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3  เรื่องเดนประจําฉบับ : 
✎ “Aging Society” กาวสูสังคมผูสูงอายุ 
 อาหารญ่ีปุนปรับลุคใหม อาหารไทยเตรียมรับมือ

8  บทความพิเศษ : 
✎ เตรียมพรอม ตอนรับ FTA ฉบับใหม ไทย-ชิล ี

สารบัญ

1919  สัมภาษณพิเศษ : 
✎ ดร.สมชาย หาญหริญั
 ผูอาํนวยการสํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม
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✎  ดัชนีอุตสาหกรรมไตรมาสท่ี 1 ป 2556 
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 ตัวอยางความสําเร็จของแนวคิดการตลาด
 ดานลูกคา (Customer concept) ในอุตสาหกรรมญ่ีปุน
   
   ✎ “หอบหืด”         3232
    ไมหอบ...หนักใจ หมอ...ชวยได
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ทยเตรยมรบมอ

ประชากรของประเทศไทยกําลังเขาสูการใชชีวิตเปน 
“สังคมผูสูงอายุ (Aging Society)” ในสัดสวนที่มากขึ้น 
ตามรอยประเทศญี่ปุ นที่อาบนํ้ารอนมากอนเรา การเตรียม
ปจจัยพื้นฐานมารองรับจึงเปนเรื่องที่จําเปน รวมถึงเรื่องของ 
“อาหาร” สําหรับผูสูงอายุ 
 บทความและคอลัมนอื่นๆ ในเลม ไดคัดสรรประเด็น
เรื่องราวท่ีนาสนใจมาเปนอาหารสมองใหผูอานไดรับความรู
ที่หลากหลาย เรียกวาไมตกเทรนดแนนอนคะ 
 สัมภาษณพิเศษ ดร.สมชาย หาญหิรัญ ผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งเราจะไดรับรูและไดเห็น
บทบาทของทานมากขึ้นตอไปในอนาคตในสื่อสารมวลชน
ตางๆ 
 รอพบกันใหม ครึ่งปหลัง 2556 นะคะ
  
                       ดวยความปรารถนาดี
                               บรรณาธิการ
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เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 3วารสาร

  ตสาหกรรมไทยตองปรับตัวขนานใหญกับสัญญาณแจงเตือนครั้งสําคัญ เมื่ออัตราการเกิดเริ่มถดถอย และมีแนวโนมท่ีจะนอยกวา
  อัตราการตายของประชากรในประเทศ บงชี้วาไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุมาตั้งแตป 2548 แลว เปนไปตามหลักสากลที่ไทยมีสัดสวน
ประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป มากกวารอยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ตัวเลขลาสุด ป 2555 ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุกวา 9.33 ลานคน 
จากอัตราการขยายตัวที่เพิ่มสูงขึ้นรอยละ 19.65 จากปกอนหนา สงผลใหสัดสวนผูสูงอายุอยูที่รอยละ 14.46 ของประชากรทั้งประเทศ และคาดวา
ป 2573 จะขยายตัวเพ่ิมถึงรอยละ 25.15 หรือ มีประชากรสูงอายุกวา 17.76 ลานคน 

ณฏัฐิญา เนตยสุภา
สํานกันโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 3วารสาร
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 เพราะคนไทยใหความสําคัญกับผูสูงอายุมาก และสิ่งจําเปนมากที่สุดตอการดํารงชีวิตของผูสูงอายุคงหนีไมพน “อาหาร” ดวยมูลคา
การใชจายสินคาอาหารแปรรูปของผู สูงอายุไทยเฉลี่ย 963 บาทตอคนตอเดือน หรือประมาณการมูลคากวา 100,000 ลานบาทตอป 
ดังนั้นสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จึงเห็นโอกาสที่จะทําการศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมอาหารเชิงสุขภาพเพื่อรองรับกลุม
เปาหมายดังกลาว และไดเลือก “ญี่ปุน” เปนตนแบบในการศึกษา โดยเห็นวาญี่ปุนไดพัฒนาผลิตภัณฑอาหารผูสูงอายุที่หลากหลาย มีแนวคิด
ในการพัฒนาท่ีนาสนใจและเปนระบบ อยางไรก็ตามจากจํานวนประชากรญ่ีปุนที่ลดลง และเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) จึงเปน
ไปไดวาตลาดสินคาอาหารของญ่ีปุนอาจมีแนวโนมวาจะหดตัวลงเร่ือยๆ จากการบริโภคที่นอยลง
 เนื่องมาจาก “ญี่ปุน” เปนประเทศที่มีสัดสวนประชากรสูงอายุมากที่สุดในโลก และตามหลักสากลผูสูงอายุ (Aging people) หมายถึง 
ผูที่อายุตั้งแต 65 ปขึ้นไป โดยประชากรญี่ปุนกวา 128 ลานคน เปนประชากรผูสูงอายุ รอยละ 22.7 ในอัตราสวนอายุ 65 - 74 ป (Young-old) 
รอยละ 12 และอายุตั้งแต 75 ปขึ้นไป (Old-old) รอยละ 10.8 แนวโนมจํานวนประชากรญี่ปุนจะลดลง ขณะที่สังคมผูสูงอายุยังคงมีอยูและเติบโต
อยางตอเน่ือง คาดการณป 2055 จะมีผูสูงอายุมากถึงรอยละ 40.5 หรือ 1 ตอ 2.5 ของประชากรญี่ปุน และผูที่อายุตั้งแต 75 ปขึ้นไปจะมากถึง
รอยละ 26.5 หรือ 1 ตอ 4 ของประชากรญ่ีปุน ซึ่งผลของการเพ่ิมอยางรวดเร็วของประชากรสูงอายุไดสงผลกระทบทางสังคม และการใชชีวิตของ
ประชากรญ่ีปุน 
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ประชากรอายุนอยกวา 60 ป
55.17 ลานคน (รอยละ 85.54)

ประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป
9.33 ลานคน (รอยละ 14.46)

ที่มา : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 4 มกราคม 2556



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 4 วารสาร
เศศเศเศเศเศศศรษรษษษรษรษรร ฐฐกฐกฐกฐฐกฐฐฐฐฐฐฐฐ ิจจอุอุอุุุุุุตสตตสสาหหหกรกรกรรกรกรกรรรมรมรม 444 ววารรสสสาารรรรราราราราร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 4 วารสาร

