฉลี่ยร�ยเดือน ปี 2543 และเป็นดัชนีที่ยังไม่ปรับผลกระทบของฤดูก�ล)

หม�ยเหตุ : 

* ข้อมูลเบื้องต้น

ร�ยละเอียดเพิ่มเติม

ส�ม�รถเข้�ไปดูได้ที่ 

เว็บไซต์ สศอ. ที่   

www.oie.go.th

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุ่มอุตสาหกรรม)
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บริบทความท้าทาย
การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
ที่ควรรู้ก่อน

 ภ �คอตุส�หกรรมไทยยงัคงเปน็ภ�คทีม่คีว�มสำ�คญัและ

มีบทบ�ทสำ�คัญต่อก�รพัฒน�	 เศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่�งยิ่ง	

และเป็นส�ข�ก�รผลิตหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	 

มสีดัสว่นกว่�	1	ใน	3	ของผลติภณัฑม์วลรวมภ�ยในประเทศ	(GDP)		

อีกทั้งเป็นตัวขับเคลื่อนก�รส่งออกที่สำ�คัญ	เห็นได้จ�กสัดส่วนก�ร

ส่งออกประม�ณร้อยละ	80	ม�จ�กภ�คอุตส�หกรรม	อย่�งไรก็ดี

ภ�คอุตส�หกรรมของไทยส่วนใหญ่ยังคงมีรูปแบบ	“ทำ�ม�กได้น้อย”	

และไดรั้บประโยชน์จ�กก�รสร�้งมลูค�่เพิม่	(Value-added)	เพยีง

เล็กน้อยเท่�นั้น	 เพร�ะไทยเป็นเพียงผู้รับจ้�งผลิต	 ขณะที่ในบ�ง

ตล�ดสง่ออก	ไทยเปน็เพยีงแค่ผูผ้ลติทีส่ง่ออกสนิค้�ปฐมภมู	ิ(Com-

modity)	 อันมีกุญแจสำ�คัญอยู่ที่แรงง�นร�ค�ถูกและมีทรัพย�กร	

ธรรมช�ติท่ีใช้ในก�รผลิต	ซ่ึงในปัจจุบันไทยต้องเผชิญกับก�รสูญเสีย

คว�มไดเ้ปรยีบในก�รแขง่ขนัใหก้บัคู่แขง่ทีพ่ย�ย�มชว่งชงิคว�มเป็น

ฐ�นก�รผลิต	เพร�ะคุณภ�พแรงง�นจริงตำ่�กว่�ค่�แรง	และทักษะ

แรงง�นยังอยู่ในระดับตำ�่เกินไป	ประกอบกับภ�ยใต้กระแสโลก�ภิวัตน์	

ก�รแขง่ขนัดว้ยองคค์ว�มรู/้เทคโนโลยแีละนวตักรรมมคีว�มรนุแรง

ม�กขึ้น	 แต่ไทยกลับต้องใช้เทคโนโลยีที่นำ�เข้�เป็นหลักทำ�ให้ไทย 

ได้รับมูลค่�ท�งเศรษฐกิจตำ่�	 คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันถดถอย	

ดังเห็นได้จ�กเครื่องชี้วัดที่เป็นสัญญ�ณเตือนภัย	 ได้แก่	 ส่วนแบ่ง

ตล�ดสินค้�ส่งออกที่สำ�คัญในตล�ดโลก	 คู่ค้�เริ่มลดลง	 อัตร�ก�ร

เติบโตก�รส่งออกต�มหลังประเทศคู่แข่ง	เป็นต้น		
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	 ดงันัน้จงึจำ�เป็นตอ้งมกี�รตดิต�มคว�มเคลือ่นไหวและก�ร

เปลีย่นแปลงของภ�คอตุส�หกรรมอย�่งใกลช้ดิทกุมติ	ิเพือ่กำ�หนด

ทิศท�งก�รพัฒน�ได้อย่�งถูกต้องและเหม�ะสม	 เพื่อให้ภ�ค

อุตส�หกรรมส�ม�รถปรับเปลี่ยนไปสู่ก�รสร้�งคุณค่�	 (Value	

Creation)	 และส�ม�รถยืดหยัดแข่งขันได้อย่�งมั่นคงท่�มกล�ง

สภ�วะวิกฤติท�งเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนกับโลก	 สำ�นักง�นเศรษฐกิจ

อุตส�หกรรม	 จึงได้ตระหนักถึงประเด็นส�ระสำ�คัญดังกล่�ว	 

และเห็นควรเผยแพร่บริบททิศท�งก�รพัฒน�อุตส�หกรรมไทยใน

ภ�พรวมและร�ยส�ข�อุตส�หกรรมที่ควรรู้เข�	รู้เร�	รู้ก่อน	ให้แก่

ภ�คส่วนที่เกี่ยวข้องนำ�ไปใช้ประกอบก�รตัดสินใจเชิงนโยบ�ย	คือ	

บริบทอุตสาหกรรมไทยในภาพรวม
 1. เนน้การสง่ออกเปน็หลกั 	ก�รพฒัน�ท�งด�้นเศรษฐกจิ

ของไทยที่ผ่�นม�	 มีก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจโดยเน้นก�ร 

ส่งออกเป็นหลัก	เห็นได้จ�กสัดส่วนมูลค่�ก�รส่งออกของภ�คก�รผลิต	

ใน	GDP	ของประเทศไทยโดยอ�ศัยคว�มได้เปรียบของทรัพย�กร	

ธรรมช�ต	ิค�่แรงง�นทีต่ำ�่	คว�มไดเ้ปรยีบของค�่เงนิบ�ททีอ่อ่นค�่	

 2. แรงงานและการกระจายรายได้ แม้ว่�ภ�คอุตส�หกรรม	

จะมมีลูค�่ก�รผลติสงู	และกลบัมจีำ�นวนแรงง�นในภ�คนีต้อ่จำ�นวน

แรงง�นทั้งหมดอยู่เพียงร้อยละ	 14	 ต่�งจ�กภ�คเกษตรกรรมที่มี

มลูค�่ก�รผลติตำ�่กว�่ม�ก	และมจีำ�นวนแรงง�นสงู	สง่ผลให้แรงง�น

วิภ�วรรณ  เยี่ยมศิริ

สำ�นักนโยบ�ยอุตส�หกรรมมหภ�ค
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ใน	 2	 ภ�คเศรษฐกิจมีคว�มเหลื่อมลำ้�ท�งร�ยได้อย่�งม�ก	 และ 

เกิดก�รเคลื่อนย้�ยแรงง�นจำ�นวนม�กด้วย

 3. ตน้ทนุ Logistic	เปน็ปจัจัยเสีย่งอกีปจัจัยหน่ึงทีก่ระทบ

ตอ่ภ�วก�รณผ์ลติของอตุส�หกรรม	และสง่ผลต่อภ�วก�รณแ์ขง่ขนั

ของอตุส�หกรรม	ทัง้ยงัสะทอ้นระดับคว�มพรอ้มของปจัจยัพืน้ฐ�น	

(Infrastructure)	ของไทยด้วย	จ�กก�รศึกษ�พบว่�ศักยภ�พด้�น	

Logistic	 ของประเทศไทยอยู่ในระดับดีกว่�ค่�เฉลี่ยของภูมิภ�ค	

ก�รศึกษ�ของ	World	Bank	ด้วยระดับคะแนนเต็มที่	5	คะแนน	

ประเทศไทยมศีกัยภ�พด�้นคว�มตรงตอ่เวล�สงูสดุ	โดยไดค้ะแนน

ม�กถงึ	3.73	ในขณะทีค่่�เฉลีย่ของภมูภิ�คเอเชยีแปซฟิกิอยูท่ี่ระดบั	

3.33	 สำ�หรับส่วนที่ประเทศไทยมีค่�คะแนนตำ่�ที่สุดคือศักยภ�พ

ด้�นคว�มสะดวกศลุก�กร	ไดค้ะแนนเพยีง	3.02	ในขณะทีค่�่เฉลีย่

ภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิกอยู่ที่ระดับ	 2.41	 ส่วนประเทศที่มีศักยภ�พ

ด้�น	Logistic	สูงสุดคือประเทศสิงคโปร์	ได้ระดับศักยภ�พทุกด้�น

เหนือกว่�ประเทศไทย	

 4. ศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการแข่งขัน	 จ�กก�ร

ประเมินของ	 IMD	 พบว่�ประเทศไทยมีศักยภ�พด้�นเศรษฐกิจ	

(Economic	 Performance)	 อยู่ในระดับที่ค่อนข้�งสูง	 โดยใน 

ปี	2553	อยู่ในอันดับที่	6	ซึ่งนับว่�ก้�วกระโดดจ�กปี	2552	ที่อยู่

ในอันดับ	 14	 อย่�งม�ก	 แต่ในขณะเดียวกันด้�นที่ประเทศไทยมี

ศักยภ�พตำ่�สุดอยู่ที่ด้�นปัจจัยพื้นฐ�น	(Infrastructure)	ซึ่งอยู่ใน

อันดับ	46	ลดลงจ�กปีที่แล้วม�กถึง	4	อันดับ	และในด้�นตัวชี้วัด

ย่อยในปัจจัยพื้นฐ�น	 ทั้งด้�นสิ่งแวดล้อมและสุขภ�พ	 ด้�นปัจจัย

ด้�นเทคโนโลยี	และระดับก�รศึกษ�	ประเทศไทยอยู่ที่อันดับ	51,	

48	และ	47	ต�มลำ�ดบั	ซึง่ปจัจยัดังกล�่วเปน็ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่คว�ม

ส�ม�รถในก�รแข่งขันระยะย�ว	 ด้�นคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน

โดยรวม	ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่	26	ซึ่งอยู่ในอันดับเดียวกับปีที่

แล้ว	และดีขึ้นจ�กปี	2550	ซึ่งอยู่ในอันดับที่	33	ส�เหตุหนึ่งอ�จ

เป็นเพร�ะภ�วะท�งก�รเมอืงเข้�สูภ่�วะปกต	ิเกดิคว�มเชือ่มัน่ด�้น

เสถียรภ�พท�งก�รเมืองม�กขึ้น		

 5. การวจิยัและพฒันา	สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ย

วิทย�ศ�สตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งช�ติ	 วิเคร�ะห์ข้อมูล

ของ	IMD	พบว�่	มเีกณฑก์�รประเมนิหล�ยเกณฑท์ีป่ระเทศไทยยงั

ไมม่กี�รเปลีย่นแปลงม�กนกั	สว่นใหญม่กี�รเปลีย่นแปลงทีด่อ้ยลง	

โดยตกไปอยูใ่นอนัดบัม�กขึน้เรือ่ยๆ	ซึง่เปน็สญัญ�ณด�้นเทคโนโลยี

นวตักรรมทีไ่มด่นีกั	แตท่ีพ่บว�่เกณฑป์ระสทิธภิ�พก�รจดสทิธบิตัร

ของไทยเพิ่มขึ้นจ�กอันดับที่	36	ม�เป็นอันดับที่	29	ในระหว่�งปี	

2551-2552	ส�เหตหุนึง่อ�จม�จ�กคว�มตืน่ตวัด�้นก�รคดิคน้และ

พัฒน�สินค้�ใหม่ที่ตล�ดต้องก�ร

 6. ปัจจัยสิ่งแวดล้อม	ก�รปล่อยก๊�ซ	CO
2
	เป็นประเด็น

ด้�นสิ่งแวดล้อมที่มีคว�มสำ�คัญในระดับโลก	 ประเทศไทยยังมี

ปรมิ�ณก�รปลอ่ยก�๊ซ	CO
2
	ตอ่หวัประช�กรอยูใ่นระดบัตำ�่	ในขณะ

ทีก่ลุม่ประเทศพฒัน�แลว้ด�้นอตุส�หกรรม	เชน่	ญีปุ่น่	สหรฐัอเมรกิ�	

และเก�หลีใต้มีสัดส่วนก�รปล่อยก๊�ซ	 CO
2
	 ต่อหัวม�กกว่�กว่�

ประเทศไทย	ในขณะทีป่ระเทศจนีมสีดัสว่นก�รปลอ่ยก�๊ซเพ่ิมม�ก

ขึ้นเรื่อยๆ	 ในระดับส�กลมีก�รบังคับก�รปลดปล่อยก๊�ซดังกล่�ว

ผ่�นท�ง	Carbon	Credit	และม�ตรก�ร	NTB
S

 7. กำาลังคนในภาคอุตสาหกรรม	 ก�รท่ีแรงง�น	 ปวช.	

ปวส.	 ไม่เข้�สู่ตล�ดแรงง�น	 อ�จมีส�เหตุหนึ่งจ�กก�รไม่ได้รับค่�

ตอบแทนต�มสมรรถนะ	จงึควรนำ�ผลก�รศกึษ�	วจิยั	ระบบประเมนิ

สมรรถนะคว�มรู้	 ทักษะ	 และคุณลักษณะในระดับตำ�แหน่งต่�งๆ	

ของอตุส�หกรรม		6	ส�ข�นำ�รอ่ง	ไดแ้ก	่อตุส�หกรรมย�นยนตแ์ละ

ชิน้สว่น	อตุส�หกรรมไฟฟ�้และอเิลก็ทรอนกิส	์อตุส�หกรรมอ�ห�ร

และอ�ห�รสัตว์	อุตส�หกรรมย�งและผลิตภัณฑ์ย�ง	อุตส�หกรรม

สิง่ทอและเครือ่งนุง่หม่	และอตุส�หกรรมอญัมณแีละเครือ่งประดบั	

แบบจำ�ลองสมรรถนะของ	6	ส�ข�นำ�ร่อง	นำ�ไปสู่ก�รจ่�ยค่�ตอบแทน
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ต�มสมรรถนะ	 (Competency	 Based	 Pay)	 สำ�หรับม�ตรฐ�น

สมรรถนะ	 (Competency	 Standard)	 ม�ต่อยอด	 และขย�ยผล	 

ซ่ึงขณะน้ีกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	กระทรวงแรงง�น	และภ�คเอกชนอยู่

ระหว่�งก�รจัดทำ�ม�ตรฐ�นคุณวุฒิวิช�ชีพให้สอดคล้องกับม�ตรฐ�น

คุณวุฒิก�รศึกษ�	ซึ่งมี	 9	ระดับ	และจะกำ�หนดหน่วยง�นรับรอง

ม�ตรฐ�นสมรรถนะ	(Accreditor)	ด้วย

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
ในภาพรวม
	 สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม	 เป็นหน่วยง�นหน่ึงท่ีมี

บทบ�ทตอ่ทศิท�งก�รพฒัน�อตุส�หกรรม	และในร�ยง�น	“ทิศท�ง

ก�รพัฒน�อุตส�หกรรมไทยสู่ระดับโลก”	 ของหน่วยง�นได้มีก�ร

กำ�หนดทิศท�งก�รพัฒน�อุตส�หกรรมไทยในภ�พรวม	 แบ่งออก

เป็น	3	ระยะ	ได้แก่	ระยะ	5	ปี	ระยะ	10	ปี	และระยะ	20	ปี	โดย

มีก�รยกระดับก�รพัฒน�อย่�งเป็นขั้นตอน	ดังนี้	

 1. ระยะ 5 ปี เน้นก�รขย�ยฐ�นก�รผลิตไปสู่ภูมิภ�ค

อ�เซียน	 เพื่อเป้�หม�ยก�รได้รับผลประโยชน์จ�กค่�แรงร�ค�ถูก	

และมีทักษะในระดับป�นกล�งของภูมิภ�ค	และเป็นก�รลดต้นทุน

ด�้น	Logistic	สง่เสรมิให้ประเทศไทยเปน็ฐ�นก�รผลติอตุส�หกรรม

ที่ต้องอ�ศัยนวัตกรรมในระดับสูงและก�รคิดค้นวิจัยนวัตกรรม

ใหม่ๆ 	ในอน�คต	รวมถงึสนบัสนนุ	SMEs	ใหม้บีทบ�ทตอ่เศรษฐกจิ

ม�กขึ้น	 และภ�ครัฐควรให้ก�รสนับสนุนเร่ืองโครงสร้�งพื้นฐ�น 

ด้�นฐ�นคว�มรู้เป็นปัจจัยสำ�คัญ	 เช่น	 สถ�บันทดสอบม�ตรฐ�น

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับ	เป็นต้น	

 2. ระยะ 10 ปี	เมื่อส�ม�รถสร้�งเครือข่�ยฐ�นก�รผลิต

ในภมูภิ�คแลว้	เป�้หม�ยต่อไปคอืก�รเปน็ผูม้ตีร�สนิค�้ทีม่ชีือ่เสยีง

ภ�ยในภมูภิ�คดว้ยคว�มโดดเด่นด้�นนวตักรรมจ�กก�รพฒัน�ด�้น

อ้างอิง : 

	 1.	ร�ยง�นก�รศึกษ�ฉบับสมบูรณ์	ของโครงก�ร

จัดทำ�และติดต�มประเมินผลแผนก�รพัฒน�อุตส�หกรรม	

2554	สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรมร่วมกับมห�วิทย�ลัย	

เทคโนโลยีพระจอมเกล้�พระนครเหนือ

	 2.	บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�รของโครงก�รจัดทำ�และ	

ติดต�มประเมินผลแผนก�รพัฒน�อุตส�หกรรม	 2554	

สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรมร่วมกับมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี	

พระจอมเกล้�พระนครเหนือ
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SMEs
นวัตกรรมในระยะแรก	สนับสนุนให้ผู้ประกอบก�ร	SMEs	เข้�สู่ก�รใช้

นวตักรรมในก�รผลติสนิค�้และบรกิ�รม�กข้ึน	สง่เสรมิอตุส�หกรรม

ทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม	และส�ม�รถสร�้งกฎระเบยีบด�้นส�รเคมี	

คว�มปลอดภัย	และส่ิงแวดล้อมเป็นท่ียอมรับของน�น�ประเทศ	และ

เป็นฐ�นก�รวิจัยและพัฒน�	ก�รออกแบบด้�นนวัตกรรมของภูมิภ�ค

ในท้�ยที่สุด

 3. ระยะ 20 ปี	ในระยะย�วอุตส�หกรรมไทยมีเป้�หม�ย

เป็นผู้บริห�รจัดก�รตร�สินค้�และสร้�งเครือข่�ยก�รผลิตใน

ภูมิภ�คต่�งๆ	ของโลก	ผู้ประกอบก�รของไทยได้รับก�รยอมรับใน

คณุภ�พของตวัสนิค้�	บรษิทัของไทยก้�วเข้�สูก่�รเป็นบรษิทัชัน้นำ�

ของโลก	 เป็นศูนย์กล�งด้�นก�รบริห�รจัดก�รด้�นนวัตกรรม	 

ก�รวิจัยพัฒน�	 และก�รบริก�รด้�นฐ�นคว�มรู้ก�รผลิต	 มีคว�ม

เข้มแข็งด้�นก�รบริก�รวิจัยพัฒน�และนวัตกรรม		•
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อนันต์ อัศวโสภณกุล 
กูรูดัชนีอุตสาหกรรม: 

Q1งานท่ีรับผิดชอบในการทำาหน้าท่ีเป็น
ศูนย์สารสนเทศดา้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมอีะไรบา้ง

	 ง�นในหน้�ท่ีคว�มรับผิดชอบของศูนย์ส�รสนเทศเศรษฐกิจอุตส�หกรรม	
หรือชื่อย่อว่�	ศส.	หลักๆ	ก็จะเป็นก�รกำ�หนดนโยบ�ยและระเบียบวิธีก�ร
สำ�รวจ	ก�รจดัเกบ็รกัษ�	และใชป้ระโยชนข์อ้มลูด�้นเศรษฐกจิอตุส�หกรรม	
นอกจ�กนีย้งัทำ�หน�้ทีเ่ปน็ศนูยข์อ้มลูส�รสนเทศด�้นเศรษฐกจิอตุส�หกรรม	
รวมทัง้จดัทำ�ดชันอีตุส�หกรรมทัง้ในภ�พรวมและร�ยส�ข�	ซึง่แบง่ส่วนง�น
ภ�ยในออกเป็น	1	ฝ่�ย	และ	3	ส่วนง�น	ได้แก่	ฝ่�ยบริห�รทั่วไป	รับผิดชอบ
ก�รบริห�รง�นท่ัวไปและช่วยอำ�นวยก�ร	ส่วนท่ีสองจะเป็นส่วนดัชนีอุตส�หกรรม

และก�รวิเคร�ะห์	หน้�ที่หลักคือจัดทำ�ระบบข้อมูลและฐ�นข้อมูลด้�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม	วิเคร�ะห์	จัดทำ�ดัชนีอุตส�หกรรมในภ�พ
รวมและร�ยส�ข�	 อีกส่วนคือส่วนเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร	 มีหน้�ท่ีเสนอและดำ�เนินก�รในเรื่องของก�รใช้เทคโนโลยี
ส�รสนเทศของ	สศอ.	ง�นหลักก็มีหน้�ที่ดูแล	สนับสนุน	ส่งเสริม	ติดต�มก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศ	รวมทั้งสนับสนุนในเรื่องของก�ร
แลกเปล่ียนข้อมูลและก�รให้บริก�รข้อมูลบนระบบเครือข่�ยด้วย	 ส่วนสุดท้�ยจะเป็นส่วนข้อมูลและสถิติเศรษฐกิจอุตส�หกรรม	 มีหน้�ท่ี 
ในก�รสำ�รวจจัดเก็บ	 ติดต�มข้อมูล	 ประมวลผล	 วิเคร�ะห์	 และจัดทำ�ข้อมูลสถิติต่�งๆ	 รวมทั้งร่วมมือด้�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรมกับ 
หน่วยง�นทั้งภ�ยในประเทศและต่�งประเทศด้วย

ผอ. ศูนย์สารสนเทศ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 จ �กก�รเร่ิมต้นสำ�รวจนำ�ร่องเพ่ือ 
จัดเก็บข้อมูลอุตส�หกรรมจ�กผู้ประกอบก�ร
โรงง�นตั้งแต่ปี	 2542	 จำ�นวน	 377	 โรงง�น	 
จนกระทั่งถึงปี	2548	ที่ขย�ยเพิ่มเป็น	2,121	
โรงง�น	 ครอบคลุม	 GDP	 ภ�คอุตส�หกรรม 
สงูถงึรอ้ยละ	75	จนเปน็ทีย่อมรบัโดยทัว่กนัทัง้
จ�กภ�ครฐัและเอกชนถงึคว�มถกูตอ้งแมน่ยำ�
ในก�รจัดทำ�	“ดัชนีอุตสาหกรรมของ สศอ.” 
หัวใจสำ�คัญคงหนีไม่พ้นก�รได้ม�ซึ่งข้อมูลท่ี 
ถูกต้องและแม่นยำ�จ�กผู้ประกอบต่�งๆ	แต่กว่�
จะได้ข้อมูลเหล่�น้ัน	 ศูนย์ส�รสนเทศเศรษฐกิจ
อุตส�หกรรมมีกลยุทธ์ในก�รเข้�ถึงข้อมูลของ
ผู้ประกอบก�รอย่�งไร	 วันนี้เร�ไปสัมภ�ษณ์	
นายอนันต์ อัศวโสภณกุล	 ถึงบทบ�ทหน้�ที่
รับผิดชอบในตำ�แหน่ง	 ผอ.	 ศูนย์ส�รสนเทศ
เศรษฐกิจอุตส�หกรรม	 สำ�นักง�นเศรษฐกิจ
อตุส�หกรรม	(สศอ.)	ในฐ�นะท่ีเป็นกูรูก�รจัดทำ�
ดัชนีอุตส�หกรรมของประเทศอย่�งแท้จริง....

INDUSTIAL ECONOmIC jOURNAL
APRIL - jUNE 201216

 



วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เมษายน - มิถุนายน 2555 17

 

 อย�่งทีบ่อกว�่เร�เปน็ศูนยข์อ้มลูด้�นส�รสนเทศและเศรษฐกจิอตุส�หกรรม	และ
จัดทำ�ดัชนีอุตส�หกรรมทั้งในภ�พรวมและร�ยส�ข�ซึ่งเป็นง�นหลักของเร�	ในส่วนตรงนี้
มีคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่งที่จะต้องมีก�รสำ�รวจและจัดเก็บข้อมูลนำ�ม�ประมวลผลและ
วิเคร�ะห์เพื่อจัดทำ�ดัชนีอุตส�หกรรมสำ�หรับใช้เป็นเครื่องชี้ภ�วะและเตือนภัยล่วงหน้�	 
ทุกขั้นตอนก�รทำ�ง�นเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีคว�มถูกต้อง	 ครบถ้วน	 รวดเร็วและต่อเนื่อง	 
เป็นที่น่�เชื่อถือของผู้ที่ใช้ข้อมูล	 จำ�เป็นอย่�งยิ่งที่เร�จะต้องมีก�รใช้หลักก�รท�งสถิติ 
เข�้ม�บริห�รจดัก�รจดัเกบ็ขอ้มลู	โดยทัว่ไปจะม	ี2	ขัน้ตอน	ข้ันแรกเป็นข้ันเตรยีมก�รกอ่น
สำ�รวจ	 จะมีก�รจัดเตรียมฐ�นข้อมูล	 ร�ยชื่อ	 ที่อยู่โรงง�นต่�งๆ	 รวมถึงแผนก�รสำ�รวจ	
เตรียมในเรือ่งของแบบสอบถ�ม	คู่มอืก�รตอบต่�งๆ	ต้องใหพ้รอ้ม	นอกจ�กนีก้�รจดัเตรยีม
บุคล�กรปฏิบัติง�นก็เป็นเรื่องสำ�คัญ	 เพร�ะจะต้องมีทั้งก�รคัดเลือกบุคล�กร	 ฝึกอบรม
บคุล�กรกอ่นทีจ่ะออกสำ�รวจภ�คสน�มจรงิโดยเร�ไดใ้ชร้ะเบยีบวธิที�งสถติใินก�รจดัเกบ็
และรวบรวมขอ้มลู	มกี�รตรวจสอบและก�รบนัทกึขอ้มลูอย�่งเปน็ระบบ	มกี�รเตรยีมก�ร	
ว�งแผน	ปฏิบัติ	ควบคุม	ติดต�ม	ตรวจสอบ	และแก้ปัญห�อย่�เป็นขั้นเป็นตอน	
	 สำ�หรับในขัน้ตอนก�รดำ�เนนิง�น	จะเปน็ก�รสำ�รวจและจดัเกบ็ขอ้มลู	มหีล�ยวธิี
ที่ใช้อยู่	 ช่วงเร่ิมต้นเร�ใช้วิธีส่งเจ้�หน้�ที่ออกไปสัมภ�ษณ์ผู้ประกอบก�รแบบเผชิญหน้�	
(FACE	TO	FACE)	ตัง้แตไ่ดร้บังบมยิ�ซ�ว�ชว่ยเหลอืจ�กรฐับ�ลญีปุ่น่เมือ่ป	ี2542	ทีล่งทนุ
ว�งระบบฐ�นข้อมูลในครั้งแรกไปค่อนข้�งม�ก	 เร�ทำ�ตรงนี้อยู่ประม�ณ	2-3	ปี	 เร�จึงมี
คว�มมั่นใจว่�เร�มีคว�มสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ประกอบก�ร	 หลังจ�กสร้�งคว�มสัมพันธ์ท่ีดี 
คร้ังแรกแล้ว	 ครั้งต่อๆ	 ไปจะเป็นในรูปแบบของจดหม�ยไปรษณีย์	 อีเมลอิเล็กทรอนิกส์	 
ผู้ประกอบก�รกส่็งขอ้มลูใหเ้ร�ต�มเวล�ทีก่ำ�หนด	ซึง่ผลทีอ่อกม�คอืเหมอืนกนั	ขอ้มลูทีไ่ด้
จึงค่อนข้�งถูกต้อง	ลึก
	 หลังจ�กที่โครงก�รมิย�ซ�ว�หมดไป	 เร�ก็ใช้งบประจำ�ปีซึ่งมีค่อนข้�งจำ�กัด	 
แต่เร�ค่อนข้�งประสบคว�มสำ�เร็จในก�รสำ�รวจข้อมูล	ทำ�ให้ส�ม�รถลดต้นทุน	ลดค่�ใช้จ่�ย
ลดงบประม�ณลงได้เยอะ	 เร�มีฐ�นข้อมูลเดิมแต่ก็มีก�รสำ�รองจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 
เตรียมไว้	ถ้�เป็นโรงง�นใหม่ก็จะสัมภ�ษณ์ในลักษณะ	FACE	TO	FACE	ก่อน	ส่วนโรงง�น
เก่�ๆ	ก็อ�จจะใช้วิธีก�รสัมภ�ษณ์ท�งโทรศัพท์	อีเมลอิเล็กทรอนิกส์ต่�งๆ	แต่ปัจจุบันที่ใช้
ม�กที่สุดคือก�รสัมภ�ษณ์ท�งโทรศัพท์	แต่ก่อนที่จะทำ�อย่�งนี้ได้ก็ต้องเจอม�หล�ยอย่�ง	
ต้องใช้วิธีในก�รกระตุ้นสร้�ง	 CONNECTION	 กับผู้ประกอบก�รในหล�ยวิธี	 เร�ใช้เวล�

เป็นระบบ	ซ่ึงประกอบด้วยระบบลงทะเบียน
รับ-ส่งแบบสอบถ�ม	เช่น	เร�ส่งแบบสอบถ�ม
ไป	กจ็ะดวู�่แบบสอบถ�มสง่ไปเท�่ไหร	่ตอบ
กลับม�เท่�ไหร่	RESPONSE	RATE	เป็นไป
ในทิศท�งที่ดีหรือไม่ในแต่ละเดือน	และจะ
มีระบบติดต�มเพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบ
ก�รจัดส่งข้อมูลให้เร�ภ�ยในระยะเวล�ที่
กำ�หนด	 เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่�ข้อมูล 
ครบถ้วนก็จะส่งให้กับเจ้�หน้�ท่ีท่ีรับผิดชอบ
เพื่อตรวจสอบข้อมูลอย่�งละเอียดต่อไปว่�
มีคว�มถูกต้อง	สอดคล้องหรือไม่	ห�กพบว่�
ข้อมูลไม่ถูกต้องไม่สอดคล้องก็จะทำ�ก�ร
ตรวจสอบจ�กผู้ประกอบก�รโรงง�นใหม่ 
อีกคร้ัง	จ�กนั้นจึงส่งแบบสอบถ�มไปให้กับ
เจ้�หน้�ที่บันทึกข้อมูลลงบนฐ�นข้อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์	 ถ้�ระบบพบว่�ข้อมูล 

ไมถ่กูตอ้งไมส่อดคลอ้งกนักจ็ะม	ีWARNING	LIST	ออกม�	เร�กจ็ะกลบัไปตรวจสอบขอ้มลู
อีกครั้ง	 ก่อนจะทำ�ก�รประมวลผลข้อมูล	 และจะมีก�รตรวจสอบข้อมูลที่ประมวลผล 
อกีครัง้	ซึง่ขัน้ตอนดงักล�่วตัง้แตจ่ดัทำ�เปน็ระบบ	สำ�รวจจดัเกบ็	ตดิต�ม	ตรวจสอบ	บนัทกึ	
ประมวลผลข้อมลูและฐ�นข้อมลูดว้ยคอมพวิเตอรเ์ร�ไดจ้ดัทำ�อย�่งเป็นระบบท้ังหมด	ทำ�ให้
มีคว�มมั่นใจในคว�มถูกต้องของข้อมูลค่อนข้�งสูง	 ซึ่งจะเห็นว่�เป็นง�นที่ละเอียดม�ก	 
เร�จึงต้องรักษ�ตรงส่วนนี้เอ�ไว้เพื่อเป็นแบบอย่�ง	 เป็นม�ตรฐ�นให้กับหน่วยง�นต่�งๆ	
ที่ม�ศึกษ�ดูง�นทั้งในประเทศรวมทั้งให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�ในก�รจัดทำ�ดัชนีอุตส�หกรรม
ให้กับประเทศเพื่อนบ้�นด้วย
	 ส่วนคว�มถ่ีในก�รเก็บข้อมูลจะแบ่งต�มวัตถุประสงค์	อย่�งก�รจัดทำ�ดัชนีอุตส�หกรรม	
สถิติอุตส�หกรรมจะเก็บข้อมูลเป็นร�ยเดือน	 ส่วนก�รจัดทำ�ดัชนีผลิตภ�พก�รผลิตของ
ภ�คอตุส�หกรรมจะทำ�เปน็ร�ยป	ีสว่นก�รเผยแพรข่อ้มลูสูส่�ธ�รณชนไดร้บัทร�บ	ในส่วน
ของดัชนีอตุส�หกรรมจะเผยแพรว่นัที	่28	ของทกุเดอืน	หลงัจ�กทีป่ระชมุคณะอนุกรรมก�ร
ดัชนีอุตส�หกรรมเรียบร้อยแล้วเพื่อให้ได้ข้อสรุปและยอมรับในข้อมูล	ซึ่งจริงๆ	แล้วคณะ
อนกุรรมก�รเหล�่นีก้ม็�จ�กหนว่ยง�นหลกัๆ	ทีท่ำ�ง�นและใชข้อ้มลูดชันอีตุส�หกรรมรว่ม
กันอยู่เช่น	 สภ�พัฒน์ฯ	 สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	 สำ�นักสถิติดัชนีก�รค้�กระทรวงพ�ณิชย์	
เป็นต้น	

ค่อนข้�งม�กในก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ท่ีดี	
ต้องให้เจ้�หน้�ท่ีท่ีสำ�รวจและจัดเก็บข้อมูล
สร้�งบรรย�ก�ศตรงน้ีให้เกิดข้ึน	เพร�ะถือว่�
เป็นหวัใจสำ�คญัในก�รขอข้อมลู	เร�จงึมกี�ร
อบรมเจ้�หน้�ท่ีหล�ยครั้งตั้งแต่วิธีก�รพูด	
ก�รแต่งก�ย	และคว�มอดทน
	 กระบวนก�รตรวจสอบข้อมูลท่ี 
ได้ม�ก็เป็นเรื่องสำ�คัญ	 ต้องยอมรับข้อมูลท่ี
ผู้ประกอบก�รให้ม�	 ต้องให้เกียรติผู้ตอบ
ขอ้มลู	แตเ่ร�จะมวีธิกี�รตรวจสอบท�งด�้น
สถิติว่�ข้อมูลเหล่�นั้นมีคว�มถูกต้องน่� 
เชื่อถือหรือไม่	 ซึ่งเร�ใช้อยู่หล�ยวิธี	 เช่น	
เปรียบเทียบข้อมูลจ�กโรงง�นประเภท
เดียวกัน	 เปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง
ของผู้ประกอบก�รเอง	 เร�เรียกตรงนี้ว่�	
“ข้อมูลที่มีคว�มสอดคล้อง”	 นอกจ�กนี้ 
ในขั้นตอนก�รประมวลผลจัดทำ�ดัชนี	สถิติ	
ตัวเลขเป็นภ�พรวมออกม�เร�ก็มีก�ร 
ตรวจสอบอีก	 เพื่อสะท้อนข้อเท็จจริงว่�
สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ปัจจุบันหรือไม่	
ภ�วะเศรษฐกิจในสินค้�หรืออุตส�หกรรม
แต่ละอย่�ง	 ณ	 ตอนนี้เป็นอย่�งไร	 จะมี
กระบวนก�รตรวจสอบอยูต่ลอดเวล�	เร�มุง่
เน้นในเรื่องของก�รตรวจสอบข้อมูลหล�ย
ครัง้หล�ยหนใหม้คีว�มมัน่ใจในขอ้มลูจรงิๆ	
หลังจ�กท่ีเร�ได้ข้อมูลแล้วก็จะม�ถึงข้ันตอน
ในก�รทำ�ระบบสำ�รวจ	 จัดเก็บ	 ตรวจสอบ	
และบันทึกข้อมูลบนคอมพิวเตอร์	เร�ได้ทำ�

Q2 การสำารวจ การเก็บรักษา และใช้ประโยชน์ทางด้านข้อมูลอุตสาหกรรมมีวิธีการทำาอย่างไรบ้าง
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	 เร�ได้รับคว�มร่วมมอืจ�กรฐับ�ลญีปุ่น่เข�้ม�ชว่ย
จัดทำ�ดัชนีอุตส�หกรรมตั้งแต่ปี	 2540	 ก็มีก�รพัฒน�
เรื่อยม�	จ�กเดิมจริงๆ	 ในปี	 2541	ญี่ปุ่นให้คว�มร่วม
มือโดยผ่�น	 JICA	 ก็ม�ศึกษ�ว่�เร�ยังข�ดดัชนีซ่ึงเป็น 
ตัวชี้วัดภ�วะเศรษฐกิจอุตส�หกรรมของประเทศ	จึงได้
สง่ผูเ้ชีย่วช�ญเข�้ม�ในเดือนกรกฎ�คม	2541	ม�ทำ�ก�ร	
TRAINING	 และสร้�งระบบร่วมกันกับเจ้�หน้�ท่ีของ	

สศอ.	อยูป่ระม�ณ	2	ป	ีในชว่งแรกทีน่ำ�รอ่งมกี�รสำ�รวจจดัเกบ็ขอ้มลูเพยีง	377	โรงง�น	
กลุม่โรงง�นอตุส�หกรรมประม�ณ	10	กลุม่	โรงง�นอตุส�หกรรมจำ�นวน	49	ผลติภณัฑ	์
ครอบคลุมสัดส่วนมูลค่�เพิ่มของผลผลิตมวลรวมภ�ยในประเทศ	(GDP)	ภ�คก�รผลิต
อุตส�หกรรมประม�ณร้อยละ	 30.53	 ในส่วนนี้นำ�ม�จัดทำ�ดัชนี	 4	 ชนิด	 ได้แก่	 ดัชนี
ผลผลิตอุตส�หกรรม	 ดัชนีก�รส่งสินค้�	 ดัชนีสินค้�สำ�เร็จคงคลัง	 และดัชนีอัตร�ส่วน
สินค้�สำ�เร็จรูปคงคลัง
	 ต่อม�ในปี	2545	หน่วยง�นต่�งๆ	เล็งเห็นว่�ก�รจัดทำ�ดัชนีอุตส�หกรรมของ	
สศอ.	 ค่อนข้�งมีประโยชน์	 แต่ยังติดตรงที่กรอบข้อมูลก�รสำ�รวจเร�ยังน้อย	 ก็ได้เริ่ม
ขย�ยกรอบในป	ี2545	จ�ก	10	กลุม่อตุส�หกรรมเปน็	50	กลุม่อตุส�หกรรม	จ�กโรงง�น	
377	โรงง�นเป็น	2,030	โรงง�น	จ�ก	GDP	เดิมร้อยละ	30.75	เป็นร้อยละ	70.08	และ
เพ่ิมก�รจัดทำ�ดัชนีข้ึนม�อีก	3	ชนิด	เป็น	7	ชนิด	ได้แก่	ดัชนีแรงง�น	ดัชนีผลิตภ�พแรงง�น	
และอัตร�ก�รใช้กำ�ลังก�รผลิต
	 ครั้งที่	 2	 ในปี	 2548	 เร�ได้ปรับอีกครั้งหนึ่ง	 เนื่องจ�กในช่วงนี้อย่�งที่เร� 
เห็นกันว่�มีโครงสร้�งของสินค้�เกิดขึ้นใหม่	 ที่สำ�คัญคืออุตส�หกรรมช้ินส่วน
อิเล็กทรอนกิส	์HARD	DISK	DRIVE	(HDD)	และไอทเีร่ิมเข�้ม�มบีทบ�ท	รวมทัง้ปโิตรเคมี
เข้�ม�	 เร�ก็เลยเพิ่มเข้�ม�อีก	 3	 กลุ่มอุตส�หกรรมจ�ก	 50	 กลุ่มเป็น	 53	 กลุ่ม
อุตส�หกรรม	 เพิ่มโรงง�นเป็น	 2,121	 โรงง�น	GDP	 จ�กร้อยละ	 70.08	 เป็นร้อยละ	
75.06	ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ถือว่�สูงม�ก	
	 วันที	่25	สิงห�คม	2553	เร�ได้ลงน�มบนัทกึคว�มรว่มมอื	(MOU)	กบัธน�ค�ร