 การเตรียมพรอมกับสิ่งจําเปนตอการดํารงชีวิตของผูสูงอายุในเรื่อง “อาหาร” จึงไมอาจถูกละเลย เพราะการใชชีวิตของผู สูงอายุ
อยูบนพื้นฐานของ “ความงาย” อาหารจึงควรจัดเตรียมงาย เปนอาหารที่เค้ียวและกลืนงาย อยางไรก็ตามอาหารที่ชวยรักษาและบํารุงสุขภาพ 
อาหารที่มีวัตถุประสงคเฉพาะก็เปนเรื่องสําคัญ และผูสูงอายุเองยังตระหนักเรื่องอาหารปลอดภัย คุณภาพดี คงรสชาติแบบญี่ปุน และราคา
เหมาะสม ซึ่งภาครัฐโดย MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญจึงไดทําการสํารวจขอมูล
อาหารผูสูงอายุและพบวา

● มุมมองของผูบริโภคทั่วไป ตองการใหบรรจุภัณฑอาหารเปดงาย มีฉลากตัวอักษรขนาดใหญ ใหเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ 
และมีราคาถูกลง 
 ● สวนมุมมองของผูสูงอายุ ตองการใหระบุในฉลากอาหารวา รับประทานแลวจะไดรับสารอาหารอะไร ครบถวนหรือไม และใหเนนความ
อรอย นอกจากนี้ ผิวสัมผัสอาหารไมควรแข็งจนเกินไป โดยใหคํานึงถึงความปลอดภัยในเร่ืองการกลืนอาหารดวย 

● สําหรับผูขายมีมุมมองวา ผลิตภัณฑอาหารผูสูงอายุยังไมแพรหลาย มีวางตลาดไมมากนัก และผูบริโภคตอตานคําวา “อาหารสําหรับผูสูง
อายุ อาหารสําหรับผูไดรับการดูแล” รวมท้ังขอจํากัดของผูสูงอายุในการออกไปซ้ือของ จึงควรมีชองทางการจัดจําหนายสงถึงบาน (Home 
Delivery) และ Internet
 ญี่ปุน จึงไดมีการพัฒนาอาหารผูสูงอายุ โดยแบงกลุมอาหารไดเปน 3 กลุม คือ 
 1. อาหารและผลิตภัณฑอาหารปกติทั่วไป (Ordinary food products) ที่พัฒนารูปแบบ หรือคุณสมบัติใหเหมาะสมกับสภาพและ
ความตองการของผูสูงอายุ โดยมีจุดเดนของผลิตภัณฑดวยการ “ลดทอน” คือ ลดการใชวัตถุดิบที่มีความแข็งลง ลดสารอาหารท่ีไมจําเปน
ตอรางกาย และลดปริมาณอาหารใหเหมาะสมตอความตองการพลังงานท่ีผูสูงอายุควรไดรับในแตละม้ือ ไดแก อาหารท่ีตัดเปนชิ้นขนาดเล็ก 
อาหารที่เนื้อสัมผัสออนนุม และอาหารแคลอรี่ตํ่า ซึ่งมีการจัดเปนชุดอาหารในแตละมื้อที่ประกอบดวย ขาว กับขาว และเคร่ืองเคียง ท่ีชวยปองกัน
การเกิดโรคตางๆ เชน เบาหวานโดยการลดนํ้าตาล และความดันโลหิตโดยการลดเกลือ 
 2. อาหารที่ผลิตภายใต “มาตรฐาน Universal Design Food” ซึ่งแบงระดับความแข็งของเนื้อสัมผัสอาหาร เปน 4 ระดับ คือ ระดับที่ 1 
เคี้ยวได ระดับที่ 2 ใชเหงือกบดเคี้ยวได ระดับที่ 3 ใชลิ้นบดได ระดับที่ 4 ไมตองบดเค้ียว/ใชกลืนได อาหารในกลุมนี้พัฒนาสําหรับผูที่มีปญหา
ในการกลืนอาหาร หรือสําลักเม่ือรับประทานของเหลว จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อชวยการกลืน และปองกันการสําลัก
 3. อาหารที่ไดรับการอนุญาตหรือไดรับการรับรองสําหรับใชเปนอาหารเสริมสุขภาพ หรืออนุญาตสําหรับวัตถุประสงคเฉพาะ (Food for 
Special Dietary Uses : FOSDU) เชน อาหารที่มีสรรพคุณทางยา ผลิตภัณฑ Food for the elderly with difficulty in masticating or 
swallowing และผลิตภัณฑ Food for Specified Health Uses (FOSHU) ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มีการเติมสวนประกอบอาหารท่ีมีคุณประโยชน
ตอรางกาย เพ่ือใหมีคุณสมบัติที่ดีตอสุขภาพยิ่งขึ้น
 ในมุมมองของผูประกอบการอาหารญ่ีปุน เห็นวาตลาดอาหารผูสูงอายุญี่ปุ นจะขยายตัวข้ึน จากการนําระบบประกันสําหรับการดูแล
ผูสูงอายุ หรือผูปวย มาใชเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุของญ่ีปุน และอัตราการเติบโตของการดูแลผูสูงอายุที่บานจะเพ่ิมขึ้น ทําใหการส่ังซ้ืออาหาร
ทาง Internet หรือโทรศัพทเพิ่มสูงขึ้นดวย อยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตในชองทางคาปลีกยังเติบโตไมมากนัก เปนเพราะขอมูลผลิตภัณฑ
ยังไมแพรหลาย ผูบริโภคยังไมรูจักผลิตภัณฑ สวนตลาดอาหารพรอมปรุง เชน อาหารที่ตัดเปนชิ้นเล็ก อาหารบด หรือ Blended foods ก็เติบโต
เพียงเล็กนอย เนื่องจากราคาสูง แตตลาดมีแนวโนมจะขยายตัวในอนาคต
 อีกมุมมองหน่ึงของบริษัทชั้นนําญ่ีปุนผูริเริ่มผลิตอาหารผูสูงอายุ กลับเห็นวาการผลิตอาหารผูสูงอายุเปนการทําธุรกิจเพื่อชวยเหลือสังคม
ทางหนึ่ง โดยชวยบรรเทาภาระใหกับผูดูแลผูสูงอายุ จึงไดพัฒนาผลิตภัณฑอาหารผูสูงอายุ ภายใตแนวคิดที่เรียกวา “Yasashii-Kondate” 
ซึ่งหมายถึงอาหารออนนุม/ปลอดภัย รับประทานงาย มีสารอาหารเพื่อสุขภาพ และอรอย เพื่อใหผูสูงอายุรับประทานไดทุกวันในครัวเรือน

Source: National Institute of Population and Social Security Research 
in Japan (2012)