แหง่ประเทศไทยทีย่อมรบัในขอ้มลูของเร�	และ
ให	้สศอ.	เป็นเพยีงหนว่ยง�นเดยีวในก�รจดัทำ�
ดัชนีอุตส�หกรรม	 และเป็นหน่วยง�นหลัก 
ในก�รเผยแพร่ข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดคว�ม 
ซ้ำ�ซ้อนกัน	
	 สำ�หรับก�รพัฒน�ดัชนีอุตส�หกรรม	
เร�มีแผนก�รพัฒน�ทุก	 5	 ปี	 ซึ่งก็เป็นไปต�ม
หลักส�กล	 เพื่อม�ทบทวนในเรื่องของกรอบ
อุตส�หกรรม	สินค้�	และโรงง�นต่�งๆ	ที่มีก�ร
ขย�ยเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ	 เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่ม
อุตส�หกรรมท้ังหมดท่ีเป็นตัวแทนท่ีดี	รวมถึงก�ร	
“เปลี่ยนปีฐ�น”	 ซ่ึงตอนนี้กำ�ลังดำ�เนินก�รอยู่	
แต่ก�รท่ีจะเปล่ียนปีฐ�นต้องเลือกปีท่ีมีเสถียรภ�พ
ท่ีสุด	ไม่มีปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ	ม�กระทบ	ปัจจุบัน
เร�ใช้ปี	2543	เป็นปีฐ�นอยู่	ตอนน้ีใช้ม�ประม�ณ	
13	 ปีแล้ว	 แต่ประม�ณ	 1-2	 ปีที่ผ่�นม�
โครงสร้�งของสินค้�อุตส�หกรรมเริ่มมีก�ร
เปลี่ยนแปลง	 รวมทั้งสภ�วะเศรษฐกิจโลกท่ี
เปลี่ยนแปลง	 จึงจำ�เป็นต้องมีก�รปรับเปลี่ยน 
ปีฐ�นให้ทันสมัยสอดคล้องกับโครงสร้�ง
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป	 เพื่อให้ก�รชี้นำ� 
และเตอืนภยัมคีว�มสอดคลอ้งกบัสถ�นก�รณ	์
แต่ก�รปรับเปล่ียนต้องรอสักระยะหน่ึงให้ข้อมูล
นิ่งและต้องดำ�เนินก�รต�มหลักวิช�ก�รเพ่ือ
คว�มน่�เชื่อถือของข้อมูล	

	 เร�มโีครงก�รในก�รจดัสมัมน�ให้
คว�มรู้แก่ผู้ประกอบก�รท่ัวทุกภ�ค	เพ่ือให้เห็น
ถึงคว�มสำ�คัญของก�รให้ข้อมูลว่�ข้อมูล 
ที่ท่�นให้เร�ม�นั้นเอ�ไปทำ�อะไร	 ทำ�แล้ว
ออกม�เป็นอย่�งไร	ก็นำ�ข้อมูลของเร�ไปเสนอ	
รวมทั้งเอ�ข้อมูลต่�งๆ	 ที่เกี่ยวกับภ�วะ
เศรษฐกิจอุตส�หกรรม	 ไปสะท้อนให้ 
ผู้ประกอบก�รได้เห็นว่�	 ข้อมูลต่�งๆ	 ที่จะ
ออกม�ตรงน้ีท่�นจะส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชน์
อะไรได้บ้�ง	ถือว่�เป็นก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์	
ที่ดีกับผู้ประกอบก�ร	 เกิดก�รแลกเปลี่ยน
คว�มรู้กันด้วย	 ซ่ึงทุกๆ	 ปี	 ในก�รสัมมน�
และก�รอบรมเร�จะพย�ย�มพบปะผู้
ประกอบก�รทั้งผู้ประกอบก�รที่ให้คว�ม

Q3 ปัจจุบันการจัดทำาดัชนีอุตสาหกรรมของ สศอ. เป็นที่ยอมรับทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน ท่านมีแนวทางในการพัฒนาดัชนีอุตสาหกรรมอย่างไร

Q4 ทาง ศส. มีแผนในการให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการอย่างไรบ้าง

รว่มมอือย�่งด	ีและผูป้ระกอบก�รทีไ่มค่อ่ยใหค้ว�มรว่มมอืกบัเร�	กจ็ะไปแลกเปลีย่นคว�ม
คิดเห็นกันพย�ย�มท่ีจะโน้มน้�วดึงเข�เข้�ม�	 เร�จะเลือกจังหวัดท่ีไม่ซ้ำ�กัน	 เนื่องจ�กเร�
แนะนำ�โครงก�รนี้ม�เป็นเวล�น�นแล้วและพย�ย�มจะจัดให้ครบทั่วทั้งประเทศ	 อย่�งใน
ปีนี้เร�ไป	8	จังหวัด	ซึ่งไปม�แล้วตอนกล�งเดือนพฤษภ�คม	5	จังหวัด	คือ	ชัยน�ท	ลพบุรี	
ระยอง	นครร�ชสมี�	ศรษีะเกษ	ซึง่ในครัง้นีเ้ร�ไปใหค้ว�มรูใ้นหวัขอ้ของ	“2555	บททดสอบ
ขีดคว�มส�ม�รถอุตส�หกรรมไทย”	 เน้นในเรื่องประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน	 (AEC)	 
ที่จะเริ่มเข้�ม�ในปี	2558	เพื่อให้ผู้ประกอบก�รได้เตรียมพร้อมในก�รแข่งขัน	อีกประเด็น 
คือก�รนำ�เสนอข้อมูลท�งด้�นดัชนีอุตส�หกรรมว่�จะเป็นเครื่องเตือนภัยอย่�งไรให้กับ 
ผู้ประกอบก�ร	 โดยยึด	 AEC	 เป็นหลักก่อน	 เพร�ะเป็นเรื่องใกล้ตัวเร�ม�กขึ้นทุกวัน	 
ข้อมูลดัชนีอุตส�หกรรมและก�รตือนภัยให้กับผู้ประกอบก�รจึงมีคว�มสำ�คัญม�กขึ้น 
เป็นเง�ต�มตัว	

 ผอ. อนันต์ อัศวโสภณกุล กล่าวทิ้งท้าย และเราก็ได้ประจักษ์ชัดขึ้น
เมื่อผลงานและกาลเวลาได้เป็นเครื่องพิสูจน์ •
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แผนภาพที่ 1 ศักยภาพของแหล่งพลังงานในกลุ่ม GmS

ที่มา : ดร. สุเทพ ฉิมคล้�ย, กฟผ. จ�กก�รสัมมน�เรื่อง “ประช�คมอ�เซียน
กับก�รเชื่อมโยงระบบพลังง�น” ของคณะกรรม�ธิก�รพลังง�น วุฒิสภ�,     
วันที่ 25 ม.ค. 2555 

• ความเชื่อมโยงของระบบพลังงาน
  ไฟฟ้าอาเซียน 
	 ประเทศต่�งๆ	 ในอ�เซียนได้มีก�รทำ�โครงก�รเชื่อมโยง

โครงข�่ยระบบส�ยสง่ไฟฟ�้อ�เซยีนม�น�นแลว้	ประเทศไทยเองก็

เชน่กนัโดยประเทศไทยไดม้กี�รเชือ่มโยงด�้นไฟฟ�้กบัประเทศล�ว	

ม�เลเซีย	กัมพูช�	เป็นต้น	ก�รมีคว�มเช่ือมโยงด้�นไฟฟ้�กับประเทศ

เพือ่นบ�้นไดช้ว่ยลดปญัห�ไฟดบัเปน็วงกว�้ง	ทำ�ใหเ้กดิคว�มมัน่คง

แก่ประเทศด้�นพลังง�นไฟฟ้�ที่จะนำ�ม�ใช้ม�กขึ้น	 เนื่องจ�กใน 

ป	ีพ.ศ.	2573	ซึง่ต�มแผน	PDP	2010	ไดค้�ดก�รณว์�่ประเทศไทย

จะมีคว�มต้องก�รใช้ไฟฟ้�สูงถึงประม�ณ	 53,000	 เมกกะวัตต์	 

ในก�รเชื่อมโยงพลังง�นไฟฟ้�กับอ�เซียน	(ASEAN	Power	Grid)	

ของไทยจะมีก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิต	(กฟผ.)	เป็นหน่วยง�นที่ดูแล	

	 ในอน�คตจะมีก�รเช่ือมโยงกันในอ�เซียนให้ม�กกว่�ใน

ปัจจุบัน	ซึ่งพบว่�มีรวมทั้งหมด	16	โครงก�ร	ต�มร�ยละเอียดใน

การเช่ือมโยงระบบพลังงาน

ในอาเซียน
กับการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย

 ปี	 พ.ศ.2558	 (ค.ศ.2015)	 ประเทศสม�ชิกในกลุ่ม

อ�เซียนจะมีก�รรวมตัวกันเป็นประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน	(Asean	

Economic	Community	:	AEC)	ซึ่งประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน

เป็น	1	ใน	3	เส�หลักของประช�คมอ�เซียน	เป้�หม�ยหนึ่งในของ

ก�รรวมตัวกันเป็น	AEC	คือ	 ก�รพัฒน�เศรษฐกิจอย่�งเสมอภ�ค	

เพ่ือเป็นก�รลดช่องว่�งของระดับก�รพัฒน�ระหว่�งประเทศสม�ชิก

ทั้งเก่�และใหม่	 พร้อมทั้งสนับสนุน	 SMEs	 และร่วมมือกันใน

โครงก�รต่�งๆ	เช่น	คว�มร่วมมือด้�นก�รเกษตร	อ�ห�รและป่�ไม้	

ก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นก�รคมน�คมและเทคโนโลยี

ส�รสนเทศ	คว�มร่วมมือด้�นพลังง�น	เป็นต้น

ความร่วมมือด้านพลังงานของอาเซียน
• ศักยภาพของแหล่งพลังงานของอาเซียน
	 จ�กข้อมูลของก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิต	(กฟผ.)	ในก�รสัมมน�	

เรือ่ง“ประช�คมอ�เซยีนกบัก�รเชือ่มโยงระบบพลงัง�น”	ซึง่จดัโดย

คณะกรรม�ธิก�รพลังง�น	วุฒิสภ�	 เมื่อวันที่	 25	มกร�คม	2555	

แสดงให้เห็นว่�ในภูมิภ�คอ�เซียนของเร�น้ีอุดมไปด้วยแหล่งพลังง�น

อยู่ม�กม�ยและมีหล�ยชนิด	

	 จ�กแผนภ�พที่	 1	 จะเห็นได้ว่�ประเทศสม�ชิกใน 

อนุภูมิภ�คลุ่มแม่นำ้�โขง	 (GMS)	 มีแหล่งพลังง�นทั้งที่เหมือนกัน 

และแตกต่�งชนิดกันไป	 เช่น	 ท�งตอนเหนือของอ�เซียน	 ได้แก่	

ประเทศเมียนม�ร์	 ล�ว	 และเวียดน�มตอนเหนือมีแหล่งนำ้�ม�ก	 

จึงมีศักยภ�พในก�รนำ�นำ้�ม�ใช้ผลิตไฟฟ้�	ส่วนท�งตอนกล�งและ

ตอนใต้ของอ�เซียน	 มีแหล่งก๊�ซธรรมช�ติในไทย	 (ในอ่�วไทย)	

กัมพูช�	 ม�เลเซีย	 บรูไน	 อินโดนีเซีย	 และมีแหล่งถ่�นหินในไทย	

ม�เลเซีย	อินโดนีเซีย	เป็นต้น

	 ในด้�นคว�มร่วมมือด้�นพลังง�นนี้ประเทศไทยและ

ประเทศสม�ชกิในอ�เซยีนได้มคีว�มร่วมมอืกนัในพลงัง�นทีส่ำ�คญัๆ	

2	ชนิด	คือ	ด้�นไฟฟ้�	และก๊�ซธรรมช�ติ

. . 

เมษายน - มิถุนายน 2555

อัมพรพรรณ วงษ์ท่�เรือ
สำ�นักนโยบ�ยอุตส�หกรรมมหภ�ค
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แผนภ�พที่	2	ที่แสดงคว�มเชื่อมโยงระหว่�งประเทศในระยะเวล�

ที่ต่�งกัน	 แต่ค�ดว่�ก�รเชื่อมโยงจะส�ม�รถทำ�ได้ครบในปี	 ค.ศ.

2020

แผนภาพที่ 2  แสดงโครงการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบ

 สายส่งไฟฟ้าอาเซียนในอนาคต

ที่มา : น�ยไกรสีห์ กรรณสูตร, ผู้ชำ�น�ญก�รประจำ�คณะกรรม�ธิก�รก�ร
พลังง�น วุฒิสภ� จ�กก�รสัมมน�เรื่อง ประช�คมอ�เซียนกับก�รเชื่อมโยง
ระบบพลังง�น ของคณะกรรม�ธิก�รพลังง�น วุฒิสภ�, วันที่ 25 ม.ค. 2555

• ความเชื่อมโยงของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
  ของอาเซียน 
	 ประเทศไทยมีอตัร�ก�รบรโิภคก�๊ซธรรมช�ติสงูเนือ่งจ�ก

มีคว�มต้องก�รม�กกว่�ท่ีผลิตได้และนับวันจะบริโภคม�กข้ึนๆ	มีก�ร

ประม�ณก�รว่�ในปีพ.ศ.	 2573	 จะมีคว�มต้องก�รบริโภคก๊�ซ

ธรรมช�ติประม�ณ	35,000	คิวบิคฟุตต่อวัน	ซึ่งจ�กแผนภ�พที่	3	

ได้แสดงให้เห็นว่�ประเทศไทยมีก�รบริโภคก๊�ซธรรมช�ติม�กกว่�

ที่ผลิตได้ในประเทศ	ทำ�ให้ไทยมีสถ�นะเป็นประเทศผู้นำ�เข้�	(Net	

Import)	

แผนภาพที่ 3  ปรมิาณการผลติและความตอ้งการก๊าซธรรมชาติ

 ในภูมิภาคอาเซียน

ที่มา : น�ยวิชัย พรกีรติวัฒน์, ประธ�นเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติก�ร กลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นต้น และก๊�ซธรรมช�ติ, บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) จ�กก�ร
สัมมน�เรื่อง ประช�คมอ�เซียนกับก�รเช่ือมโยงระบบพลังง�น ของคณะ
กรรม�ธิก�รพลังง�น วุฒิสภ� วันที่ 25 ม.ค. 2555

แผนภาพที ่4 แสดงแนวคิดการเชือ่มโยงของทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติ

 ของอาเซียนในอนาคต

ที่มา : น�ยวิชัย พรกีรติวัฒน์, ประธ�นเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติก�ร กลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊�ซธรรมช�ติ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) , จ�กก�ร
สัมมน�เรื่อง ประช�คมอ�เซียนกับก�รเชื่อมโยงระบบพลังง�น ของ 
คณะกรรม�ธิก�รพลังง�น วุฒิสภ� วันที่ 25 ม.ค. 2555

 

	 ดังนั้น	 ก�รเส�ะห�แหล่งก๊�ซธรรมช�ติใหม่ๆ	 ม�เพื่อใช้

รองรับก�รบริโภคในประเทศจึงเป็นส่ิงท่ีจำ�เป็นม�กสำ�หรับประเทศไทย

ท้ังในปัจจุบันและอน�คต	 ก�รเช่ือมโยงท่อส่งก๊�ซธรรมช�ติของ

อ�เซียนที่ถูกกำ�หนดไว้ในกลยุทธ์ที่	7	ของแผนแม่บทว่�ด้วยคว�ม

เชือ่มโยงระหว�่งกนัในอ�เซยีนจงึดเูหมอืนจะเปน็ท�งหนึง่ทีช่ว่ยให้

ไทยมีแหล่งก๊�ซท่ีจะป้อนเข้�ม�เพื่อรองรับก�รบริโภคในประเทศ

เพิม่ข้ึน	ห�กโครงก�รทีว่�งไวม้กี�รดำ�เนนิก�รสำ�เรจ็ต�มแนวคดิใน

แผนภ�พที	่4	ทีแ่สดงโครงก�รเชือ่มโยงทอ่ก�๊ซธรรมช�ติในอ�เซยีน	

(Trans-ASEAN	Gas	 Pipeline)	 ซึ่งในส่วนโครงก�รของไทยจะมี	

ปตท.	เป็นหน่วยง�นที่ดูแล	

บทวิเคราะห์ : ผลของการเช่ือมโยง
พลังงานในอาเซียนต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย

• ผลดี
	 1.	 มีแหล่งพลังง�นและปริม�ณพลังง�นให้ใช้เพิ่มขึ้น	 :	

ห�กภ�ครัฐสนับสนุนก�รนำ�ก๊�ซธรรมช�ติจ�กประเทศเพ่ือนบ้�น

ที่ เชื่อมโยงกันม�ใช้กับภ�คอุตส�หกรรมเพิ่มขึ้น	 และสร้�ง

ส�ธ�รณูปโภคเพื่อรองรับก�รนำ�ไฟฟ้�ที่ได้จ�กก�รเชื่อมโยงด้�น

ระบบส�ยส่งไฟฟ้�ในอ�เซียนม�ใช้ในภ�คอุตส�หกรรม	 แหล่ง

พลังง�นที่เพิ่มข้ึนเหล่�นี้จะช่วยสร้�งคว�มมั่นคงด้�น	 supply	

พลังง�นที่จะมีให้แก่ภ�คอุตส�หกรรม



 2.	 เพิม่ท�งเลือกในก�รปรับเปลีย่นก�รใชเ้ชือ้เพลิงในภ�ค

อุตส�หกรรม	:	จ�กร�ค�พลังง�นที่สูงขึ้นอย่�งต่อเนื่อง	แนวคิดที่

ต้องก�รปรบัเปลีย่นม�ใชพ้ลงัง�นหมนุเวยีน/พลงัง�นท�งเลอืกอืน่

ทดแทนในขณะน้ียังมีต้นทุนท่ีสูงกว่�ต้นทุนจ�กก�รใช้ก๊�ซธรรมช�ติ	

ห�กรัฐบ�ลสนับสนุนให้ผู้ประกอบก�รที่อยู่ในพื้นที่ท่ีใกล้แนว 

ท่อก๊�ซนำ�ก๊�ซธรรมช�ติซึ่งมีต้นทุนตำ่�กว่�ม�ใช้	 ก็จะเป็นก�ร 

เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถให้กับภ�คอุตส�หกรรมได้อีกท�งหนึ่ง	

	 3.	 เพ่ิมท�งเลือกในก�รรองรับก�รขย�ยตัว/โยกย้�ย	

โรงง�นอตุส�หกรรมจ�กพืน้ทีม่ปีญัห�ไปยงัพืน้ทีใ่กลแ้หลง่พลงัง�น

ทีไ่ดรั้บก�รพฒัน�แลว้	:	พืน้ทีท่ีอ่ยูใ่กลแ้นวทอ่ก�๊ซธรรมช�ตมิคีว�ม

เป็นไปได้ท่ีจะพัฒน�ให้อยู่ในรูปนิคมอุตส�หกรรมซ่ึงส�ม�รถรองรับ

ก�รขย�ยตัวของโรงง�นอุตส�หกรรม	 หรือก�รโยกย้�ยโรงง�นใน

กรณีที่พื้นที่เดิมมีปัญห�	เช่น	ก�รย้�ยโรงง�นหนีนำ้�ท่วม	พื้นที่เดิม

มีคว�มแออัดและไม่ส�ม�รถขย�ยโรงง�นได้เพร�ะติดกฎระเบียบ	

ก�รย้�ยเพื่อให้ใกล้แหล่งพลังง�น	 ฯลฯ	 ซึ่งโครงก�รเชื่อมโยงที่ 

เกิดขึ้นจะช่วยลดต้นทุนด้�นเชื้อเพลิง	 สนับสนุนก�รกระจ�ย 

อตุส�หกรรมสู่ภมูภิ�ค/ทอ้งถิน่	สร�้งก�รจ�้งง�น	สร�้งคว�มเจรญิ

และกระจ�ยร�ยได้ให้แก่ท้องถิ่น

• ผลเสีย
	 1.	 นโยบ�ยภ�ครฐัอ�จใหค้ว�มสำ�คัญต่อก�รผลติ/ก�รใช้

พลงัง�นหมุนเวียนหรือพลงัง�นท�งเลอืกอืน่ของประเทศเพือ่นำ�ม�

ใช้ในภ�คอุตส�หกรรมลดลงหรือเปลี่ยนไป	 เน่ืองจ�กเห็นว่�ยัง

ส�ม�รถนำ�เข้�พลังง�นร�ค�ถูกกว่�จ�กแหล่งพลังง�นที่มีคว�ม

เชื่อมโยงกันม�ใช้ในประเทศได้

	 2.	 แรงขับในก�รเร่งก�รวิจัยและพัฒน�เพื่อก�รผลิต

พลังง�นหมุนเวียน/พลังง�นท�งเลือกอื่นเพื่อนำ�ม�ใช้ในภ�ค

อตุส�หกรรมอ�จลดลงเนือ่งจ�กพลงัง�นดงักล�่วยงัมตีน้ทนุทีแ่พง

	 3.	 ก�รเตรยีมพรอ้มในก�รปรบัตัวของผูป้ระกอบก�รเพือ่

รองรบัก�รเปลีย่นไปใช้พลงัง�นหมนุเวยีน/พลงัง�นท�งเลอืกอืน่ใน

ภ�คอุตส�หกรรมอ�จลดลง	 เนื่องจ�กต้นทุนจ�กก�รใช้พลังง�น 

นำ�เข้�ที่ได้จ�กธรรมช�ติมีร�ค�ถูกกว่�

	 4.	 ก�รโยกย้�ยโรงง�น/ก�รขย�ยโรงง�นอุตส�หกรรม

หรือก�รขย�ยกำ�ลังผลิตไปยังพ้ืนที่ที่ใกล้แหล่งพลังง�นดังกล่�ว 

อ�จทำ�ให้ต้นทุนก�รขนส่งวัตถุดิบ/ต้นทุนก�รขนส่งสินค้�เพื่อ 

ก�รจำ�หน่�ยเพิ่มขึ้นจ�กระยะท�งที่ไกลขึ้น	

• ข้อเสนอแนะ
	 1.	 รัฐบ�ลควรให้ก�รสนับสนุนนโยบ�ยพลังง�นท�งเลือก/

พลงัง�นหมนุเวียนอย�่งต่อเนือ่งต่อไป	เนือ่งจ�กแมว้�่ก�รเชือ่มโยง

พลังง�นกับประเทศเพื่อนบ้�นจะสร้�งคว�มมั่นคงด้�น	 supply	

พลังง�นให้ประเทศไทยก็ต�ม	แต่ก็ยังไม่ส�ม�รถมั่นใจได้ตลอดไป

ว่�จะไม่มีปัจจัยอ่ืนม�กระทบจนทำ�ให้ประเทศเพ่ือนบ้�นไม่ส�ม�รถ	

supply	 พลังง�นให้ได้ตลอดเวล�	 เช่น	 ปัญห�ก�รกระทบกระทั่ง

ด�้นช�ยแดนของไทยกบัประเทศเพือ่นบ้�น	ก�รปิดซอ่มบำ�รงุวสัด/ุ

อุปกรณ์สำ�หรับก�รผลิต/ก�รส่งพลังง�นของประเทศเพื่อนบ้�น	

ปัญห�ภ�ยในของประเทศเพื่อนบ้�น	 ก�รสงวนพลังง�นไว้ใช้ใน

ประเทศของเพื่อนบ้�นเนื่องจ�กคว�มต้องก�รใช้พลังง�นสูงขึ้น 

ต�มก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจ	 ดังนั้นก�รพึ่งพ�ตนเองน่�จะ

เป็นหนท�งท่ีประเทศไทยยังต้องให้คว�มสำ�คัญและยึดถือไว้ 

เป็นแนวปฏิบัติ	

	 2.	 ผู้ประกอบก�รในภ�คอุตส�หกรรมควรมุ่งมั่นเพ่ิม 

ขีดคว�มส�ม�รถของตนเองด้�นพลังง�นต่อไป	 ด้วยก�รยึดหลัก

ก�รประหยดัพลงัง�นและใชพ้ลงัง�นท�งเลอืก/พลงัง�นหมนุเวยีน

ต่อไป	 เนื่องจ�กเร�คงจะห�พลังง�นร�ค�ถูกแบบเดิมม�ใช้ไม่ได้	 

อีกแล้ว	

	 3.	 ในก�รโยกย�้ยโรงง�น/ก�รขย�ยโรงง�นอตุส�หกรรม	

หรือก�รขย�ยกำ�ลังผลิตไปยังพื้นที่ใกล้แหล่งพลังง�นนั้น	 ผู้ 

ประกอบก�รต้องพิจ�รณ�ปัจจัยอื่นๆ	 ร่วมด้วยเพื่อให้ได้ต้นทุน 

ก�รผลิตตำ่�สุด •

 อ้างอิง :

•		 ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน	(ASEAN	Economic	Community	

:	AEC)	,	กลุ่มพหุพ�คี	สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรมระหว่�ง

ประเทศ	สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม,	15	มีน�คม	2554

•	 เอกส�รก�รสัมมน�	 เรื่อง	 “ประช�คมอ�เซียนกับก�รเชื่อมโยง

ระบบพลังง�น”	โดยคณะกรรม�ธิก�รพลังง�น	วุฒิสภ�	เมื่อวันที่	

25	มกร�คม	2555	

•	 Practical	 Report	 ทิศท�งพลังง�นอ�เซียน	 :	 ไทยข�ดแหล่ง

ทรัพย�กร	ระยะย�วต้องเร่งเชื่อมโยงพลังง�นอ�เซียน	

	 โดย	 http://www.siamintelligence.com/asean-energy-

cooperation/

•	 น�งส�วเนติม�	คงแคล้ว	นักศึกษ�ระดับปริญญ�โท	คณะนิติศ�สตร์ 	

มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์,	วันที่	27	มิถุน�ยน	2554	

	 โดย	http://www.learners.in.th/blogs/posts/471610

วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เมษายน - มิถุนายน 2555 21



นครพนม มุกดาหาร หนองคาย
จังหวัดแดนอีสาน
ฐานการผลิตใหม่ท่ีน่าจับตามอง3 เรวดี  แก้วมณี

สำ�นักนโยบ�ยอุตส�หกรรมมหภ�ค

 ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	 หรือที่เร�เรียกกันว่�	 “ภ�ค
อสี�น”	เปน็ภ�คทีม่คีว�มสำ�คญัยิง่ของประเทศไทย	ส�เหตทุีก่ล�่ว
เช่นนี้เนื่องจ�กภ�คอีส�นเป็นภ�คที่มีศักยภ�พเชิงพื้นที่สูง	 เพื่อ			
ก�รพัฒน�เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้�น	 โดยเฉพ�ะ	 สปป.ล�ว	
ทำ�ให้ที่ผ่�นม�มีก�รประกอบกิจกรรมท�งเศรษฐกิจร่วมกันในรูป
แบบต่�งๆ	เช่น	ก�รค้�	ก�รลงทุน	และก�รท่องเที่ยว	เป็นต้น	โดย
จังหวัดในภ�คอีส�นท่ีมีพ้ืนที่ช�ยแดนติดกับ	 สปป.ล�ว	 มีหล�ย
จังหวัด	 แต่ในมุมมองของผู้เขียนเห็นว่�มีจังหวัดที่มีศักยภ�พสูงที่
น�่จับต�มองเปน็พเิศษ	เนือ่งจ�กมโีครงก�รพฒัน�ต�่งๆ	ทีโ่ดดเดน่
ในปัจจุบัน	โดยเฉพ�ะก�รพัฒน�ด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นและระบบ
โลจสิตกิส	์ทีก่ำ�ลงัจะกล�ยเปน็โอก�สในก�รพฒัน�ใหเ้ปน็ฐ�นก�ร
ผลิตใหม่ของภ�คอุตส�หกรรมอันจะเอื้อประโยชน์ให้เกิดก�ร
พฒัน�เศรษฐกจิในระดบัภมูภิ�คตลอดจนในระดับประเทศไดอ้ย�่ง
กว้�งขว�ง	ซึ่ง	3	จังหวัดที่กล่�วถึง	ได้แก่	นครพนม	มุกด�ห�ร	และ
หนองค�ย	นั่นเอง
 จงัหวดันครพนม มุกดาหาร และหนองคาย	ทัง้	3	จงัหวดั
ห�กวิเคร�ะห์ศักยภ�พในด้�นก�รค้�ช�ยแดนกับ	 สปป.ล�ว	 ในปี	
2554	พบว�่มลูค�่ก�รค้�ของด่�นศุลก�กรจังหวดัหนองค�ยมมีลูค�่	
46,707.41	 ล้�นบ�ท	 เมื่อเทียบกับปี	 2553	มูลค่�ก�รค้�เพิ่มขึ้น
ร้อยละ	 22.79	 มูลค่�ก�รค้�ของด่�นศุลก�กรจังหวัดมุกด�ห�ร 
มีมูลค่�	27,592.61	ล้�นบ�ท	เมื่อเทียบกับปี	2553	มูลค่�ก�รค้�
เพิ่มขึ้นร้อยละ	 23.73	 และมูลค่�ก�รค้�ของด่�นศุลก�กรจังหวัด
นครพนม	มีมูลค่�	5,340.79	ล้�นบ�ท	เมื่อเทียบกับปี	2553	มูลค่�
ก�รค้�เพิ่มขึ้นร้อยละ	23.54	
	 ตวัเลขเหล�่นีแ้สดงใหเ้หน็ถงึศักยภ�พและปรมิ�ณก�รค�้
ช�ยแดนทีม่กี�รขย�ยตวัเพิม่สงูขึน้ทัง้	3	จงัหวดั	โดยเฉพ�ะจงัหวดั
หนองค�ยทีม่ปีรมิ�ณก�รค�้ช�ยแดนกบั	สปป.ล�ว	คดิเปน็รอ้ยละ	
47.59	สงูทีสุ่ดในภ�คอสี�นทีม่มีลูค�่ก�รค�้ช�ยแดนกบั	สปป.ล�ว	
ผ่�นด่�นศุลก�กรใน	6	จังหวัด	รวมทั้งสิ้น	111,019.42	ล้�นบ�ท	
สินค้�นำ�เข้�ที่สำ�คัญส่วนใหญ่ของด่�นศุลก�กรใน	3	จังหวัด	ได้แก่	
ไมแ้ปรรปู	เคร่ืองจกัรทีใ่ชใ้นอตุส�หกรรมและสว่นประกอบ	เสือ้ผ�้
สำ�เร็จรูป	และผลิตภัณฑ์โลหะทำ�ด้วยเหล็ก	สินค้�ส่งออกที่สำ�คัญ	
ได้แก่	นำ�้มนัดเีซล	นำ�้มนัเบนซนิ	ผลติภณัฑเ์หลก็และเหลก็กล�้	และ
รถยนต์	อุปกรณ์และส่วนประกอบ	
	 นอกจ�กน้ีห�กพจิ�รณ�ไปถงึก�รค้�ผ�่นแดนกบัประเทศ
เวียดน�ม	สิงค์โปร์และจีนของทั้ง	3	จังหวัด	 ในปี	 2554	พบว่�มี
ดุลก�รค้�ที่เกินดุลทั้ง	3	จังหวัด	 โดยจังหวัดนครพนมมีดุลก�รค้�
เกินดุล	 102.71	 ล้�นบ�ท	 จังหวัดมุกด�ห�รมีดุลก�รค้�เกินดุล	

14,077.78	 ล้�นบ�ท	 และจังหวัดหนองค�ยมีดุลก�รค้�เกินดุล	
492.90	ล้�นบ�ท	
	 เมื่อทร�บถึงศักยภ�พด้�นก�รค้�ช�ยแดนและผ่�นแดน
ของทั้ง	3	จังหวัดแล้ว	คร�วนี้ลองม�ดูกันสิว่�เหตุใดผู้เขียนจึงมอง
ว่�	3	จังหวัดดังกล่�วมีศักยภ�พในก�รพัฒน�ให้เป็นฐ�นก�รผลิต
ใหม่ที่น่�จับต�มองในอน�คต	 เริ่มจ�กจังหวัดหนองคาย	 เมือง
ช�ยแดนประตูสู่เมืองเวียงจันทน์	 เมืองหลวงของ	สปป.	ล�ว	โดย
ผ�่นสะพ�นมติรภ�พไทย-ล�ว	แหง่ที	่1	ในก�รเชือ่มโยงกบัประเทศ
เพื่อนบ้�น	 ศักยภ�พที่สำ�คัญของจังหวัดหนองค�ย	นอกจ�กเป็น
เมอืงทีต่ัง้อยูใ่กลก้บัศนูยก์ล�งแหง่ก�รบรหิ�ร	สปป.ล�ว	(นครหลวง
เวียงจันทน์)	แล้วยังเป็นศูนย์กล�งก�รเช่ือมโยงเศรษฐกจิของภมูภิ�ค
ต�มแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้	(North	Southern	Economic	
Corridor	:	NSEC)	และแนวระเบียงท�งเศรษฐกิจตะวันออก	(Eastern	
Economic	Corridor:	EEC)	ของกรอบคว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจ
อนุภ�คแม่นำ้�โขง	(Greater	Mekong	Sub-region:	GMS)	
	 กรอบเศรษฐกจิทีส่ำ�คญัทีม่ผีลตอ่ก�รพฒัน�เศรษฐกจิของ
จงัหวดัหนองค�ยอกีกรอบหนึง่คอื	กรอบคว�มรว่มมอืท�งเศรษฐกจิ
รอบอ่�วเป่ยปู้	 (Pan-Beibu	 Gulf	 Economic	 Cooperation:	
PBGEC)	 ซ่ึงประกอบด้วยประเทศจีน	 เวียดน�ม	 ไทย	 ม�เลเซีย	
สิงคโปร์	อินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์	และบรูไน	โดยภ�ยใต้กรอบคว�ม 

สถิติมูลค่าการค้าชายแดนไทย-ลาวของด่านศุลกากร
ทั้ง 3 จังหวัด ปี 2553 - 2554 (หน่วย: ล้านบาท)

ปี
ประเภท ปี 2553 ปี 2554 %∆ ปี 

2554/2553ด่าน

จังหวัด	
หนองค�ย

มูลค่�รวม 38,039.96 46,707.41 22.79
ส่งออก 35,140.34 44,272.50 25.99
นำ�เข้� 2,899.62 2,434.91 -16.03

ดุลก�รค้� 32,240.72 41,837.59 29.77

จังหวัด	
มุกด�ห�ร

มูลค่�รวม 22,300.97 27,592.61 23.73
ส่งออก 9,276.54 9,665.35 4.19
นำ�เข้� 13,024.43 17,927.26 37.64

ดุลก�รค้� -3,747.88 -8,261.91 -120.44

จังหวัด	
นครพนม

มูลค่�รวม 4,323.10 5,340.79 23.54
ส่งออก 2,776.36 2,917.90 5.1
นำ�เข้� 1,546.74 2,422.90 56.65

ดุลก�รค้� 1,229.61 495 -59.74

รวม

มูลค่�รวม 64,664.03 79,640.81 23.16
ส่งออก 47,193.24 56,855.75 20.47
นำ�เข้� 17,470.79 22,785.07 30.42

ดุลก�รค้� 29,722.45 34,070.68 14.63

ที่มา :  กรมก�รค้�ต่�งประเทศ, มีน�คม 2555
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ร่วมมือดงักล�่ว	จนีไดผ้ลกัดันระเบยีงเศรษฐกจิหน�นหนงิ-สงิคโปร	์
(Nanning-Singapore	 Economic	 Corridor)	 เข้�สู่แผนง�น
สนับสนุนเงินทุนคว�มร่วมมือท�งก�รลงทุนจีน-อ�เซียน	เพ่ือส่งเสริม	
ก�รค้�	โลจิสติกส์	ก�รท่องเท่ียว	และก�รคมน�คมครอบคลุม	7	ประเทศ	
5	 เมืองหลวง	คือ	จีน	 (เมืองหน�นหนิง)-เวียดน�ม	 (กรุงฮ�นอย)-
สปป.ล�ว	(นครเวยีงจนัทน)์-กมัพชู�	(กรงุพนมเปญ)-ไทย	(กรงุเทพ	
มห�นคร)-ม�เลเซยี	(กรงุกวัล�ลมัเปอร)์	และสงิคโปร	์ภ�ยใตก้รอบ
คว�มร่วมมือนี้	 กระทรวงก�รรถไฟแห่งประเทศจีน	 ได้นำ�เสนอ
แนวท�งก�รเชือ่มตอ่ท�งรถไฟนครหน�นหนงิ-สงิคโปร	์(Nanning-	
Singapore	Railways)	เชื่อมต่อนครหน�นหนิง-กรุงฮ�นอย-นคร
เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ-กรุงกัวล�ลัมเปอร์	และสิงคโปร์	
	 จังหวัดหนองค�ยมีโครงก�รพัฒน�ในด้�นโครงสร้�งพ้ืนฐ�น	
ก�รคมน�คมและระบบโลจิสติกส์ที่สำ�คัญคือ	 สะพ�นมิตรภ�พ
ไทย-ล�ว	แห่งท่ี	1	ส�ม�รถเช่ือมโยงประเทศเพ่ือนบ้�นท�งตอนบน
ซึ่งได้แก่	สปป.ล�ว	เวียดน�มตอนบนและจีนตอนใต้	โดยส�ม�รถ
เชือ่มโยงเข�้สูเ่สน้ท�งหลกัหม�ยเลข	13	ของ	สปป.ล�ว	ทีน่ครหลวง
เวียงจันทน์	หลวงพระบ�ง	อุดมไซ	บ่อเต็น	และบ่อห�น	เข้�สู่เส้น
ท�งหม�ยเลข	 214	 สู่เมืองเชียงรุ่ง	 และคุนหมิง	 และอีกท�งหนึ่ง
ส�ม�รถ	 เช่ือมโยงเส้นท�งหม�ยเลข	 2E	 ท่ีเมืองไซ	 เข้�สู่เมืองเดียน
เบียนฟู	 ประเทศเวียดน�ม	 รวมทั้งมีโครงก�รรถไฟฟ้�คว�มเร็วสูง
จีน-	สปป.ล�ว-ไทย	ซึง่รฐับ�ลไทยได้ใหก้�รสนับสนุนในก�รกอ่สร�้ง
เส้นท�งรถไฟต�มยุทธศ�สตร์ก�รเชื่อมโยงโครงข่�ยเส้นท�งรถไฟ
ในอนุภูมิภ�คลุ่มแม่นำ้�โขงภ�ยใต้กรอบ	GMS	ซึ่งเป็นคว�มร่วมมือ
ในด้�นก�รพัฒน�กิจก�รรถไฟระหว่�งไทยกับจีน	 โดยไทยทำ�ก�ร
พัฒน�ท�งรถไฟกรุงเทพฯ-หนองค�ย	มีระยะท�งรวม	615	กิโลเมตร	
ซึ่งเป็นเส้นท�งที่เชื่อมต่อไปยัง	 สปป.ล�ว	 เข้�สู่นครเวียงจันทน์	
หลวงพระบ�ง	อุดมไชย	หลวงนำ�้ท�และเข้�สู่คุนหมิง	มณฑลยูนน�น
ของจนีผ่�นด�่นช�ยแดนล�ว-จนี	(บอ่เตน็-บอ่ห�ญ)	รวมระยะท�ง	
430	 กิโลเมตร	 โดยเส้นท�งดังกล่�วใช้เวล�เดินรถประม�ณ	 15	
ชั่วโมง	ปัจจุบันแม้โครงก�รดังกล่�วได้ถูกชะลอลงเนื่องจ�กปัญห�
ภ�ยในระหว่�งสปป.ล�วกับจีน	แต่อย่�งไรก็ต�มในอน�คตห�กโครงก�ร
ดังกล่�วสำ�เร็จได้	 จะทำ�ให้จังหวัดหนองค�ยส�ม�รถเชื่อมกับจีน
ประเทศทีม่ขีน�ดเศรษฐกจิใหญไ่ดใ้กลท้ีส่ดุ	ในสว่นของก�รพฒัน�
ด้�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรมจังหวัดหนองค�ยยังมีศักยภ�พและ
โอก�สในก�รพัฒน�จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษช�ยแดนในรูปแบบ
ของเขตเศรษฐกิจพิเศษช�ยแดนด้�นก�รผลิตเพื่อก�รส่งออก	 
(Export	Processing	Zone:	EPZ)	อีกด้วย	โดยมีพื้นที่ที่เหม�ะสม
ได้แก่	พื้นที่อำ�เภอเมือง	อำ�เภอสระใคร	อำ�เภอท่�บ่อ	และอำ�เภอ
รัตนว�ปี	
	 จังหวัดท่ีสอง	ได้แก่	จังหวัดมุกดาหาร	เป็นประตูสู่อินโดจีน
โดยมีสะพ�นมิตรภ�พไทย-ล�ว	แห่งที่	2	เชื่อมโยงกับแขวงสะหวัน
นะเขต	 สปป.ล�ว	 ต�มแผนง�นก�รพัฒน�เส้นท�งก�รคมน�คม
ขนส่งท�งบกในแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก	 (East	
West	 Economic	 Corridor:	 EWEC)	 ซึ่งอยู่ภ�ยใต้กรอบ	 GMS	
และ	ACMECS	ระหว่�งไทย	ล�ว	พม่�	และเวียดน�ม	ภ�ยใต้ก�ร