Source: statistics Bureau MIC; Ministry of Health, Labour and Welfare
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 จากจุดเริ่มตนของการพัฒนาอาหารผูสูงอายุ ไดมีการคิดคนผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง ทั้งในกลุมอาหารทางการแพทยสําหรับผูสูงอายุ
และผูปวย และกลุมอาหารสําหรับผูสูงอายุที่ไดรับการดูแลที่บาน ทําใหผลิตภัณฑมียอดจําหนายสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะผลิตภัณฑประเภท
สารเติมอาหารท่ีใหความหนืด (Thickening agents/Solidifying supplement) อาหารเสริม (Nutritional supplement) อาหารออนนุม 
(Softened foods) อาหารทดแทนของเหลว (Fluid replacement foods) ผลิตภัณฑนมที่มีแคลอรี่ตํ่า อาหารทางทอสายยาง เยลลี่ที่ตอบสนอง
ผูมีปญหาการกลืน และโปรตีนเสริมอาหารแบบผงละลายน้ํา เปนตน โดยผูผลิตจะใหความสําคัญกับเทคโนโลยีการยืดอายุอาหารเปนสําคัญ 
เนื่องจากการเปดตัวผลิตภัณฑตองใชเวลา เพราะผูซื้อไมรูจักอาหารสําหรับผูสูงอายุ จึงตองรอเวลาใหผลิตภัณฑขายได 

อาหารทางทอสายยาง เยลล่ีสําหรับผูมีปญหา

การกลืน
สารใหความหนืด นมพรอมด่ืมแคลอร่ีตํ่า

Yasashii-Kondate lineu และตราสัญลักษณมาตรฐาน Universal Design Food ที่แบงตามระดับความแข็งของผิวสัมผัสอาหาร

อาหารผิวสัมผัสออนนุม ไดแก ปลาที่กางออนนุม ผักออนนุมแชเย็นแชแข็ง และเจลลี่จากมะเขือเทศ

 ดวยเหตุนี้ผูประกอบการอาหารจึงเนนการเผยแพรประชาสัมพันธ และกระจายสินคาผานชองทางตางๆ ในญี่ปุน โดยความรวมมือกับ
สมาคม องคกรที่เกี่ยวของ ในการเขารวมงานแสดงสินคาอาหารและสุขภาพ เพื่อใชเปนโอกาสในการแนะนําสินคาในงาน เชน Medicare Food 
Expo และ Integrated Medicine Exhibition & Conference ณ กรุงโตเกียว และสนับสนุนกิจกรรม การจัดสัมมนา ตลอดจนการประชาสัมพันธ
สินคาในแตละชองทางการจําหนาย อยางเชน

● สถานดูแลผูสูงอายุและโรงพยาบาล ซึ่งไดวางจําหนายอาหารผูสูงอายุโดยเนนอาหารสําหรับผูมีปญหาเค้ียวกลืนในกลุม Universal 
design food รวมถึงอาหารเฉพาะเพื่อบํารุงรักษาสุขภาพดวย โดยการแจกตัวอยาง ใหทดลองชิมสินคา และแนะนําการใช 
 ● Supermarket รานคา รานขายยาและเครื่องสําอาง โดยทั่วไปจะมีเคานเตอร หรือมุมจําหนายเฉพาะสําหรับอาหารผู สูงอายุ 
แตมักประสบปญหาการรักษาสถานะ (Securing shelf display) เนื่องจากผลิตภัณฑยังไมแพรหลาย เม่ือเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑประเภทอื่น

● การสั่งซื้อทางไปรษณีย (Mail order) ที่ชวยเพิ่มความสะดวกแกผูสูงอายุ ชองทางนี้ยังเปนที่นิยมสําหรับการสั่งซ้ืออาหารประเภท
เสริมสุขภาพ และอาหารลดน้ําหนัก แตยังมีปญหาสําหรับผูสูงอายุที่ไมเคยชินในระบบการส่ังซ้ือ ผูประกอบการจึงไดจัดทําแคตตาล็อกสินคา
เผยแพรทาง Mail Catalogue สําหรับการสั่งซื้อทางไปรษณีย ทําใหแนวโนมการส่ังซื้อเพิ่มสูงขึ้น
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● อาหารบางประเภทจะจําหนายผานทาง Internet เทาน้ัน และปจจุบันการส่ังซื้อทาง Internet เปนที่นิยมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุม 
Active senior ซึ่งการเผยแพรทาง Internet จะเนนประชาสัมพันธใหขอมูลสินคา การสง Mail magazine ที่ถือเปนการเพิ่มมูลคาใหแกสินคา
อีกชองทางหนึ่ง 
 ยิ่งไปกวานั้น การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชน TV Magazine และการโฆษณาสินคาทางทีวียังเปนที่นิยมมากท่ีสุดในญ่ีปุน โดยจะส่ือ
ความเห็นของผูบริโภคผานชองทางตางๆ ดวย และการ “ลด แลก แจก แถม” ยังเปนกลยุทธที่ใชไดเสมอ เพราะกาวแรกของการจําหนายท่ีดี 
คือ การแถม และลดราคาเปนพิเศษ เพื่อดึงดูดผูบริโภคใหทดลองใชผลิตภัณฑ และที่ขาดไมไดในวัฒนธรรมการประชาสัมพันธของญ่ีปุน คือ 
“การใชภาพการตูน เพื่อเสริมสรางภาพลักษณใหกับสินคา” ไดถูกนํามาใชกับอาหารผูสูงอายุเชนเดียวกัน

เศศเศเศเศเศศเศรษรษรษษรษรร ฐฐฐกฐกฐกฐกฐฐฐฐฐฐฐฐฐ ิจจจอุอุอุอุออุอุุุตสตตสสตสตสสาหหกรกรกรกรรกรกรรรมรมรม 66 ววารรสสสาารราราราราร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 6 วารสาร