สนบัสนนุของธน�ค�รเพือ่ก�รพฒัน�แหง่เอเชยี	(Asian	Develop-
ment	Bank:	ADB)	ให้เป็นเส้นท�งก�รคมน�คมท�งบกที่สั้นที่สุด	
มีต้นทุนน้อยที่สุด	 และเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อส่งเสริมให้เกิดก�ร
ขย�ยตัวท�งด้�นก�รค้�	ก�รลงทุนอุตส�หกรรม	ก�รท่องเท่ียวและภ�ค
บริก�ร	ตลอดจนด้�นอื่นๆ	และยกระดับคว�มเป็นอยู่ของประช�ชน
ในอนุภูมิภ�คลุ่มแม่นำ้�โขง	 สะพ�นข้�มแม่นำ้�โขงแห่งนี้มีบทบ�ท
รองรับก�รเชื่อมต่อกับท�งหลวงหม�ยเลข	9	หรือ	R	9	ของ	สปป.ล�ว	
ท�งแขวงสะหวันนะเขต	ไปเชื่อมต่อกับเวียดน�มตอนกล�ง	ตลอด
ไปถึงช�ยแดนทะเล	เข้�บรรจบเสน้ท�งหม�ยเลข	1	โดยมหัีวเมอืง
ที่สำ�คัญของเวียดน�ม	คือ	 เมืองกว�งตรี	 เมืองเว้	 (เมืองหลวงเก่�)	
และเมืองด�นัง	 ซึ่งเป็นท่�เรือที่สำ�คัญส�ม�รถรองรับเรือขน�ด	
30,000	ตนั	ซึง่จะทำ�ใหจ้ังหวัดมกุด�ห�รกล�ยเปน็เมอืงศูนยก์ล�ง
ท�งก�รค้�และพ�ณิชยกรรม	 ของภ�คอีส�นอีกเมืองหน่ึงของ
ประเทศไทย	
	 เส้นท�ง	 R	 9	 ที่กล่�วถึงเป็นเส้นท�งส�ยหลักต�มกรอบ	
GMS	และเป็นเส้นท�งเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ของฝั่งทะเลจีนใต้	
และทะเลอันด�มัน	โดยมีมุกด�ห�รและสะพ�นมิตรภ�พไทย-ล�ว	
แห่งที่	 2	 เป็นประตู	 (Gateway)	 จ�กมุกด�ห�รสู่ทะเลจีนใต้ผ่�น		
สะหวันนะเขตของ	 สปป.ล�ว	 เข้�สู่เวียดน�มในด่�นล�วบ�ว-กว�งจิ											
ลงสู่ท่�เรือด�นัง	จะมีระยะท�งประม�ณ	520	กิโลเมตร	และจ�ก
มกุด�ห�รเชือ่มโยงฝัง่ทะเลอนัด�มนัผ�่นขอนแกน่-พษิณโุลก-ต�ก-
แม่สอด	 เข้�สู่พม่�ท่ีเมียวดีลงสู่ทะเลอันด�มันท่ีท่�เรือเม�ะละแหม่ง	
มีระยะท�งประม�ณ	930	กิโลเมตร	 รวมระยะท�งเส้นท�งส�ยนี้
ทัง้สิน้	1,450	กโิลเมตร	จ�กเสน้ท�งดงักล�่วทำ�ใหเ้กดิก�รเชือ่มโยง
ท�งเศรษฐกจิของประเทศสม�ชิกโดยเฉพ�ะไทย	(มกุด�ห�ร)-สปป.
ล�ว	 และเวียดน�ม	 ได้มีก�รเช่ือมโยงท�งก�รค้�โดยผ่�นเส้นท�ง
มกุด�ห�ร-สะหวนันะเขต-เว-้ด�นงั-วนิห-์ฮ�นอย	ปัจจบัุนสินค�้ไทย
จะขนสง่ผ�่นสะพ�นมติรภ�พไทย-ล�ว	แหง่ที	่2	เชือ่มโยงไปยงัเมอืง
ล�วบ�วช�ยแดนของเวยีดน�มกอ่นเข�้สูเ่สน้ท�งหลกัหม�ย	1	ของ
เวยีดน�มและเช่ือมโยงไปยงัท่�เรอืไฮฟอง	หรอืท่�เรอืด�นงั	ปจัจบุนั
ก�รขนส่งสินค้�จ�กไทยจะผ่�นเส้นท�งส�ยนี้เป็นหลัก	 โดยสินค้�
ที่จะลงท่�เรือด�นังจะมีประม�ณ	15%	ของสินค้�ทั้งหมด	สินค้�ที่
เหลือจะกระจ�ยสู่เวียดน�มตอนกล�งท่ีมีพื้นท่ีเศรษฐกิจที่สำ�คัญ	
ไดแ้ก	่เขตเศรษฐกจิพเิศษล�วบ�ว	ซ่ึงจดัเป็นพืน้ท่ีเศรษฐกจิทีพ่ฒัน�
ไดร้วดเรว็ท่ีสดุแหง่หนึง่ท�งภ�คกล�งของเวยีดน�ม	และตอนเหนอื
เข้�สู่ฮ�นอยเมืองหลวงของเวียดน�มต�มเส้นท�งหม�ยเลข	 1A	
และมีบ�งส่วนเข้�สู่จีนโดยผ่�นด่�นโหย่วอี้กว�น	เมืองหน�นหนิง	
	 เหตุผลอีกประก�รหนึ่งท่ีจังหวัดมุกด�ห�รมีข้อได้เปรียบ	
คือก�รพัฒน�เชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจในเมืองสะหวันนะเขต	
สปป.ล�ว	 ซึ่งมีคว�มสำ�คัญท�งเศรษฐกิจเป็นอันดับ	 2	 ของ					
สปป.ล�ว	 รองจ�กแขวงเวียงจันทน์	 เป็นจุดบรรจบของเส้นท�ง
สำ�คัญหล�ยส�ยทั้งเส้นท�ง	R	9	และ	R	13	ซึ่งเป็นเส้นท�งเชื่อม
โยงต�มแนวเหนือ-ใต้ของ	 สปป.ล�ว	 จะบรรจบกับเส้นท�งหลัก
หม�ยเลข	7	ของกัมพูช�	ทั้งนี้	เส้นท�งหม�ยเลข	9	จะตัดกับเส้น	
ท�งหม�ยเลข	13	ที่แยกเซโนในแขวงสะหวันนะเขตส่งผลให้แขวง

นครพนม มุกดาหาร หนองคาย
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สะหวันนะเขตเป็นพื้นที่ศักยภ�พแห่งใหม่ของ	 สปป.ล�ว	 ท่ีมี 
ถนนเชื่อมต่อกับประเทศต่�งๆ	ในกลุ่ม	GMS	ถึง	5	ประเทศ	ทำ�ให้
แขวงสะหวันนะเขตส�ม�รถดึงดูดก�รลงทุนจ�กต่�งประเทศได้ 
เป็นอย่�งดี	 นอกจ�กนี้จังหวัดมุกด�ห�รยังมีศักยภ�พและโอก�ส
ในก�รพัฒน�จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษช�ยแดนในรูปแบบของเขต
เศรษฐกิจพิเศษช�ยแดนด้�นก�รผลิตเพื่อก�รส่งออก	 (Export	
Processing	 Zone:	 EPZ)	 เช่นกัน	 โดยอ�ศัยปัจจัยด้�นพื้นที่ 
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้�น	 และศักยภ�พด้�นก�รขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์ต�มแนวระเบียงเศรษฐกิจ	 EWEC	 โดยมีพื้นท่ีท่ี
เหม�ะสม	 ได้แก่	 พื้นท่ีอำ�เภอเมือง	 อำ�เภอคำ�ชะอี	 และอำ�เภอ
นิคมคำ�สร้อย	
	 จังหวัดสุดท้�ยที่จะกล่�วถึงได้แก่	 จังหวัดนครพนม  
ซ่ึงต้ังอยู่ในเส้นท�งเช่ือมโยงเศรษฐกิจ	NSEC	และ	EWEC	ท่ีผ่�นม�
ตั้งแต่เปิดสะพ�นข้�มแม่นำ้�โขงแห่งที่	 3	 (นครพนม-คำ�ม่วน)	 เมื่อ
วันศุกร์ที่	 11	 พฤศจิก�ยน	 2554	 จังหวัดนครพนมได้กล�ยเป็น
จังหวัดที่ได้รับก�รจับต�มองว่�เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และกำ�ลัง
จะกล�ยเป็นศูนย์กล�งท�งค้�และก�รลงทุน	 ก�รขนส่ง	 และก�ร
ท่องเที่ยวของอนุภูมิภ�คอินโดจีน	ซึ่งก�รก่อสร้�งสะพ�นแห่งนี้จะ
เปน็ปจัจยัหนึง่ของก�รพฒัน�โครงสร�้งพืน้ฐ�นทีจ่ะสนบัสนนุก�ร
พัฒน�เศรษฐกิจและส่งเสริมก�รคมน�คมขนส่ง	ก�รค้�	ก�รท่องเท่ียว
ระหว่�งประเทศ	 โดยเฉพ�ะในพ้ืนที่ภ�คอีส�นตอนบนของไทย	 
ภ�คกล�งของสปป.ล�ว	 และภ�คกล�งของเวียดน�ม	 ตลอดจน 
ต่อเชื่อมโครงข่�ยถึงประเทศจีน	 เน่ืองจ�กจังหวัดนครพนมเป็น 
เมืองเปิดสู่เส้นท�งหม�ยเลข	12	(R	12)	หรือเส้นท�งหม�ยเลข	8	
(R	8)	ใน	สปป.ล�ว	และเวียดน�ม	ซึ่งจะส่งผลให้จังหวัดนครพนม
เป็นโครงข่�ยก�รจร�จรที่ในฝั่งไทยต�มท�งหลวงหม�ยเลข	 212	
เชื่อมต่อท�งหลวงหม�ยเลข	22	(อุดรธ�นี-สกลนคร-นครพนม)	
	 อีกเส้นท�งหนึ่งคือ	 R	 12	 ซึ่งเริ่มจ�กเมืองท่�แขกไปถึง
ตอนกล�งประเทศเวียดน�มที่มีเมืองวินห์	 จังหวัดฮ�ติงห์	 อันเป็น 
ที่ตั้งของท่�เรือหวุ๋งอ๋�ง	 ท่�เรือนำ้�ลึกของเวียดน�มได้สั้นที่สุดด้วย
ระยะท�งเพียง	330	กิโลเมตร และต�มถนนส�ย	1A	ในเวียดน�ม	
ส�ม�รถเดนิท�งไปยงักรงุฮ�นอยด้วยระยะท�งเพยีง	650	กม.	และ
ส�ม�รถเข้�สู่ผิงเสียง	มณฑลหน�นหนิง	ประเทศจีน	ในระยะท�ง
เพียง	1,029	กิโลเมตรเท่�นั้น	ซึ่งจะเป็นก�รรองรับก�รเปิดก�รค้�
เสรีอ�เซียนหรือประช�คมอ�เซียนในปี	2558	โดยเส้นท�ง	R	12	น้ี	
ถอืเป็นคูแ่ขง่สำ�คญัของเสน้ท�ง	R	9	และอยูใ่นแนวของเสน้ท�งก�ร
ค้�ส�ยใหม่	(New	Trade	Lane)	ที่ส�ม�รถเชื่อมโยงไทยผ่�นล�ว-
เวียดน�มไปถึงตล�ดจีนได้	 ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบก�ร	 ไทยได้เริ่ม 
หันม�ใช้เส้นท�ง	R	12	 ในก�รขนส่งผลไม้สดจ�กไทยไปตล�ดจีน	
เพร�ะส้ันกว่�สะดวกกว่�เส้นท�ง	R	9	และ	R	3E	(ท�งหลวงคุนหมิง-
กรุงเทพฯ)	 ที่เชื่อมโยงจ�กเชียงของไปคุนหมิง	 อีกทั้งยังมีต้นทุน 
ค่�ขนส่งที่ถูกกว่�อีกด้วย	 นอกจ�กที่จะใช้เป็นเส้นท�งของก�รค้�	
ก�รลงทุน	 ก�รบริก�รแล้ว	 เส้นท�ง	 R	 12	 ถือว่�เป็นเส้นท�ง
ยุทธศ�สตร์ด้�นก�รขนส่งท�งบกที่สำ�คัญและสอดคล้องกับ
ยทุธศ�สตรก์�รพฒัน�ของประเทศจนีทีร่กุลงใต ้โดยภ�คอสี�นคอื

เป้�หม�ยท่ีสำ�คัญของจีนในก�รเปิดประตูลงสู่ใต้ของภูมิภ�คอ�เซียน
จะเห็นได้จ�กโครงก�รพัฒน�ท่ีสำ�คัญของจีน	อ�ทิ	โครงก�รก่อสร้�ง
รถไฟคว�มเรว็สงูของจนี	กจ็ะผ�่นประเทศไทยลงไปยงัตอนใตข้อง
ภูมิภ�คนี้	ซึ่งขณะนี้ในหล�ยมณฑลของจีนได้เตรียมตัวรองรับก�ร
เป็นประช�คมอ�เซียนแล้ว	 ทั้งๆ	 ที่จีนเองก็ไม่ได้มีคว�มเกี่ยวข้อง
กับอ�เซียนโดยตรง	จึงทำ�ให้เส้นท�ง	R	12	เป็นเส้นท�งที่ส�ม�รถ
ตอบโจทย์ได้ถูกต้องท่ีสุดสำ�หรับก�รขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ตลอดจนก�รพัฒน�ในด้�นต่�งๆ	ของจังหวัดนครพนม	
	 จ�กวกิฤตนำ�้ทว่มใหญใ่นปทีีผ่�่นม�สง่ผลใหเ้กดิคว�มเสีย
ห�ยต่อภ�คเศรษฐกิจอุตส�หกรรมเป็นอย่�งม�ก	 รวมทั้งนิคม
อุตส�หกรรมหล�ยแห่งได้รับคว�มเสียห�ยจ�กวิกฤตในคร้ังนี้							
ดังนั้นภ�คอีส�นจึงถือได้ว่�เป็นพื้นท่ีเป้�หม�ยท่ีเหม�ะสมในก�ร
จะพฒัน�เปน็พืน้ทีอ่ตุส�หกรรมใหมไ่รน้ำ�้ทว่ม	และใชเ้ปน็ฐ�นก�ร
ผลติของภ�คอตุส�หกรรม	จ�กศกัยภ�พด�้นโครงสร�้งพืน้ฐ�นและ
ระบบโลจิสติกส์ของจังหวัดนครพนม	 มุกด�ห�ร	 และหนองค�ย	
ต�มที่ได้กล่�วม�แล้วข้�งต้น	ทำ�ให้ไม่ควรมองข้�ม	3	จังหวัดแดน
อีส�นนี้ไป	 เพร�ะอย่�ลืมว่�จุดเริ่มต้นของก�รพัฒน�ในด้�นต่�งๆ	
น่�จะเริ่มต้นท่ีโครงสร้�งพื้นฐ�น	 ในมุมมองของผู้เขียนเห็นว่�ก�ร
พัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นต้องเกิดข้ึนก่อน	 ถ้�โครงสร้�งพื้นฐ�น	 
ก�รคมน�คมขนส่งและระบบโลจิสติกส์พร้อม	 ย่อมเป็นแรงดึงดูด
ให้เกิดก�รพัฒน�ในด้�นต่�งๆ	ต�มม�อย่�งรวดเร็ว	และก�รท่ีจะพัฒน�	
3	จังหวัดให้เป็นฐ�นก�รผลิตใหม่ก็อ�จจะเกิดข้ึนได้ไม่ย�กนัก	
	 อย่�งไรก็ต�ม	ก�รพัฒน�เศรษฐกิจอุตส�หกรรมเชิงพื้นที่
ของภ�ครัฐที่จะเกิดขึ้นในอน�คตก็ควรต้องอยู่บนพื้นฐ�นหัวใจ
สำ�คัญของก�รพัฒน�	 กล่�วคือ	 ต้องยึดหลักก�รมีส่วนร่วม	 
ก�รพัฒน�ในด้�นต่�งๆ	จะต้องเป็นไปในทิศท�งเดียวกันกับคว�ม
ต้องก�รของประช�ชนในพื้นที่	 ควรต้องฟังเสียงประช�ชนให้ม�ก	
เพร�ะคนเหล่�นี้เป็นเจ้�ของพื้นท่ีตัวจริงและเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
โดยตรงท่ีจะได้รับผลกระทบจ�กก�รพัฒน�ท้ังในแง่บวกและ																																																																																	
แง่ลบ	 ดังนั้นควรต้องมีก�รทำ�คว�มเข้�ใจและสร้�งคว�มสัมพันธ์
อันดีระหว่�งกัน	 เพ่ือเป็นก�รป้องกันและลดปัญห�คว�มขัดแย้ง	
ตลอดจนแรงต่อต้�นในภ�ยหลัง	 ท้ังหมดก็เพ่ือให้ก�รพัฒน�
อุตส�หกรรมยคุใหมไ่มว่่�จะอยู่ในพ้ืนท่ีใดต้องอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้

อย่�งผ�สุกและย่ังยืน	•

อ้างอิง :
•	 สำ�นกัง�นเศรษฐกจิอตุส�หกรรม	กระทรวงอตุส�หกรรม.	โครงก�รจดัทำ�

แผนปฏิบัติก�รพัฒน�อุตส�หกรรมภูมิภ�คระยะท่ี	 4	 :	 แผนปฏิบัติก�ร
พัฒน�อุตส�หกรรมช�ยแดน,	กันย�ยน	2554

•	 สำ�นกัง�นเศรษฐกจิอตุส�หกรรม	กระทรวงอตุส�หกรรม.	โครงก�รศกึษ�
แนวท�งก�รเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของอุตส�หกรรมใน
จังหวัดนครพนม	 :	 กรณีมีก�รเปิดใช้สะพ�นข้�มแม่นำ้�โขงแห่งท่ี	 3,	
กันย�ยน	2552

•	 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	 ดร.อักษรศรี	 พ�นิชส�ส์น.	 บทคว�มเรื่อง	 R	 12	 :								
คู่แข่งเส้นท�ง	R	9.	ข้อมูลจ�ก	Website	หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

	 http://www.bangkokbiznews.com),	มีน�คม	2555
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รู้จักกับลูกค้�	และพบปะแลกเปล่ียนเครือข่�ยระหว่�งผู้ประกอบก�ร	

Reman	 ด้วยกัน	 ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นช้ินส่วนรถยนต์ประเภท	 

Alternator,	Starter,	Transmission	นอกจ�กนั้นก็ยังมีอุปกรณ์

ทดสอบม�ตรฐ�น	สถ�บันก�รศึกษ�ท่ีให้บริก�รศึกษ�วิจัย	 และก็มี	

สม�คม	APRA	(Automotive	Parts	Remanufacturers	Association)	

หรือสม�คมผู้ประกอบก�รอะไหล่รถยนต์	Reman	ร่วมจัดง�นใน

ครัง้นีด้ว้ย	ทำ�ใหท้ร�บว�่ในยโุรปมกี�รทำ�	Reman	ม�น�นแลว้	โดย

เฉพ�ะในอุตส�หกรรมชิ้นส่วนย�นยนต์	เพร�ะคว�มไดเ้ปรียบจ�ก

ก�รท่ีเป็นสหภ�พยุโรปท่ีประเทศสม�ชิกไม่มีอุปสรรคด้�นกำ�แพง

ภ�ษแีละก�รเคลือ่นย�้ยสนิค�้ระหว�่งกนั	ทำ�ใหเ้กดิก�รหมนุเวยีน

ของชิน้สว่นหลกั	หรอื	“core”	ซึง่เปรยีบเป็นหวัใจหรอืวัตถุดิบหลัก

ของก�รทำ�	Reman	จึงทำ�ให้กิจกรรม	Reman	เฟ่ืองฟูเป็นอันม�ก

ในภูมิภ�คนี้

สศอ.
พบผู้ประกอบการ
Remanufacturing

บุตรี เทียมเทียบรัตน์

อ�รีย� สุภ�พ

ศักดิ์ชัย สินโสมนัส : เรื่องและภ�พ

 อุ  ตส�หกรรม	 Remanufacturing1	 (Reman)	 

ในปจัจบุนัยงัไมเ่ปน็ทีรู่จ้กัแพร่หล�ยม�กและยงัไมไ่ด้รับก�รสง่เสรมิ

อย่�งเปน็ท�งก�รจ�กภ�ครัฐ	แต่กม็กี�รดำ�เนินก�รกันม�น�นแลว้

ในสินค้�บ�งประเภท	 ตั้งแต่สินค้�ที่รู้จักกันดี	 เช่น	 ย�งรถยนต์ท่ี 

นำ�ม�หล่อดอกใหม่	หรือที่เรียกว่�ย�งเปอร์เซ็นต์	ไปจนถึงของที่มี

ชิ้นส่วนประกอบม�กม�ย	 เช่น	 เครื่องถ่�ยเอกส�ร	 โดย	 สศอ.	 

เห็นว่�ประเทศไทยมีศักยภ�พที่จะสร้�งอุตส�หกรรม	Reman	ได้	

และยงัเปน็ก�รชว่ยรกัษ�สิง่แวดลอ้มทีด่ไีดอ้กีท�งหนึง่ดว้ย	เพร�ะ

อตุส�หกรรม	Reman	เปน็ก�รใชท้รพัย�กรธรรมช�ตไิดคุ้ม้ค�่ม�ก

ยิ่งกว่�ก�รรีไซเคิล	 (Recycle)	 จึงได้ร่วมกับศูนย์บริก�รวิช�ก�ร

เศรษฐศ�สตร์	มห�วิทย�ลยัธรรมศ�สตร	์(ERTC)	ทำ�ก�รศกึษ�เรือ่ง	

“โครงก�รศึกษ�กลยุทธ์ก�รจัดทำ�และพัฒน�สินค้�สิ่งแวดล้อม	

ภ�ยใตก้รอบก�รค�้ระหว�่งประเทศ”	ซึง่ได้ดำ�เนนิก�รม�เป็นระยะ

ท่ี	 3	 และทำ�ให้คณะเดินท�งซ่ึงประกอบด้วย	 รองผู้อำ�นวยก�ร								

สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม	 (น�ยอภิวัฒน์	 อสม�ภรณ์)	 

ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นักเศรษฐกิจอุตส�หกรรมระหว่�งประเทศ	ท่ีปรึกษ�		

พร้อมด้วยคณะผู้เขียนได้มีโอก�สเดินท�งไปสำ�รวจข้อมูลเกี่ยวกับ

อุตส�หกรรม	 Reman	 ที่ประเทศโปแลนด์และเยอรมนี	 ซึ่งจะ 

ขอเล่�ประสบก�รณ์ที่ได้รับจ�กก�รไปดูง�นให้ทร�บว่�ได้ไปเห็น

อะไรม�บ้�ง

	 คณะผู้เขียนได้ไปที่เมืองคร�คอฟ	 (Krakow)	 ประเทศ

โปแลนด์	 ซ่ึงเป็นสถ�นที่จัดง�น	 Remanfacturing	 exhibition	 

มีก�รออก	booth	ของผู้ประกอบก�ร	Reman	ในยุโรป	เพ่ือทำ�คว�ม

1  Remanufacturing หม�ยถึง ก�รนำ�สินค้�ที่ใช้แล้วกลับม�เข้�สู่ 
 กระบวนก�รผลิตใหม่ โดยสินค้�ที่ได้จะมีคุณภ�พเทียบเท่�ของใหม่ ∆ หารือกับบริษัท DAImLER AG ที่โรงงานเมือง GAGGENAU

วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เมษายน - มิถุนายน 2555 25

 . . .



	 และที่นี่เอง	 คณะผู้เขียนได้มีโอก�สรู้จักกับว�รส�ร	 

Rematec	News	ซึ่งเป็นว�รส�รเกี่ยวกับแวดวง	Reman	ในยุโรป	

และทัว่โลก	มเีนือ้ห�เปน็ข�่วส�รของสม�คม	APRA	กจิกรรมต่�งๆ	

ของบริษัทและบุคล�กร	 ทั้งในยุโรปและทั่วโลก	 โดยคณะผู้เขียน 

เห็นว่�เป็นว�รส�รที่ดีและเป็นแหล่งข้อมูลของก�รศึกษ�วิจัย 

ในครั้งนี้	 จึงได้ลงทุนสมัครเป็นสม�ชิกในร�ค�พิเศษ	 ซึ่งเจ้�หน้�ที่

ประจำ�	booth	น้ี	คณะผู้เขียนทร�บภ�ยหลังว่�เป็นคณะบรรณ�ธิก�ร

ว�รส�ร	 RematecNews	 ก็สนใจกลุ่มคณะผู้เขียนที่เดินเข้�ออก	

booth	ต่�งๆ	อยู่เช่นกัน	ถึงกับขอสัมภ�ษณ์และถ่�ยรูปเพื่อไปลง

ว�รส�รเลยทีเดียว	แต่จะได้ลงท้�ยเล่มหรือสันปกน้ัน	คงต้องติดต�ม

กันต่อไป		

	 จ�กนั้นก็ลัดฟ้�ม�ที่เมือง	 Stuttgart	 ประเทศเยอรมนี	 

เพื่อไปสัมภ�ษณ์และเยี่ยมชมบริษัท	 Daimler	 AG	 และ	 Bosch	 

ซึ่งเป็นสองบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีก�ร	 Reman	 ชิ้นส่วนย�นยนต์	 

โดยบริษัทแรกท่ีไปเข้�พบคือ	บริษัท	Daimler	AG	มีโรงง�นต้ังอยู่ท่ี

เมือง	Gaggenau	โรงง�นแห่งนี้สร้�งขึ้นเมื่อปี	ค.ศ.1894	และเป็น

โรงง�นที่เก่�แก่ที่สุดในโลก	 ปัจจุบันเป็นฝ่�ยผลิตรถบรรทุกของ	

Daimler	และทำ�	Reman	ชิน้สว่นเครือ่งยนตเ์มอรเ์ซเดสเบนซ	์คอื	

เครื่องยนต์	ชิ้นส่วนจักรกล	ระบบเชื้อเพลิง	ระบบจร�จรอัจฉริยะ	

กล่องควบคุม	และแผงอุปกรณ์		โดยคณะผู้เขียนได้เข้�ไปดูในส่วน

ของโรงง�น	ซึ่งจะมีระบบก�รรับเข้�ตั้งแต่ดีลเลอร์ของเมอร์เซเดส

จะแจง้สัง่ชิน้สว่น	Reman	ทีต้่องก�รและสง่ชิน้สว่นเก�่	(core)	ของ

ลูกค้�กลับม�เพื่อตีร�ค�ที่ศูนย์เก็บรวบรวม	core	ซึ่งจะทำ�หน้�ที่

ตีร�ค�ของ	core	กลับม�ให้ที่ดีลเลอร์	ส่วน	core	จะถูกส่งกลับม�

ที่โรงง�นเพื่อเข้�สู่กระบวนก�ร	Reman	ซึ่งมีกระบวนก�รเริ่มต้น

ต้ังแต่ก�รถอดแยกชิ้นส่วน	 ก�รล้�งทำ�คว�มสะอ�ด	 ก�รทดสอบ

และเปล่ียนช้ินส่วนท่ีเส่ือมคุณภ�พ	ก�รปรับสภ�พใหม่	ก�รประกอบ

กลบั	และขัน้ตอนสดุท�้ยคอืก�รทดสอบคณุภ�พ	โดยขัน้ตอนนีเ้อง

ทีบ่รษิทัฯ	บอกว�่ใชก้�รทดสอบระดับเดียวกบัทีท่ดสอบเครือ่งยนต์

ใหม	่และท�้ยสุดเครือ่งยนต	์Reman	จะมหีม�ยเลข	(serial	num-

ber)	 ที่เครื่องยนต์เพื่อให้ทร�บว่�เป็น	 core	 ที่ผ่�นก�ร	 Reman	

และจะถกูสง่กลบัไปทีต่วัแทนเพือ่ตดิตัง้กลบัใหล้กูค�้	โดยอะไหล่ที	่

Reman	นี้	ลูกค้�มั่นใจในคุณภ�พได้	เพร�ะบริษัทฯ	รับประกันให้

เทียบเท่�กับอะไหล่ใหม่ทุกประก�ร	แต่ในร�ค�ที่ถูกกว่�ประม�ณ	

30	เปอร์เซนต์		

	 บรษิทัทีไ่ดไ้ปเยีย่มชมแหง่สดุท�้ยคอื		Bosch	ซึง่มโีรงง�น	

Reman	อยูท่ีเ่มอืง	Gottingen	ห�่งออกไปจ�กโรงแรมทีพั่กในเมอืง	

Stuttgart	ประม�ณ	3	ชั่วโมงโดยรถไฟ	บริษัทฯ	ส่งเจ้�หน้�ที่ม�

รบัคณะฯ	ทีโ่รงแรมแตเ่ช�้เพร�ะตอ้งนัง่รถไฟไปไกล	จงึทำ�ให้ทร�บ

จริงๆ	ว่�คนเยอรมันเป็นคนตรงต่อเวล�ม�กๆ	เพร�ะเร�นัด	6.30	น.	

เจ้�หน้�ที่บริษัทฯ	ก็ม�ถึงก่อนเวล�ด้วยซำ้�	เพร�ะเร�ต้องขึ้นรถไฟ

เที่ยว	6.45	น.	ไป	ห�กพล�ดเที่ยวนี้ก็ต้องรออีก	1	ชั่วโมง	ซึ่งจะ

เสียเวล�ไปอีก

	 ม�ถึงบรษิทั	Bosch	คณะฯ	กเ็ข้�ไปดโูรงง�นก�ร	Reman	

กันเลย	 ซึ่งขั้นตอนก�ร	 Reman	 แทบจะไม่แตกต่�งจ�กของ 

เมอรเ์ซเดสเลย	แมโ้รงง�นอ�จมรีะบบท่ีต�่งกนัเลก็นอ้ย	แตข่ัน้ตอน

หลักๆ	แทบจะไม่ต่�งกันเลย	และในบ�งข้ันตอน	Bosch	ยังได้พัฒน�

ม�ใชเ้ทคโนโลยเีฉพ�ะของ	Bosch	เอง	ซึง่เจ�้หน�้ทีบ่อกว�่ทำ�แลว้

จะใช้ก�รได้ดีกว่�ของยี่ห้อเดิมด้วยซำ้�	 และคณะผู้เขียนยังสังเกต

เหน็อกีดว้ยว�่คนง�นในโรงง�น	Bosch	นี	้ลว้นแตอ่ยูใ่นวยัเกนิหนุม่

ไปแล้วทั้งนั้น	ยิ่งคนง�นที่อยู่ในขั้นตอนก�รตรวจประเมินคุณภ�พ	

core	ที่ม�จ�กดีลเลอร์	อ�ยุน่�จะใกล้เกษียณเต็มที	ถ�มเจ้�หน้�ที่

∆ กับบรรณาธิการวารสาร REmATECNEWS

∆ บริษัท BOSCh
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ดูว่�ทำ�ไมคนง�นในโรงง�นนี้อ�ยุเฉลี่ยถึงได้ม�กเช่นนี้	 เข�ตอบว่�

อ�ยุไม่เป็นปัญห�เลย	 (ที่จริง	 เข�ตอบตรงๆ	 กว่�นี้ต�มสไตล์คน

เยอรมัน)	 จึงทำ�ให้คิดว่�อุตส�หกรรมนี้	 ประสบก�รณ์และทักษะ

ของคนง�นมคีว�มจำ�เปน็ม�ก	และใชแ้รงง�นคนแทบจะทกุขัน้ตอน

ที่กล่�วม�จริงๆ	 ยกเว้นขั้นตอนล้�งทำ�คว�มสะอ�ดเท่�นั้นที่ต้อง

อ�ศัยเครื่องจักรอย่�งเดียว

	 กลับออกม�จ�กโรงง�น	เจ้�หน้�ที่ได้บรรย�ยให้ฟังเกี่ยว

กับระบบก�รจัดก�ร	core	(core	management)	ซึ่งจะใช้วิธีให้

ลูกค้�ที่ต้องก�รเปลี่ยนอะไหล่	 ต้องนำ�อะไหล่เดิมม�แลกด้วย	 

เป็นระบบที่ต้องอิงกับระบบบัญชี	 ซึ่ง	 Bosch	 ได้พัฒน�ขึ้นเพื่อใช้

ในก�รควบคุม	core	ในก�รทำ�	Reman	และประสบคว�มสำ�เร็จม�ก	

ทำ�ให้คณะผู้เขียนคิดว่�ระบบก�รจัดห�และควบคุมปริม�ณของ	

core	 ให้ได้จำ�นวนที่ม�กพอและสมำ่�เสมอ	 นี้เป็นปัจจัยสำ�คัญ 

ในก�รทำ�อุตส�หกรรม	 Reman	 เพร�ะห�กไม่มีวัตถุดิบม�ป้อน

โรงง�นอย่�งต่อเนื่องก็คงจะทำ�	Reman	ไม่ได้

	 ผลจ�กก�รไปสำ�รวจข้อมูลในคร้ังน้ี	 ทำ�ให้คณะผู้เขียน 

มคีว�มเข�้ใจในอตุส�หกรรม	Reman	เพ่ิมขึน้อย�่งม�ก	ซึง่นอกจ�ก

ทักษะก�รประกอบ	 ตรวจสอบที่มีประสิทธิภ�พแล้ว	 หัวใจสำ�คัญ

ของก�ร	Reman	คอื	core	มคีว�มสำ�คัญม�กในก�รทำ�อตุส�หกรรม	

Reman	 ให้ต่อเน่ืองได้	 สำ�หรับประเทศไทย	 แม้ว่�จะส�ม�รถ

สนบัสนนุอตุส�หกรรมนีไ้ดไ้มย่�ก	เนือ่งจ�กมแีรงง�นทีม่ศีกัยภ�พ

อยู่แล้ว	 แต่ห�กประเทศไทยต้องก�รสนับสนุนอุตส�หกรรม	 

Reman	 อย่�งจริงจัง	 จะต้องได้รับคว�มร่วมมือจ�กหน่วยง�น 

ที่เกี่ยวข้องม�กม�ย	ซึ่งผลจ�กก�รสำ�รวจข้อมูลครั้งนี้	สศอ.	จะได้

ร่วมกับที่ปรึกษ�นำ�ม�ประมวลเป็นข้อมูลและข้อเสนอแนะท�ง

นโยบ�ยเมื่อเสร็จสิ้นก�รศึกษ�ต่อไป	•

∆ ภายในงาน REmAN ExhIBITION ที่เมือง KRAKOW

∆ ระหวา่งการสมัภาษณใ์น BOOTh วารสาร REmATECNEWS
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	 ต�มคว�มเหม�ะสม	โดยขอคว�มกรุณ�ระบุ	ชื่อ-น�มสกุลจริง	พร้อมที่อยู่	และหม�ยเลขโทรศัพท์ของท่�นให้ชัดเจน

	 กองบรรณ�ธิก�รฯ	ขอสงวนสิทธิ์ในก�รตัดทอนคว�มย�วหรือข้อคว�มในบ�งตอนออก	เพื่อคว�มเหม�ะสม	
	 ในกรณีที่ผลง�นของท่�นได้รับก�รตีพิมพ์

เวทีเปิดรับความคิดเห็น 
..................และร่วมสนุก
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 • ข้อแตกต่างระหว่างโครงการกับงานประจำา

ประเด็น โครงการ งานประจำา

1.	 บริบท	(context) ยืดหยุ่น	ปรับปรุง	เปลี่ยนแปลงได้	
(Flexibility)

แน่นอน	คงที่	(Static)

2.	 การเปล่ียนแปลง	
(Change)

รวดเร็ว	(Revolution) ค่อยเป็นค่อยไป	(Evolution)

3.		 แนวโน้ม	(Trend) การออกแบบ	(Design) ความสมดุล	(Equilibrium)

4.		 วัตถุประสงค์	
(Objective)

เฉพาะเจาะจง	เรื่องใดเรื่องหนึ่ง	
(Specific)

เน้นความเท่าเทียม
(Equality)

5.		 กลุ่มเป้าหมาย	
(Target)

ชัดเจน	เฉพาะ	(Specific) ทั่วไป	(General)

6.		 ขอบเขตการทำางาน เอกเทศ	ลักษณะเฉพาะ ทำาซำ้า	ๆ

7.		 ผลลัพธ์	(Outcome) ประสิทธิผล	(Effectiveness) ประสิทธิภาพ	(Efficiency)

8.		 ความเส่ียง	(Risk) เผชิญความเสี่ยง	&	ความไม่																														
แน่นอน	(Risk	&	Uncertainty)

ไม่เสี่ยง	&	แน่นอน	(Not	Risk	
&	Certainty)

9.		 ทรัพยากร	
(Resource)