 จากเหตุผลทางธุรกิจและทางสังคมในภาวะ Aging Society ของญี่ปุน หนวยงานภาครัฐอยาง MAFF ที่ดูแลอาหาร จึงตองลงมาศึกษาและ
กําหนดนโยบายรองรับสถานการณ และหาแนวทางที่ทําใหผูบริโภคมีความเขาใจในผลิตภัณฑอาหารผูสูงอายุมากขึ้น แมวาดานกฎระเบียบในการ
ผลิตอาหารผูสูงอายุ จะเปนไปตามกฎหมายการผลิตอาหารทั่วไป เชน กฎหมายสุขอนามัย แตภาครัฐก็ใหการสนับสนุนผูประกอบการอาหาร โดย
การยกเวนภาษีบางสวนใหกับ SMEs และผูผลิตสินคาแบบครบวงจรที่เปนไปตาม “หลักการเพิ่มมูลคาครบวงจร 1 ที่เรียกวา 1 x 2 x 3 = 6 คือ 
การปลูกเอง แปรรูปเอง และขายเอง” ภายใตวิสัยทัศนที่กําหนดใหป 2020 จะกาวสู “Value Chain Innovation” โดยมุงหวังใหเกิด
การหลอหลอมสิ่งใหมๆ เขาดวยกัน เชน เกษตรกรรม+ทองเที่ยว+สวัสดิการ+IT ซึ่งเปนเรื่องที่ไมเกี่ยวของกันใหไปดวยกันได เพื่อสรางคุณคา
ใหมใหเกิดขึ้น 
 นอกจากน้ี MAFF ยังมีแนวคิดโครงการใหมๆ อีกมากมาย อาทิ โครงการอาหารเชาสําหรับมนุษยเงินเดือน ซึ่งมีผูผลิตนําแนวคิดโครงการ
ตางๆ ไปประกอบธุรกิจแลว แมวาจุดเริ่มตนของธุรกิจใหมๆ จะมีอุปสรรคและยังไมไดรับการตอบรับที่ดีจากผูบริโภค ดังเชนสถานการณอาหาร
ผูสูงอายุในปจจุบัน ก็ไมแตกตางไปจากการยอมรับผลิตภัณฑอาหารทารก (Baby Foods) ในอดีต ที่จะตองใชเวลากวา 10 ปที่ผลิตภัณฑ
จะเปนที่ยอมรับ เพราะเปนผลมาจากผูบริโภคติดภาพลักษณวา “แมที่ซื้ออาหารทารก เปนแมขี้เกียจ ไมยอมทําอาหารใหลูก” แตทายท่ีสุด
อาหารทารกกลับเปนที่นิยมมากข้ึน เพราะความสะดวกและปลอดภัย ทําใหผลิตภัณฑติดตลาดในปจจุบัน เชนเดียวกับอาหารผูสูงอายุที่ปจจุบัน
ไดพัฒนาเร่ืองความอรอย สะดวก ปลอดภัย และสามารถเขาถึงผลิตภัณฑไดงายขึ้น 
 จะเห็นไดวา แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารรองรับ Aging Society ของญี่ปุนที่กลาวมาขางตน เปนทิศทางที่นาจะกระตุนใหเกิด
การเปล่ียนแปลงในไทยดวย เพราะสถานการณดังกลาวเปนปจจัยที่สงผลกระทบท่ัวโลก อุตสาหกรรมอาหารจึงตองพัฒนา “เพราะถาโรงงาน
อาหารไทยยังผลิตสินคาและทําธุรกิจรูปแบบเดิมเหมือนกับเมื่อ 30 ปที่แลว ก็เทากับไทยหยุดนิ่ง เนื่องจากไมมีการเปล่ียนแปลงในระบบ
อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นเลย และหากไทยหยุดนิ่ง ในขณะที่คู แขงกาวเดินไปขางหนา ก็เทากับอุตสาหกรรมอาหารของไทยถอยหลัง” 
ในทามกลางรอยตอของการเปลี่ยนแปลง ไทยเองก็มีความพรอมทั้งในดานวัตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย แรงงานที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน
การผลิตที่เปนที่ยอมรับ ดังนั้น การผลิตอาหารผูสูงอายุจึงมิใชเรื่องยาก หากมีการพัฒนานวัตกรรมอาหารเชิงสุขภาพใหกับผูสูงอายุของไทย 
จึงขอเสนอแนวทางที่ไทยอาจทําหรือเตรียมความพรอมได เชน 
 1. ดานการผลิต สามารถใชหลักการเดียวกับญี่ปุนในการดัดแปลงอาหาร คือ (1) ดัดแปลงลักษณะอาหาร โดยทําอาหารใหออนนุม 
เคี้ยวไดงาย การหั่นเปนช้ินเล็กๆ หรืออาจตองบดใหละเอียดถาจําเปน เพื่อใหผูสูงอายุรับประทานไดสะดวก (2) ดัดแปลงดานรสชาติ เนื่องจาก
ผูสูงอายุจํานวนไมนอยท่ีการรับรสเปลี่ยนไป จึงจําเปนตองดัดแปลงรสชาติอาหาร ซึ่งไมควรมีรสจัดหรือมีเครื่องเทศมาก เพื่อใหเหมาะสม
และเปนผลดีตอสุขภาพ (3) ดัดแปลงดานปริมาณ ผูสูงอายุบางคนตองควบคุมปริมาณอาหารที่รับประทาน เพื่อปองกันมิใหนํ้าหนักตัวเพิ่ม
หรือบางคนรับประทานอาหารไดนอย การจัดอาหารในปริมาณไมมากนัก หรือแบงเปนหลายๆ มื้อ จะชวยตอบสนองการบริโภคได

บูธแสดงสินคากวา 70 บริษัท และการจัดสัมมนาภายในงาน Medicare Food Expo 
และ Integrated Medicine Exhibition & Conference ณ กรุงโตเกียว

1 มูลคาของผลิตภัณฑที่เพิ่มขึ้นในแตละขั้นตอนการผลิตจนถึงการจําหนาย ซึ่งจะมีการบริหารจัดการการผลิตต้ังแตวัตถุดิบจนถึงผูบริโภคข้ันสุดทาย 
 โดยสามารถใชความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบหรือการนําจุดแข็งของผูผลิต เชน การใชภูมิปญญาและวัฒนธรรม มาสรางสรรคผลิตภัณฑใหมีคุณคา
 และมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑจะมีความแตกตางและยากตอการลอกเลียนแบบ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม



 2. ดานการสงเสริมธุรกิจและเครือขาย ภาครัฐอาจสนับสนุนการทําธุรกิจในชวงแรก ซึ่งสามารถดําเนินการในลักษณะเครือขายวิจัย
รวมกับหนวยงานตางๆ เชน มหาวิทยาลัย สถาบันดานโภชนาการ ผูประกอบการอาหาร และหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของกับสวัสดิการสังคม 
และสุขอนามัย โดยใหความสําคัญกับการสรางสรรคผลิตภัณฑบนพื้นฐานการวิจัยและพัฒนา การเลือกใชบรรจุภัณฑที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ 
และสามารถยืดอายุการเก็บรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ อาทิ การใชตัวอักษรขนาดใหญใหอานงาย ใสขอความที่แสดงถึงประโยชนและคุณคา
ของผลิตภัณฑมีความสวยงาม สะดวกใช เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และที่สําคัญ คือ เลี่ยงการใชขอความในบรรจุภัณฑที่จะกระทบภาพลักษณ
ของผูบริโภค เชน อาหารสําหรับผูสูงอายุ หรืออาหารสําหรับผูที่ตองไดรับการดูแล  
 3. ดานตลาดและประชาสัมพันธ ในระยะเร่ิมแรกภาครัฐควรประชาสัมพันธและใหความรูแกผูบริโภคท่ีเปนกลุมเปาหมาย เพื่อจะไดปฏิบัติ
ไดถูกตอง และมีภาวะโภชนาการท่ีดี และควรสงเสริมใหผูประกอบการอาหารไดเขารวมงานแสดงสินคาอาหารท่ีมีความเฉพาะดานเชิงสุขภาพใน
ระดับนานาชาติมากข้ึน เชน Medicare-Food Expo เพ่ือศึกษาความตองการของตลาดผลิตภัณฑที่นอกเหนือจากอาหารปกติทั่วไปอยางจริงจัง 
อีกทั้งเปนการสรางโอกาสในการพบปะและเจรจารวมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเขมแข็ง โดยอาจใชญี่ปุ นเปนแมแบบในการพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหารผูสูงอายุที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่นาเชื่อถือ จะชวยใหผลิตภัณฑของไทยเปนที่ยอมรับในระดับสากลและสามารถขยาย
เขาสูตลาดโลกไดในอนาคต และเปนการสนับสนุนนโยบายครัวไทยสูครัวโลกเพื่อทุกกลุมเปาหมาย โดยไมละเลยกลุมผูสูงวัย
 นอกจากน้ี ภายใตการศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมอาหารเชิงสุขภาพเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุดังกลาว ยังไดมีการลงพื้นที่เพื่อสํารวจ
ขอมูลผูบริโภคสูงอายุและผูประกอบการในประเทศซึ่งเปนกลุมเปาหมายท่ีมีตอผลิตภัณฑอาหารแปรรูปดวย และผลการสํารวจขอมูลฯ พบวา 
แนวโนมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปจะเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะในผลิตภัณฑเคร่ืองดื่มสําเร็จรูป ผลิตภัณฑเคร่ืองดื่มพรอมชง และผลิตภัณฑ
อาหารกระปอง โดยกลุมเปาหมายจะใหความสําคัญกับผลิตภัณฑในเรื่องรสชาติ คุณคาทางโภชนาการและมีฉลากชัดเจน ออนนุม/รับประทานงาย 
เก็บไวไดนาน และราคาเหมาะสม ในการดําเนินการตอไป จะเปนการนําผลสํารวจฯ มาใชเปนแนวทางการพัฒนาและเตรียมความพรอม

 สุดทายนี้ ขอยกตัวอยางผลิตภัณฑอาหารของไทยท่ีผลิตเพ่ือชวยเหลือสังคมสําหรับผูบริโภคเฉพาะกลุม ดังจะเห็นไดจาก “อาหาร
พระราชทาน เจลลี่โภชนา” ที่มีลักษณะน่ิม กลืนงาย และมีสารอาหารท่ีใหพลังงานเหมาะสม สําหรับผูปวยมะเร็งชองปาก หรือผูปวยที่มีปญหา
การเคี้ยว การกลืน โดยสามารถขอรับผลิตภัณฑดังกลาวไดตามสถานพยาบาล ซึ่งรูปแบบอาหารพระราชทานไดมีการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑและทําการผลิตในลักษณะเครือขายความรวมมือของหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีผลิตอาหารเพ่ือสังคม จึงเห็นวา อาหารพระราชทาน 
จะเปนตนแบบท่ีดีในการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยอาจนําแนวคิดดังกลาวมาพัฒนาอาหารผูสูงอายุใหอยูบนพ้ืนฐานของ “การพัฒนานวัตกรรม
ที่สรางสรรค ใหกับธุรกิจเพ่ือสังคม ไดอยางสมดุลและยั่งยืน” ซึ่งจะเปนการเตรียมพรอมรองรับภาวะ Aging Society ที่กําลังกาวเขามา เพื่อให
อุตสาหกรรมอาหารไทยสามารถยืนอยูบนรอยตอของการเปล่ียนแปลงไดอยางม่ันคง ดวยความสามารถและโอกาสในการแขงขัน โดยยึดหลัก

“อาหารพระราชทาน เจลล่ีโภชนา”

ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารสําหรับผูสูงอายุ 
ใหสอดคลองกับความตองการที่แทจริง และภายหลัง
จากการศึกษาเสร็จส้ิน ผูประกอบการอาหารไทยจะ
สามารถนําขอมูลไปปรับใชกับการดําเนินธุรกิจและ
พัฒนาผลิตภัณฑ ทั้งนี้ หากกระตุนใหเกิดการผลิต
อาหารผูสูงอายุและลงทุนในเชิงพาณิชย คาดวาจะ
สามารถสรางรายไดมากกวา 100,000 ลานบาทตอป
อยางแนนอน เนื่องจากมีการคาดการณวา จํานวน
ผูสูงอายุไทยจะเพิ่มขึ้นเกือบรอยละ 50 ทุกๆ 10 ป 

ความรับผิดชอบตอสังคม 
อันจะชวยสรางความเทา
เทียมและความอยูดีมีสุขให
กับประชาชน ซึ่งถือเปนเปา
หมายสุดทายของการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารไปสูการ
พัฒนาประเทศ

ผูสูงอายุจํานวนมากออกจากบานมาจับจายใชสอย เพื่อหาซื้ออาหารในยานการคาตางๆ 
สะทอนภาพ Aging Society ในญี่ปุน และเปนภาพท่ีกําลังจะเกิดขึ้นในสังคมไทยในอนาคตอันใกลนี้

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 7วารสาร

   อางอิง : 1.  รายงานการสํารวจขอมูลเชิงลึกการพัฒนานวัตกรรมอาหารเชิงสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) ณ ประเทศญ่ีปุน
   ระหวางวันที่ 16 - 22 กุมภาพันธ 2556 : สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
  2.  โครงการศึกษาแนวทางพัฒนานวัตกรรมอาหารเชิงสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 : 
   สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม



ชาลี  ขันศิริ

สํานกัเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

àμÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁμ ŒÍ¹ÃÑºàμÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁμ ŒÍ¹ÃÑº  FTAFTA
©ºÑºãËÁ‹©ºÑºãËÁ‹  ä·Â-ªÔÅÕä·Â-ªÔÅÕ