จำากัดตามวงเงิน เพิ่มเติมได้

10.	ทีมงาน	(Teamwork) เน้นจุดมุ่งหมาย	(Goal) เน้นบทบาท	(Role)

11.	กรอบเวลา	(Time) แน่นอน	(กำาหนดเวลาเร่ิมต้น	ส้ินสุด) ไม่สิ้นสุด

12.	สไตล์การทำางาน	
(Style)

กล้าเสี่ยง	(Risk) ใช้ประสบการณ์	
(Experience)

13.	ลักษณะการทำางาน บูรณาการระหว่างองค์กร	
(Agenda	Based)

กลุ่มภารกิจ	(Functional	
Based)

14.	การประเมินผล วิเคราะห์ความคุ้มค่า	 ติดตามการใช้จ่ายเงิน

วรรณ�  ทองเจริญศิริกุล

สำ�นักนโยบ�ยอุตส�หกรรมมหภ�ค

เทคนิคการจัดทำ�โครงการอัจฉริยะ

Smart�Project

 โ ครงก�ร	เป็นเครื่องมือที่สำ�คัญในก�ร

ขับเคลื่อนแผน/ยุทธศ�สตร์/นโยบ�ย/ม�ตรก�ร

ของรฐับ�ลและสว่นร�ชก�รไปสูก่�รปฏบิติัได้อย�่ง

เปน็รปูธรรมทีช่ดัเจนในระยะเวล�จำ�กดั	โดยเฉพ�ะ

อย่�งยิ่งยุทธศ�สตร์/นโยบ�ยเร่งด่วน	ที่ต้องดำ�เนิน	

ก�รให้เกิดผลสำ�เร็จสนองคว�มต้องก�รของประช�ชน	

ผู้รับบริก�ร	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 (Stakeholders)	

โดยก�รจดัทำ�โครงก�รส�ม�รถจดัทำ�ไดใ้นลกัษณะ

เชิงรุก	 ที่ค�ดว่�ถ้�ไม่จัดทำ�โครงก�รแล้วอ�จส่งผล 

กระทบอย่�งกว้�งขว�งในอน�คต	 และเชิงรับเพื่อ

แก้ไขปัญห�ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ความหมายของโครงการ
 โครงก�ร	หม�ยถึง	กิจกรรมท่ีถูกออกแบบ

ข้ึนและนำ�ไปปฏิบัติหรือทำ�ง�นเป็นเฉพ�ะ	เพ่ือให้เกิด

ผลลัพธ์ในก�รบรรลุวัตถุประสงค์/เป้�หม�ยเฉพ�ะ	

และส�ม�รถวัดผลได้	 รวมท้ังต้องดำ�เนินก�รภ�ยใต้

ระยะเวล�	งบประม�ณ	ทรัพย�กร	บุคล�กรท่ีจำ�กัด
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องค์ประกอบและหลักในการเขียน
โครงการอัจฉริยะ(Smart Project)
	 องค์ประกอบของโครงก�ร	เกิดจ�กขั้นตอน	ระบบคว�ม

คิดที่เชื่อมโยง	เป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่อง	ดังนี้

ระบบความคิด องค์ประกอบ

1.		 จัดทำาโครงการอะไร 1.		 ชื่อโครงการ

2.		 ทำาไมจึงจำาเป็นต้อง
จัดทำาโครงการ

2.		หลักการและเหตุผล

3.		 ทำาเพื่ออะไร 3.		 วัตถุประสงค์

4.		 ปริมาณที่จะทำา
เท่าไร

4.		 เป้าหมาย

5.		 ทำาอย่างไร 5.		 วิธีการศึกษา

6.		 ทำาแค่ไหน 6.		 ขอบเขตการศึกษา

7.		 ทำาอะไรบ้าง 7.		 ขั้นตอนการดำาเนินงาน	(กิจกรรม)

8.		 ทำาที่ไหน 8.		พื้นที่ดำาเนินการ

9.		 ทำาเมื่อไร	นาน
เท่าใด

9.		 ระยะเวลาดำาเนินการ	(วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด)

10.	ใช้ทรัพยากรเท่าไร	
และได้มาจากไหน

10.	งบประมาณและแหล่งที่มา

11.	ใครทำา 11.	ผู้รับผิดชอบโครงการ

12.	ต้องประสานกับ
ใคร

12.	หน่วยงานเครือข่าย	หน่วยงานสนับสนุน

13.	ผู้สนับสนุนให้
สำาเร็จ

13.	กำาหนดปัจจัยชี้วัดความสำาเร็จ	  
	 (Key	Success	Factor	:	KSF)

14.		เมื่อเสร็จสิ้น
โครงการแล้วจะได้
อะไร

14.	ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

15.	จะวัดผลสำาเร็จ
โครงการอย่างไร		
โครงการคุ้มค่า	
หรือไม่

15.	การประเมินผลตามตัวชี้วัด	(Key	Performance	
Indicator	:	KPI)	ผลผลิต	(Output)	ผลลัพธ์	
(Outcome)	และผลกระทบ	(Impact)

หลักในการเขียนองค์ประกอบ
ของโครงการ
 1. หลักการและเหตุผล	 สำ�หรับก�รเขียนหลักก�รและ

เหตุผล	ใหเ้ขยีนเหตผุลเชือ่มโยง	แสดงคว�มสำ�คัญและคว�มจำ�เป็น

ต้องจัดทำ�โครงก�ร	 โดยจะต้องเลือกโครงก�รที่สำ�คัญน่�สนใจ	

เหม�ะสมและสอดคล้องกับยุทธศ�สตร์ช�ติ	 ยุทธศ�สตร์ระดับ

ภ�รกจิ	ยทุธศ�สตร์ระดับพืน้ที	่นโยบ�ยทีส่ำ�คญัเรง่ด่วนของรฐับ�ล	

รวมทั้งมีคว�มเป็นไปได้ท�งด้�นก�รตล�ด	 เทคนิค	 ก�รเงิน	

เศรษฐศ�สตร	์ฯลฯ	ตลอดจนส�ม�รถวดัผลได	้ซึง่โครงก�รอ�จเปน็	

1)	ประเภทโครงก�รเชงิรกุ	(Proactive	Project)		และ	2)	ประเภท

โครงก�รเชิงรับ	(Reactive	Problem	Project)	

 2. วตัถปุระสงค/์เป้าหมาย	ก�รเขยีนวตัถปุระสงคจ์ะตอ้ง

ตั้งคำ�ถ�มว่�	 จะทำ�อะไร	 เพื่ออะไร	 ที่จะได้ผลผลิต	 (Output)	

ผลลพัธ	์(Outcome)	และผลกระทบ	(Impact)	ทีส่�ม�รถวดัผลได้

หัวใจของก�รเขียนวัตถุประสงค์ ต้องยึดหลัก SMART  ดังนี้

	 1)	S	=	Specific		 ต้องชัดเจนและเจ�ะจงว่�จะทำ�อะไร

	 2)	M	=	Measurable	 ต้องส�ม�รถวัดผลได้

	 3)	A	=	Aims	 มีเป้�หม�ยที่ชัดเจน

	 4)	R	=	Realistic	 อยู่บนพื้นฐ�นของคว�มเป็นจริง

	 5)	T	=	Time	 สำ�เร็จภ�ยในกรอบเวล�ที่กำ�หนด

 3. วิธีการศึกษา/วิธีดำาเนินการ (methodology)          

ผู้จัดทำ�โครงก�รต้องเลือกวิธีก�รศึกษ�ว่�	เป็นก�รวิจัยเชิงปริม�ณ	

หรือก�รวิจัยเชิงคุณภ�พ	 เป็นก�รเลือกใช้เครื่องมือและโปรแกรม

ในก�รประมวลผล	

 4. การประเมินความคุ้มค่าตามภารกิจภาครัฐ

				 	 1)	 ประสิทธิภ�พ	เปรียบเทียบผลผลิต	(Output)	กับ	

ปัจจัยนำ�เข้�	(Input)

						 	 2)	 ประสทิธผิล	เปรยีบเทยีบผลลพัธ์	(Outcome)	กบั	

วัตถุประสงค์/เป้�หม�ย	(Objective/Target)

													 3)	 ผลกระทบ	(Impact)		ผลทีค่�ดว�่จะไดร้บั							(Re-

turn)	เปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง	กับผลกระทบที่ตั้งเป้�

หม�ยไว้

สรุป
	 เทคนิคก�รจัดทำ�โครงก�รทั้งโครงก�รเชิงรุกและเชิงรับ	 

มีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่งในก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์สู่ก�รปฏิบัติ 

ท่ีเป็นรูปธรรม	ดังน้ันก�รจัดทำ�โครงก�รจึงต้องกำ�หนดกรอบแนวคิด

เชงิยทุธศ�สตรท์ีส่�ม�รถคดิแบบองคร์วม	(Holistic)	เชงิบรูณ�ก�ร	

(Integration)	คิดเช่ือมโยงอย่�งเป็นระบบ	คิดเชิงบวก	ต้ังแต่เร่ิมต้น

โครงก�รจนถึงสิ้นสุดโครงก�ร	 โดยเริ่มจ�กขั้นก�รกำ�หนดและ

ออกแบบโครงก�ร	ก�รวิเคร�ะห์และประเมินโครงก�ร	ก�รปฏิบัติ

ต�มโครงก�ร	ก�รปรบัปรงุโครงก�รเมือ่เผชญิคว�มเสีย่งจ�กปจัจยั

ภ�ยในและปัจจัยภ�ยนอก	เพ่ือให้โครงก�รส�ม�รถบรรลุวัตถุประสงค์ 

/เป้�หม�ยทีก่ำ�หนดอย�่งมปีระสทิธผิล	รวมทัง้บรรลวุตัถปุระสงค/์

เป้�หม�ยเชิงยุทธศ�สตร์ที่สำ�คัญด้วย	 ทั้งนี้จะต้องกำ�หนดตัวชี้วัด 

ท่ีสนองคว�มต้องก�รของผู้รับผลประโยชน์	 ท้ังในระดับผลผลิต	

ผลลพัธแ์ละผลกระทบทีช่ดัเจน	และส�ม�รถประเมนิผลเมือ่ส้ินสุด

โครงก�รได้ต�มหลักเกณฑ์ม�ตรฐ�นก�รประเมินผล	 ที่สำ�คัญ

กระบวนก�รจัดทำ�โครงก�รจะต้องสร้�งเครือข่�ยเช่ือมโยงก�รมี

ส่วนร่วมของทุกภ�คส่วนทั้งภ�ครัฐ	ภ�คเอกชน	ภ�คประช�สังคม	

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และดำ�เนินก�รร่วมกันอย่�งจริงจัง	•
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SAFSA คืออะไร ?
	 SAFSA	 (Source	 ASEAN	 Full	 Service	 Alliance)	 

เป็นโครงก�รคว�มร่วมมือของสหพันธ์อุตส�หกรรมสิ่งทอแห่ง

อ�เซียน	(ASEAN	Federation	of	Textile	 Industry	:	AFTEX)	

รวม	10	ประเทศ	ได้แก่	บรูไน	กัมพูช�	อินโดนีเซีย	ล�ว	ฟิลิปปินส์	

ม�เลเซีย	พม�่	สงิคโปร์	ไทย	และเวยีดน�ม		โดยได้รบัก�รสนบัสนนุ

จ�ก	US	Agency	for	International	Development	(USAID)	

ภ�ยใต้โครงก�รหลักคือ	ASEAN	Competitiveness	Enhance-

ment	 (ACE)	 Project	 ซึ่งรับผิดชอบโครงก�รโดย	 Nathan	 &	

Associates	 และสถ�บันคีนันแห่งเอเซีย	 ซึ่งโครงก�รนี้ได้เริ่มเมื่อ

เดือนมิถุน�ยน	 2552	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประเทศ

สม�ชิกในอ�เซียน	 (AFTEX)	 ให้เป็นศูนย์กล�งก�รค้�และบริก�ร

ของสิ่งทอและเส้ือผ้�เครื่องนุ่งห่มที่ครบวงจร	 รวมทั้งส�ม�รถ 

ตอบสนองคว�มต้องก�ร	 สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของผู้ซื้อใน 

ตล�ดโลกได้ในลักษณะเครือข่�ยพันธมิตรระหว่�งผู้ผลิตสิ่งทอ	

โรงง�นตัดเย็บเคร่ืองนุ่งห่ม	 และผู้ซื้อที่เป็นแบรนด์ระดับโลกโดย 

ไม่ต้องผ่�นเอเย่นต์หรือคนกล�ง	

SAFSA มีหน้าท่ีและบทบาทอย่างไร?
	 SAFSA	 ทำ�หน้�ที่เป็นศูนย์รวมสม�ชิก	 เพื่อสร้�งและ

พัฒน�เครือข่�ยระหว่�งผู้ผลิตสิ่งทอ	 โรงง�นตัดเย็บเครื่องนุ่งห่ม		

รวมทัง้ผู้ซ้ือร�ยใหญ	่	โดย	SAFSA	จะทำ�หน�้ทีเ่ปดิรบัสมคัรโรงง�น

สิ่งทอ	และโรงง�นตัดเย็บชั้นนำ�ในอ�เซียนเข้�เป็นสม�ชิก	จ�กนั้น	

SAFSA	 จะช่วยแนะนำ�ให้โรงง�นที่เป็นสม�ชิกพิจ�รณ�จับคู่ 

เป็นพันธมิตรกันในลักษณะ	 “โรงง�นเสมือนจริง”	 หรือ	 Virtual																																																																									

Vertical	Factories	(V	V	Fs)	โดยแต่ละ	V	V	F	ส�ม�รถจับคู่ได้

ม�กกว่�	 1:1	 เพื่อร่วมกันให้บริก�รแก่ลูกค้�อย่�งครบวงจร	 

โดย	 SAFSA	 จะจัดเวทีประชุมพบปะระหว่�งผู้ผลิตกับผู้ซ้ือหรือ														

ผู้ประกอบก�รนำ�เข้�ร�ยใหญ่ที่เป็นสม�ชิก	 (SAFSA	 Global	 

Forum)	 เพื่อให้ทุกฝ่�ยบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน	 ซ่ึงก�รประชุม

ดังกล่�วจะจัดข้ึนปีละครั้ง	 โดยประเทศสม�ชิกในอ�เซียนผลัดกัน

เป็นเจ้�ภ�พ	นอกจ�กน้ียังมีบริก�รให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�	จัดฝึกอบรม	

เพื่อเตรียมคว�มพร้อมให้แก่สม�ชิก	 ให้บริก�รข้อมูลข่�วส�ร 

แก่สม�ชิก	 รวมทั้งจัดกิจกรรมให้สม�ชิกได้พบปะเจรจ�ธุรกิจกัน	

เป็นต้น

SAFSA รวมพลังส่ิงทออาเซียน
อย่างไร?
	 เพื่อรองรับก�รเข้�สู่ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียนใน 

ป	ี2558	ทกุประเทศจะกล�ยเปน็เขตก�รผลติเดยีวและตล�ดเดยีว	

(Single	market	and	production	base)	จะมีก�รเคลื่อนย้�ย

ปัจจัยก�รผลิตได้อย่�งเสรี	ส�ม�รถดำ�เนินกระบวนก�รผลิตที่ไหน

กไ็ด	้รวมทัง้ก�รใชท้รพัย�กรจ�กแตล่ะประเทศทัง้วตัถดุบิ	แรงง�น	

เงนิทนุ	ฯลฯ	โดยใชจ้ดุแข็งของแตล่ะประเทศเป็นตวัขับเคลือ่น	เชน่	

ไทยและอินโดนีเซียมีจุดแข็งในก�รผลิตผ้�ผืน	กัมพูช�	ล�ว	เวียดน�ม	

มีจุดแข็งในก�รตัดเย็บ	 ส่วนสิงคโปร์หรือม�เลเซียมีจุดแข็งด้�น 

ก�รตล�ด	

	 ก�รจบักลุม่รว่มมอืกนัของสม�ชกิอ�เซยีนภ�ยใตโ้ครงก�ร	

SAFSA	 เป็นก�รเพิ่มศักยภ�พให้กับผู้ประกอบก�รสิ่งทอเครื่อง 

นุง่หม่ในอ�เซยีนไดด้ยีิง่ขึน้	เนือ่งจ�กจะมกี�รรวมกลุม่สม�ชกิ	โดย

นำ�จดุเดน่ของแตล่ะประเทศม�สนบัสนนุเกือ้กลูกนัในลกัษณะก�ร

ให้บริก�รแบบเบ็ดเสร็จ	โดยในแต่ละเครือข่�ย	(Virtual	Vertical	

สันธน� หิริศักดิ์สกุล

สำ�นักนโยบ�ยอุตส�หกรรมร�ยส�ข� 2

SAFSA
ต้นแบบเครือข่ายความร่วมมือ
ส่ิงทอ และ เคร่ืองนุ่งห่ม แบบครบวงจร
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Factories	 :	 V	 V	 Fs)	 จะมีผู้ประกอบก�รนำ�เข้�ท่ีเป็นเจ้�ของ	 

Brand	Name	ร�ยใหญ่เป็นสม�ชิกด้วย	ก�รดำ�เนินก�รจะเช่ือมโยง 

ตัง้แต่ตน้นำ�้	กล�งนำ�้	ไปจนถงึปล�ยนำ�้	เปน็ก�รสร�้งหว่งโซอ่ปุท�น

ข้�มประเทศ	เพื่อร่วมกันให้บริก�รลูกค้�แบบครบวงจร

SAFSA สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือ
ข่ายได้อย่างไร ?
	 SAFSA	 ช่วยให้สม�ชิกในเครือข่�ย	 มีโอก�สได้ร่วมวิจัย

และพฒัน�สนิค�้ไดต้รงกบัคว�มตอ้งก�รของลกูค�้	ชว่ยเสรมิสร�้ง

คว�มสัมพันธ์กับผู้ซื้อร�ยใหญ่ได้ดียิ่งขึ้น	 ในขณะเดียวกัน	 SAFSA	

ยงัมกี�รพฒัน�ระบบม�ตรฐ�นก�รใหบ้รกิ�ร	และระบบตรวจสอบ

คุณภ�พ	(Audit)	ทุกๆ	2	ปี	ยกเว้นโรงง�นท่ีได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น	

WRAP,	BSCI	หรือ	SA	8000	แล้ว	เพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่นว่�โรงง�น

ที่อยู่ภ�ยใต้โครงก�รนี้ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นก�รให้บริก�รท่ี 

ได้คุณภ�พและมีธรรม�ภิบ�ล	เชื่อถือได้ในระดับส�กล	

SAFSA เพ่ิมส่วนแบ่งตลาดโลกอย่างไร?
	 เมื่อสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในกลุ่มประเทศอ�เซียน 

รวมตัวกันเพ่ือสร้�งกลยุทธ์ในก�รดำ�เนินธุรกิจแบบใหม่	โดยนำ�เสนอ

คว�มส�ม�รถในก�รให้บริก�รแบบครบวงจร	(Full	Package)	ซึ่ง

จะทำ�ใหล้ดขัน้ตอน	และลดระยะเวล�สง่มอบสนิค�้ใหส้ัน้ลง	มกี�ร

ประส�นคว�มร่วมมอืกนัในกลุม่	ว�งแผนรว่มกนัในก�รทำ�ตวัอย�่ง	

และต้นแบบก่อนก�รผลิต	รวมทั้งก�รบริห�รคว�มเคลื่อนไหวของ	

Stock	ร่วมกนั	มโีอก�สรบัรูค้ว�มตอ้งก�รของผูซ้ือ้	และเรยีนรูท้ีจ่ะ

พัฒน�บรกิ�รอย�่งตอ่เนือ่ง	จะชว่ยใหก้�รขย�ยตล�ดไปสูป่ระเทศ

ที่	3	หรือเพิ่มส่วนแบ่งในตล�ดโลกมีคว�มเป็นไปได้สูงขึ้น

ส่ิงทอเคร่ืองนุ่งห่มไทย
ได้ประโยชน์อะไรจาก SAFSA  
	 สำ�หรับก�รส่งออกสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มไทยไปยังตล�ด