● ความเปนมา
 การเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรีระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แหงสาธารณรัฐชิลี (The Free Trade Agreement between the Government of the 
Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of Chile) หรือ
ความตกลงการคาเสรี (FTA) ไทย-ชิลี เกิดขึ้นจากการหารือระหวางนายกรัฐมนตรีของไทย 
(พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร) กับประธานาธิบดีของชิลี (Mr. Ricardo Lagos Escobar) 
ระหวางการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี 11 เมื่อ พ.ศ. 2546 โดยทั้งสองฝายไดรวม
กันศึกษาความเปนไปไดของการจัดทําเขตการคาเสรีระหวางไทยกับชิลี (Thailand – Chile 
Joint Study on the Feasibility of a Free Trade Agreement) ครอบคลุมประเด็นการคา
สินคา การคาบริการ การลงทุน และความรวมมือทางเศรษฐกิจ โดยผลการศึกษาพบวา
การจัดทําความตกลงการคาเสรี (FTA) ไทย-ชิลี จะทําใหเกิดการขยายการคาและการลงทุน
ระหวางทั้งสองฝายเพิ่มมากขึ้น 
 การดําเนินงานที่ผานมา กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย ในฐานะ
หนวยงานหลักในการเจรจาของไทย ไดดําเนินการตามบทบัญญัติภายใตมาตรา 190 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ .  2550 เรื่องการจัดทําหนังสือสัญญา
ระหวางประเทศ ซึ่งไดจัดทํากรอบการเจรจาความตกลงการคาเสรีไทย-ชิลี ซึ่งเปนความตกลง
การคาเสรีของไทยฉบับแรก ที่ไดดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190  โดยไดรวบรวม
ความเห็นและขอเสนอแนะของทุกภาคสวน และไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ (กนศ.) เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2553 
และไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2553 
และ 15 กันยายน 2553 ตามลําดับ โดยกรอบการเจรจาดังกลาว มีสาระสําคัญเพื่อเปนการ
ขยายโอกาสในการสงออกสินคาและบริการของไทย รวมท้ังโอกาสการลงทุนในชิลี และการ
สงเสริมการลงทุนจากตางชาติ ทั้งนี้ การเจรจาในรอบแรกไดเริ่มตนขึ้น เมื่อเดือนเมษายน 
2554 และสามารถสรุปผลการเจรจาไดในรอบที่ 6 เมื่อเดือนสิงหาคม 2555 โดยมีผูแทน
กระทรวงอุตสาหกรรมเขารวมอยูในคณะเจรจาดวย ตอมาคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาไดมี

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 8 วารสาร



รายการสินคา
สงออกสําคัญ

ไทย-ชิลี  
(ลานเหรียณสหรัฐฯ) 

2008
(2551)

2009
(2552)

2010
(2553)

2011
(2554)

2012
(2555)

รายการสินคา
นําเขาสําคัญ

ไทย-ชิลี
(ลานเหรียญสหรัฐฯ)

2008
(2551)

2009
(2552)

2010
(2553)

2011
(2554)

2012
(2555)

328.25 139.37 514.07 511.92 625.62 รวม 212.75 160.58 308.03 358.47 352.68

รถยนตและสวน
ประกอบ

185.93 40.55 358.42 314.66 442.21 สินแรโลหะและ   
เศษโลหะ

73.17 64.47 150.82 127.00 125.91

อาหารกระปอง
แปรรูป

14.07 12.22 20.55 34.51 37.50 สัตวนํ้า แชเย็น    
แชแข็ง

67.69 50.12 65.00 111.30 100.24

เครื่องใชไฟฟา
และสวนประกอบ

32.14 22.42 34.71 35.53 32.77 เยื่อกระดาษและ  
เศษกระดาษ

26.86 19.00 38.11 54.42 47.07

ผลิตภัณฑปูน
และซีเมนต

7.32 13.69 16.93 15.52 19.03 ปุยและยากําจัด
ศัตรูพืชและสัตว

2.35 3.74 3.18 3.56 18.50

เครื่องจักรกล

และสวนประกอบ

10.75 5.91 12.03 14.46 16.92 เหล็กและผลิตภัณฑ 6.09 1.96 4.52 7.80 8.13

มติเห็นชอบเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 และ 12 มีนาคม 2556 เปนที่เรียบรอยแลวตามลําดับ 
และกําลังดําเนินกระบวนการภายในประเทศ โดยคาดวาจะสามารถลงนามความตกลง
และใหมีผลบังคับใชไดภายในไตรมาสท่ี 4 ของป 2556

● ขอมูลทั่วไป
 สาธารณรัฐชิลี (Republic of Chile) ตั้งอยูทางฝงตะวันตกของทวีปอเมริกาใต ระหวาง
แนวเทือกเขาแอนดีสกับมหาสมุทรแปซิฟก มีลักษณะภูมิประเทศเปนแนวยาวเลียบฝ ง
มหาสมุทรแปซิฟกในแนวต้ัง มีพื้นที่ใชประโยชนประมาณ 750,000 ตารางกิโลเมตร ประชากร
ราว 17 ลานคน โดยอาศัยอยูในเขตเมืองหลวงกรุงซานติเอโก ประมาณ 6 ลานคน และ
ตามหัวเมืองตางๆ คิดเปนรอยละ 89 ของประชากรที่อาศัยอยูในพ้ืนท่ีเขตเมือง ดานความ
สัมพันธทางการคาระหวางไทยและชิลี ในป พ.ศ. 2555 (2012) ชิลีเปนประเทศคูคา
ที่สําคัญอันดับ 3 ของไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยมียอดการคามูลคารวมท้ังสิ้น 
978.30 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยสงออกไปยังชลิีคิดเปนมูลคา 625.62 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
และนําเขาจากชิลี คิดเปนมูลคา 352.68 ลานเหรียญสหรัฐฯ สงผลใหไทยเกินดุลการคา
กับชิลี คิดเปนมูลคา 272.94 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ที่มา : กรมศุลกากร

● สาระสําคัญ
   ความตกลงการคาเสรีไทย-ชิลี เปนความตกลงที่ครอบคลุม (Comprehensive 
Agreement) โดยรวมขอบทตางๆ ที่เกี่ยวของกับการคาและการลงทุนไวในความตกลง
ฉบับเดียว ไดแก การคาสินคา พิธีการศุลกากร กฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา มาตรการปกปอง
และเยียวยาทางการคา มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรการอุปสรรคทางเทคนิค
ตอการคา การคาบริการ การระงับขอพิพาทระหวางรัฐ ความรวมมือทางเศรษฐกิจ และความ
โปรงใส สําหรับขอบทการลงทุน จะมีการเจรจาภายใน 2 ป นับจากความตกลงมีผลบังคับใช 
ในสวนของการเปดตลาดการคาสินคา (Trade in Goods) ทั้งสองฝายกําหนดรูปแบบการ
ลดภาษี (Modality)   โดยแบงออกเปน 4 กลุม ไดแก 