อ�เซียน	นับต้ังแต่ปี	2553	มีแนวโน้มขย�ยตัวเพ่ิมข้ึนประม�ณ	50%	

และก�รทีย่โุรปใหส้ทิธพิเิศษท�งภ�ษศีลุก�กรเป็นก�รทัว่ไป	(GSP)	

กับส�มประเทศ	คือ	กัมพูช�	ล�ว	และเวียดน�ม	กรณีใช้วัตถุดิบ 

ในอ�เซียนผลิตสินค้�ไม่ตำ่�กว่�	 40%	 ส�ม�รถส่งออกไปยุโรปได้ 

โดยไม่ต้องเสียภ�ษี	 ยิ่งเป็นก�รกระตุ้นให้ประเทศผู้ผลิตเหล่�นี้ 

หันม�ใช้ผ้�ไทยม�กข้ึน	 จึงเป็นโอก�สของอุตส�หกรรมสิ่งทอไทย	

ซ่ึงมีศักยภ�พและมีก�รพัฒน�สิ่งทออยู่ในระดับแนวหน้�ในกลุ่ม 

สิ่งทออ�เซียน	นอกจ�กนี้ผลจ�กโครงก�ร	SAFSA	จะเพิ่มโอก�ส

ขย�ยตล�ดของสิ่งทอไทยจ�กจำ�นวนผู้บริโภคไทย	 68	 ล้�นคน	 

เม่ือรวมกลุ่มอ�เซียนเข้�ด้วยกัน	ผู้บริโภคจะเพ่ิมข้ึนเป็น	600	ล้�นคน	

ซึ่งไทยจะได้เปรียบเพร�ะมีทำ�เลที่ตั้งที่เหม�ะสม	 ก�รขนส่งสินค้�

ได้สะดวก	และรวดเร็วเนื่องจ�กเป็นศูนย์กล�งในภูมิภ�ค

	 จะเห็นได้ว่�โดยหลักก�รของ	 SAFSA	 ส�ม�รถช่วยเพิ่ม

จดุแขง็ใหป้ระเทศสม�ชกิไดป้ระโยชนร์ว่มกนัในลกัษณะ	Win-Win	

Benefit	ท้ังด�้นลดตน้ทุนก�รผลติ	ตน้ทุนก�รดำ�เนนิธรุกจิเนือ่งจ�ก

ใช้	 Facility	 ร่วมกันในเครือข่�ยคู่ค้�หรือผู้ซื้อจะเกิดคว�มเช่ือมั่น	

โดยนำ�หลักก�รและแนวคิดของ	 SAFSA	ม�ประยุกต์เป็นต้นแบบ

ในก�รรวมกลุ่มผู้ประกอบก�รขน�ดกล�ง	 และขน�ดเล็กของไทย	

(SME)	 โดยสร้�งเครือข่�ยก�รผลิตและก�รตล�ดภ�ยในกลุ่ม 

เสมือนหนึ่งเป็นโรงง�นเดียวกัน	 เพื่อคว�มอยู่รอด	 และส�ม�รถ 

ตอบสนองต่อแนวโน้มนโยบ�ยของผู้ซ้ือ	 (Buyer)	 ท่ีต้องก�รทำ�

ธุรกรรมกับผู้ผลิต	 (Supplier)	 ร�ยใหญ่	 โดยแต่ละโรงนำ�จุดแข็ง 

ของแต่ละขั้นตอนก�รผลิตตั้งแต่ต้นนำ้�	 กล�งนำ้�	 และปล�ยนำ้�	 

จนกระทั่งจัดจำ�หน่�ยม�เกื้อกูลกัน	ก�รจับมือในแนวดิ่ง	(Vertical	

Cooperation)	 ก�รรวมกลุ่มลักษณะนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบก�ร 

ในกลุ่มที่เป็น	SME	ส�ม�รถทำ�	Quick	Response	ได้ดีขึ้น	

	 ดังนั้นจึงถึงเวล�แล้วที่ผู้ประกอบก�รสิ่งทอไทยไม่ว่� 

ขน�ดกล�งหรอืขน�ดเลก็ตอ้งออกม�พบปะเครอืข�่ยหรอืรวมกลุม่	

โดยเริ่มในประเทศก่อนเป็นก�รฝึกซ้อมคว�มส�ม�รถตอบสนอง

คว�มตอ้งก�รของผูซ้ื้อไดอ้ย�่งมปีระสทิธภิ�พ		กอ่นเข้�สูส่น�มใหญ่

ระดับอ�เซียนต่อไป	•

อ้�งอิง	:	เว็บไซต์	www.SourceASEAN.com/safsa

31
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70 ปี 
กระทรวงอุตสาหกรรม
	 หม่อมร�ชวงศ์พงษ์สวัสดิ์	 สวัสดิวัตน์	

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงอุตส�หกรรม	 ผู้บริห�ร	

ข้�ร�ชก�รสังกัดกระทรวงอุตส�หกรรม	 และ

จ�กหน่วยง�นภ�ครัฐ	เอกชนร่วมกิจกรรมในง�น	

70	ปี	กระทรวงอุตส�หกรรม	โดย	สศอ.	ร่วม

ออกบูธจัดแสดงนิทรรศก�ร	20	ปี	สศอ.	วันท่ี	

4	พฤษภ�คม	 2555	ณ	 โรงแรมเซ็นจูร่ี	 พ�ร์ค	

กรุงเทพฯ	•

สัมมนา Remanufacturing 
อุตสาหกรรม
	 สศอ.	ร่วมกับศูนย์บริก�รวิช�ก�รเศรษฐศ�สตร์	มห�วิทย�ลัย	

ธรรมศ�สตร์	 จัดสัมมน�เรื่อง	 “Remanufacturing	 นัยต่อภ�ค

อุตส�หกรรม”	โดยมี	น�ยพิชัย	ตั้งชนะชัยอนันต์	รองผู้อำ�นวยก�ร

สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรมเป็นประธ�นเปิดง�นฯ	 จัดขึ้น	 

ณ	ห้องแปซิฟิก	1	โรงแรมเดอะไทด์	รีสอร์ท	จังหวัดชลบุรี	วันที่	11	

พฤษภ�คม	2555	•

แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมไตรมาสท่ี 1 
และเดือนมีนาคม 2555”
	 สศอ.	จัดแถลงข่�ว	“ดัชนีอุตส�หกรรมไตรม�สที่	1	และเดือนมีน�คม	2555”	
โดยมีน�ยวีรศักดิ์	 ศุภประเสริฐ	 ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รชี้นำ�และเตือนภัยอุตส�หกรรม	 

เป็นผู้แถลงฯ	แก่สื่อมวลชน	ณ	ห้องประชุม	202	สศอ.	วันที่	27	เมษ�ยน	2555	•

OIE Business IndicatorOIE Business Indicator

เสวนาโต๊ะกลม
“อุตสาหกรรมไทย
จะรอดอย่างไร 
ภายใต้ต้นทุนท่ีสูงข้ึน”
	 สศอ.	 จัดเสวน�ในหัวข้อ	
“อุตส�หกรรมไทยจะรอดอย่�งไร	
ภ�ยใต้ต้นทนุทีส่งูขึน้”	โดยมผีูบ้รหิ�ร
จ�กสถ�บันพัฒน�อุตส�หกรรมส่ิงทอ,	
สม�คมอุตส�หกรรมทอผ้�ไทย	และ
สม�คมอุตส�หกรรมไฟฟ้�และ
อิเล็กทรอนิกส์ไทยให้เกียรติม�เป็น
วิทย�กรร่วมเสวน�	 เม่ือวันท่ี	 30	
เมษ�ยน	2555	ณ	 ห้องประชุม	 601	

สศอ.  •
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OIE Business IndicatorOIE Business Indicator ตัวช้ีวัดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 
The Early Warning System of Industrial Economics: EWS-IE

หลักการพิจารณา EWS-IE เทอร์โมมิเตอร์
 EWS-IE	 เทอร์โมมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่มีคว�มส�ม�รถในก�รช้ีนำ�ภ�วะเศรษฐกิจอุตส�หกรรมเป็นระยะ

เวล�	2	 เดือน	แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	คือ	ระดับปกติ	และ	ระดับผิดปกติ	 โดยระดับของเหลวในเทอร์โมมิเตอร์	คือ	 

ค่�คว�มน่�จะเป็น	(%)	ถ้�มีระดับตั้งแต่	0.45	ของเหลวจะเป็นสีเขียว	หม�ยถึง	ภ�วะเศรษฐกิจอุตส�หกรรมอยู่ใน

เกณฑ์ปกติ	 ห�กมีระดับม�กกว่�	 45	 ขึ้นไป	 ของเหลวจะเปลี่ยนเป็นสีแดง	 หม�ยถึง	 ภ�วะเศรษฐกิจอุตส�หกรรม 

อยู่ในเกณฑ์ผิดปกติ

 EWS-IE เดือนมิถุนายน 2555 ส่งสัญญาณปกติ	โดยตัวแปรชี้นำ�ในระบบ	EWS-IE	มีก�รขย�ยตัวเพิ่มขึ้น	

ได้แก่	 มูลค่�ก�รนำ�เข้�สินค้�ทุนและดัชนีก�รลงทุนภ�คเอกชน	 โดยขย�ยตัวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ	 24.9	 และ	 12.5		 

ต�มลำ�ดบั	ในสว่นของมลูค่�ก�รนำ�เข�้สนิค้�ทนุทีข่ย�ยตวัเพิม่ข้ึนนัน้เป็นผลม�จ�กก�รนำ�เข้�สนิค�้ในกลุม่เครือ่งจกัร	

อุปกรณ์	 และเครื่องใช้ประกอบเป็นสำ�คัญ	 ซึ่งสัญญ�ณดังกล่�วส�ม�รถค�ดได้ว่�เศรษฐกิจอุตส�หกรรมในเดือน

มิถุน�ยนมีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง		

	 อย่�งไรก็ต�มพบว่�ยังมี

ตัวแปรชี้นำ�ที่ส่งสัญญ�ณก�รขย�ย

ตัวในอัตร�ที่ชะลอลง	 คือ	 มูลค่�

ก�รนำ�เข้�สินค้�วัตถุดิบและดัชนี

ก�รอุปโภคบริโภคภ�คเอกชนเม่ือ

เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน	

โดยขย�ยตัวร้อยละ	3.7	และ	3.34	

เนื่องจ�กปัญห�ภ�ระค่�ครองชีพที่

สูงขึ้นและภ�วะปัญห�หนี้ในยุโรป 

ที่อ�จส่งผลกระทบต่อคว�มเชื่อมั่น

ของภ�คเอกชน	•

 

ปี 2554 ปี 2555
ที่มาไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2
ไตรมาส 

3
ไตรมาส 

4
ไตรมาส 

1
ม.ค. ก.พ. มี.ค.

สถานการณ์ภาคการผลิตภายในประเทศ
     ดัชนีผลผลิต 187.7 181.7 195.3 124.6 174.3 158.8 172.2 192.0 สศอ.

(-2.1) (-2.5) (1.8) (-34.4) (-7.1) (-15.0) (-3.2) (-3.2)
     ดัชนีการส่งสินค้า 191.6 180.7 203.5 130.6 182.4 162.2 181.0 204.0 สศอ.

(0.3) (-4.0) (5.2) (-32.7) (-4.8) (-11.3) (-1.4) (-2.1)
     ดัชนีสินค้าสำาเร็จรูปคงคลัง 185.0 186.1 197.5 175.0 183.0 181.0 182.7 185.1 สศอ.

(1.6) (1.3) (5.0) (-5.8) (-1.1) (-3.3) (-1.6) (1.7)
     ดัชนีแรงงานในภาค

อุตสาหกรรม
118.9 116.2 119.4 106.3 114.7 109.1 115.4 119.6 สศอ.
(0.2) (-0.4) (-1.3) (-11.7) (-3.5) (-7.4) (-0.2) (-2.8)

     อัตราการใช้กำาลังการผลิต 62.6 59.1 64.5 46.3 63.0 58.5 62.5 68.1 สศอ.
(-0.3) (-5.2) (0.5) (-26.9) (0.6) (-6.2) (5.0) (3.0)

สถานการณ์ภาคการผลิตโลก              
     Global manufacturing 

PmI
56.7 53.4 50.2 50.1 51.2 51.3 51.2 51.1 JPMorgan
(1.1) (-5.6) (-6.1) (-8.0) (-9.8) (-10.2) (-10.8) (-8.3)

     Global manufacturing 
     Output Index

58.2 53.6 50.2 50.5 52.4 51.9 52.6 52.7 JPMorgan
(-1.2) (-9.3) (-8.6) (-9.5) (-10.0) (-11.6) (-11.0) (-7.2)

     Global manufacturing 
     new orders  Index

58.1 52.2 49.2 49.2 51.4 51.7 51.4 51.1 JPMorgan
(-0.7) (-10.4) (-6.4) (-10.0) (-11.5) (-13.4) (-13.6) (-7.1)

     Global manufacturing 
     Input Prices Index

74.9 66.6 56.9 49.5 55.4 52.6 56.7 57.0 JPMorgan
(17.2) (1.1) (-0.4) (-26.1) (-26.0) (-28.2) (-25.4) (-24.3)

     Global manufacturing   
     Employment Index

55.7 54.0 51.3 51.0 51.1 51.0 51.1 51.2 JPMorgan
(8.4) (0.8) (-3.5) (-4.6) (-8.3) (-7.6) (-9.1) (-8.1)

หมายเหตุ:	()	หม�ยถึง	อัตร�ก�รขย�ยตัว	(%)ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(ถ่วงน้ำาหนักมูลค่าเพิ่ม)

    อัตราการใช้กำาลังการผลิต ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม  มูลค่าการนำาเข้าวัตถุดิบ (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
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ปี 2554 ปี 2555
ที่มาไตรมาส 

1
ไตรมาส 

2
ไตรมาส 

3
ไตรมาส 

4
ไตรมาส 

1 ม.ค. ก.พ. มี.ค.

 ตัวแปรชี้นำาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 
   ปัจจัยภายในประเทศ              
       ด้านการผลิต              
										มูลค่�ก�รนำ�เข้�สินค้�วัตถุดิบ	
 									(ล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ)

31,468.1 36,498.9 36,600.7 29,954.6 33,857.9 9,240.6 10,973.2 13,644.0 ธปท.
(24.2) (27.6) (29.9) (-1.1) (7.6) (-4.2) (5.6) (19.4)

										มูลค่�ก�รนำ�เข้�สินค้�ทุน	
 									(ล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ)

12,342.4 11,882.7 12,922.3 11,444.9 14,078.3 4,038.2 4,470.0 5,570.2 ธปท.
(46.8) (22.6) (26.9) (15.1) (14.1) (5.2) (22.0) (15.1)

										ดัชนีชี้นำ�วัฏจักรธุรกิจระยะสั้น 127.3 128.6 129.1 124.9 128.9 127.4 129.2 130.2 กระทรวงพ�ณิชย์
(6.5) (8.3) (6.6) (1.5) (1.3) (0.7) (1.1) (2.0)

										คว�มเชื่อมั่นภ�คอุตส�หกรรม	
 									3	เดือนข้�งหน้�

114.1 113.6 103.8 104.0 107.8 107.7 106.3 109.5 ส.อ.ท.
(2.9) (7.2) (-10.4) (-8.0) (-5.5) (-7.4) (-10.0) (1.4)

										ดัชนีก�รลงทุนภ�คเอกชน 202.5 206.8 206.0 193.4 215.0 199.0 218.5 227.6 ธปท.
(15.1) (11.5) (7.7) (0.3) (6.2) (0.2) (9.3) (9.0)

										ร�ค�น้ำ�มันดิบ	 93.5 102.2 89.7 94.0 102.9 100.3 102.2 106.2 EIA
(18.9) (31.4) (18.0) (10.5) (10.0) (12.4) (15.4) (3.2)

										อัตร�แลกเปลี่ยน
										บ�ท/ดอลล�ร์สหรัฐฯ

30.6 30.3 30.1 31.0 31.0 31.6 30.7 30.7 ธปท.
(-7.0) (-6.4) (-4.6) (3.4) (1.5) (3.3) (0.0) (1.1)

										อัตร�แลกเปลี่ยนบ�ท/100	เยน	 37.1 37.1 38.8 40.1 39.2 41.0 39.2 37.2 ธปท.
(2.5) (5.7) (5.3) (10.4) (5.5) (10.9) (5.4) (0.7)

										อัตร�แลกเปลี่ยนบ�ท/ยูโร 41.8 43.5 42.6 4.8 40.6 40.7 40.6 40.6 ธปท.
(-8.2) (5.9) (4.4) (2.5) (-2.7) (-0.3) (-3.2) (-4.6)

       ด้านการบริโภค              
										ดัชนีคว�มเชื่อมั่นผู้บริโภค 18.9 19.4 29.6 21.2 24.3 24.2 25.8 23.0 กระทรวงพ�ณิชย์

 (-20.9) (20.7) (31.3) (-13.4) (29.0) (19.2) (33.7) (35.3)
										ดัชนีอุปโภคบริโภคภ�คเอกชน 138.8 139.8 139.6 137.3 144.5 140.7 147.1 145.6 ธปท.

(4.3) (4.3) (4.2) (1.2) (4.1) (1.9) (6.6) (3.7)
										ร�ยได้เกษตรกรที่แท้จริง 135.1 91.0 81.8 155.0 115.6 135.3 105.9 105.7 คำ�นวณโดย	สศค.

ข้อมูลจ�ก	สศก.(40.0) (21.9) (1.6) (-5.8) (-14.4) (-15.8) (-15.3) (-11.7)
       ด้านตลาด              
										ดัชนีตล�ดหลักทรัพย์
										แห่งประเทศไทย	(SET)

999.8 1,069.6 1,039.6 998.5 1,147.2 1,084.0 1,160.9 1,196.8 ตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย(36.0) (38.8) (13.7) (-0.9) (14.7) (12.4) (17.5) (14.3)

   ปัจจัยต่างประเทศ              
									ดัชนีชี้นำ�เศรษฐกิจสหรัฐฯ 100.8 100.6 100.1 100.3 101.1 100.9 101.1 101.3 OECD

(1.2) (0.8) (0.3) (0.1) (0.3) (0.2) (0.3) (0.4)
									ดัชนีชี้นำ�เศรษฐกิจญี่ปุ่น 100.7 100.5 100.3 100.4 100.9 100.7 100.9 101.1 OECD

(0.9) (0.5) (0.3) (0.1) (0.2) (0.1) (0.2) (0.4)
									ดัชนีชี้นำ�เศรษฐกิจอียู 101.5 101.1 100.3 99.7 99.6 99.6 99.6 99.6 OECD

(1.3) (0.5) (-0.6) (-1.6) (-1.9) (-1.9) (-1.9) (-1.98
									ดัชนีคว�มเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ 73.1 71.9 59.6 64.8 75.5 75.0 75.3 76.2 University	of	

Michigan(-1.1) (-2.8) (-12.7) (-9.1) (3.3) (1.1) (-2.8) (12.9)
									ดัชนีคว�มเชื่อมั่นผู้บริโภคญี่ปุ่น 40.0 34.8 37.9 38.1 39.6 39.6 39.1 40.1 ESRI

(0.3) (-18.6) (-10.5) (-5.9) (-1.0) (-3.6) (-3.7) (4.7)
									ดัชนีคว�มเชื่อมั่นท�งเศรษฐกิจอียู 106.4 104.6 97.5 92.6 93.3 92.8 94.0 93.2 EUROSTAT

(9.2) (4.6) (-4.8) (-11.6) (-12.3) (-12.0) (-12.1) (-12.7)

									หม�ยเหตุ:	(---)	หม�ยถึง	อัตร�ก�รขย�ยตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้�	(%)

          
โดย : สำานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 4373 โทรสาร 0 2644 8315

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ www.oie.go.th