รวม

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 9วารสาร



 1) ลดภาษีเปนศูนยทันทีเม่ือความตกลงมีผลบังคับใช 
(NT0) 
 2) ลดภาษีเปนศูนยในปที่ 3 (NT1) 
 3) ลดภาษีเปนศูนยในปที่ 5 (NT2)
 4) ลดภาษีในปที่ 8 (SL) สําหรับสินคาออนไหว
โดยใหมีอัตราการลดภาษีที่แตกตางกันสําหรับแตละชวงอัตรา
ภาษี เนื่องจากโครงสรางภาษีศุลกากรของชิลีมีความแตกตางจาก
ไทยเปนอยางมาก กลาวคือ โครงสรางอัตราภาษีศุลกากรของชิลี
จะอยูที่รอยละ 0-6.2 ในขณะที่โครงสรางอัตราภาษีศุลกากรของ
ไทยจะอยูที่รอยละ 0-80 และทั้งสองฝายไมมีรายการสินคาที่จะไม
นํามาลดภาษี (Exclusion List) ระหวางกัน 
 ไทยจะไดประโยชนจากการท่ีชิลีจะยกเลิกภาษีศุลกากร
ใหกับสินคาสงออกของไทยทันทีที่ความตกลงมีผลบังคับใช เชน 
ยานยนต ปลากระปองแปรรูป โพลิเมอร เครื่องใชไฟฟา ผลิตภัณฑ
วัสดุกอสราง ปูนซีเมนต เม็ดพลาสติก ยางและผลิตภัณฑยาง 
อัญมณีและเครื่องประดับ เปนตน โดยสินคาดังกลาว ไทยมี
ศักยภาพในการผลิตและสงออกไปทั่วโลกแตยังสงออกไปชิลี
และประเทศแถบลาตินอเมริกาไมมากนัก ดังนั้น การที่ชิลียกเลิก
ภาษีทันที จะทําใหภาคอุตสาหกรรมไทยสามารถแขงขันและ
ขยายการสงออกไดดีและเร็วมากขึ้น โดยชิลีเปนตลาดสําคัญ
แหงใหมในลาตินอเมริกาที่มีศักยภาพรองรับการขยายการสงออก
สินคาของไทย 

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 10 วารสาร

 ในสวนของการเปดตลาดสินคาของไทยใหกับชิลี สินคา
วัตถุดิบจะยกเลิกภาษีทันทีที่ความตกลงมีผลบังคับใช ซึ่งเปน
สินคาสงออกท่ีสําคัญของชิลีและไทยมีความตองการนําเขาอยูแลว 
เชน ทองแดง สินแรเหล็ก เปนตน ทั้งนี้ การเปดตลาดการคา
ระหวางกัน สินคาที่ทั้งสองฝายจะสามารถไดรับสิทธิประโยชนทาง
ภาษีศุลกากร จะตองมีคุณสมบัติของกฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา
ที่ทั้งสองฝายไดตกลงกันไวในแตละรายการ (Product Specific 
Rules : PSR) โดยกําหนดใหใชวัตถุดิบภายในไทยหรือชิลี เปน
สัดสวนสําคัญในการผลิต (Qualifying Value Content) ซึ่งสวน
ใหญกําหนดไวที่รอยละ 40 ของราคาสินคา 

 ชิลีจัดเปนตลาดใหมที่มีศักยภาพของไทย และเปนประเทศ
คูคาที่สําคัญอันดับ 3 ในภูมิภาคลาตินอเมริกา รองจากบราซิล
และอารเจนตินา จากขอมูลสถิติการคา ไทยมีการสงออกสินคา
ไปยังชิลีมากกวาการนําเขา จึงนับเปนโอกาสที่ดีในการขยายตลาด
การคาไทย โดยสินคาที่ไทยจะไดประโยชนจากความตกลง FTA 
ไทย-ชิลี ไดแก รถยนตปคอัพ อาหารกระปองและอาหารสําเร็จรูป 
ปูนซีเมนต เครื่องจักรกล ผลิตภัณฑยาง เครื่องซักผาและ
เครื่องซักแหง ตูเย็น และ ผลิตภัณฑพลาสติก เปนตน โดยเฉพาะ
รถยนตปคอัพ ชิลีมีการใชในอุตสาหกรรมเหมืองแรเปนจํานวน
มากและไทยเปนผูสงออกหลักไปยังชิลีครองตลาดเปนอันดับ 1 
คิดเปนรอยละ 32 ของการนําเขารถยนตปคอัพทั้งหมดในชิลี 
ขณะเดียวกัน ชิลีเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ เชน 

ทองแดง สินแรเหล็ก ซึ่งจะเปนประโยชนในการลดตนทุนวัตถุดิบ
ของไทยใหสามารถแขงขันดานราคา อยางไรก็ดี ปญหาสวนใหญ
ในดานการคาระหวางไทย-ชิลี ไดแก ความสามารถในการแขงขัน 
เนื่องจากกําลังซ้ือสวนใหญเปนผูมีรายไดปานกลาง-ตํ่า ซึ่งไทย
อาจเสียเปรียบคูแขงขันได เชน จีน เกาหลีใต และประเทศแถบ
ลาตินอเมริกา เนื่องจากไทยมีตนทุนคาขนสงที่มีราคาสูงกวา
ทําใหสินคาอาจมีราคาสูง นอกจากน้ี นักธุรกิจไทยยังไมให
ความสนใจกับตลาดแถบนี้เทาที่ควร เนื่องจากมองวาเปนตลาดที่
ตั้งอยูไกล และใชภาษาสเปนเปนหลัก อีกทั้งขาดกิจกรรมสราง
ความรูจักระหวางกันอยางสมํ่าเสมอคอนขางนอย 

ทั้งนี้ สศอ. และหนวยงานที่เก่ียวของจะไดเรงสงเสริม
และเผยแพรประชาสัมพันธใหผู ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
ไดรับทราบขอมูลเพ่ิมเติมมากข้ึน และแสวงหาโอกาสในการ
เก็บเก่ียวการใชสิทธิประโยชนทางภาษีภายใตความตกลงดังกลาว
ใหไดอยางสูงสุดตอไป
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● เมื่อไมมีใครยอมจายแพงกวาเพื่อส่ิงแวดลอม 
 สินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนรถยนตพลังงาน
ไฟฟา พลาสติกที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ หรือเทคโนโลยีตรวจจับ
มลพิษ ลวนมีราคาสูงเนื่องจากผูผลิตมีตนทุนและความเสี่ยงในการทํา
วิจัยและพัฒนา ตองเผชิญกับการลองตลาดใหม อีกทั้งยังไมสามารถ
แขงขันสินคารูปแบบเดิมที่มีราคาตํ่ากวาในตลาดเกาที่ “ราคา” ยังคง
เปนปจจัยหลักในการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภคได ภาระตนทุน
ประกอบกับความเส่ียงที่เพิ่มข้ึนน้ีเอง ทําใหการผันตนเองไปเปน
ผู ประกอบการสีเขียวของผู ประกอบทําไดยากหากไมได รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ ในขณะที่ภาครัฐก็มองวาอุตสาหกรรมสีเขียว
ยังคงเปนเรื่องของอนาคตอันไกล 

● ไมใช “รายจาย” แตเปน “การลงทุน”
 คณะกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟค องคการสหประชาชาติ (UN-ESCAP) หัวเรือใหญของการ
พัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค ทราบดีถึงปญหา
ดังกลาว จึงไดพยายามเผยแพรกระบวนทัศนใหม โดยเปลี่ยนคําเรียก
จาก “เศรษฐกิจสีเขียว” เปน “การเติบโตสีเขียว” ที่สื่อใหเห็นวาการ 
“go green” ไมไดขัดกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ แตกลับทําให
เศรษฐกิจเติบโตข้ึนอยางย่ังยืน ESCAP พยายามช้ีใหเห็นวาการดูแล
รักษาส่ิงแวดลอมไมใช “ภาระรายจาย” แตเปน “การลงทุน” เพ่ือ
สรางความม่ันคงใหกับปจจัยการผลิต และเปนการลงทุนในธุรกิจใหม
ที่มีโอกาสเติบโตสูงในอนาคต 
 ภาคการผลิตแบบเกาเปนระบบเศรษฐกิจที่ไมยั่งยืนและอยูบน
พื้นฐานความเสี่ยง เนื่องจากตองพึ่งพาปจจัยการผลิตที่ได จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน วัตถุดิบและพลังงาน ที่นับวันจะย่ิงหายาก
และมีราคาแพง นอกจากนี้ มลพิษที่ภาคอุตสาหกรรมสรางขึ้น 
ยังเปนตนเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงกอใหเกิด
ปญหาการอยูรวมกันกับชุมชน ซึ่งปญหาเหลาน้ีสุดทายแลวจะยอน
กลับมาสงผลกระทบตอการขยายฐานการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
เอง ดวยเหตุนี้จึงจําเปนอยางยิ่งที่อุตสาหกรรมจะตองจริงจังกับการ
ลงทุนในเทคโนโลยีที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน แสวงหา
การใชประโยชนจากวัตถุดิบใหมที่ใชแลวไมหมดไป เพื่อสรางความ
มั่นคงใหกับปจจัยการผลิต รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีบําบัดมลพิษ

เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน เพื่อสรางความม่ันคงใหกับ
ฐานการผลิต นวัตกรรมส่ิงแวดลอมที่ถูกพัฒนาขึ้นเหลานี้ ไมเพียงชวย
แกปญหาที่มีอยู ในปจจุบันเทานั้น แตยังนําไปสูสินคาและบริการ
รูปแบบใหม ที่จะกลายเปนอุตสาหกรรมท่ีจะสรางงานและรายได
ในอนาคตไดอกีดวย

● การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเพื่อ Go green
 จากการศึกษาวิจัยของ ESCAP พบวา สิ่งสําคัญท่ีจะทําให
เศรษฐกิจสีเขียวประสบความสําเร็จได คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ทางเศรษฐกิจ 2 ประการ ไดแก
 (1) การเปลีย่นแปลงโครงสรางทีม่องเหน็ได (Visible structure)
ที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชพลังงานและทรัพยากร เชน อาคาร
ที่ใชพลังงานแสงอาทิตย หรือการทํา 3R ในภาคอุตสาหกรรม 
 (2) การเปลี่ยนแปลงโครงสร างที่ ไม สามารถมองเห็นได  
(Invisible structure) เชน การออกกฎหมาย หรือการทบทวนระบบ
การเก็บภาษีของประเทศใหเปนเชิงกลยุทธมากขึ้น โดยอาศัยหลัก 
“รายไดที่สมดุล” (Revenue Neutrality) เชน ยกเลิกภาษีกิจกรรม
ที่พึงประสงค เชน ภาษีรายได (income tax) แลวชดเชยรายไดที่
หายไปน้ันดวยการเปล่ียนไปเก็บภาษีในกิจกรรมไมนาพึงประสงคแทน 
เชน การปลอยมลภาวะตอสิ่งแวดลอม (green tax) เปนตน  

ภาพที่ 1 โมเดลจําลองโครงการ Saemangeum 
Comprehensive Development Project

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 11วารสาร

สิรินยา ลิม
สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
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● แนวคิด Green Growth กับประเทศเกาหลีใต
 นักวิชาการของเกาหลีใตเปนหน่ึงในแกนนําและทีมพัฒนา
แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวรวมกับ ESCAP โดยกระทรวงส่ิงแวดลอมของ
เกาหลีใตทํางานรวมกันกับ ESCAP อยางใกลชิดมาโดยตลอด แนวคิด
เศรษฐกิจสีเขียวจึงไดถูกถายทอดจาก ESCAP ไปสูรัฐบาลเกาหลีใต 
โดยมีนายมานี ลี อดีตรัฐมนตรีกระทรวงส่ิงแวดลอมเปนผูพยายาม
ผลักดันแนวคิด “เศรษฐกิจสีเขียว” ใหกลายเปนแผนพัฒนาระดับ
ประเทศ ตอมาในป 2551 ประธานาธิบดี  ลี เมียง บัก ไดประกาศให 
“Low Carbon, Green Growth” เปนวาระแหงชาติเปนระยะเวลา 
40 ป 

 การประกาศเปนนโยบายระดับประเทศที่ชัดเจนน้ีเอง ที่ทําให
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีจุดหมายของการพัฒนาประเทศไปใน
ทิศทางเดียวกัน ภาครัฐรวมกันบูรณาการแผน และม่ันใจไดวาโครงการ
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมจะไดรับการจัดสรรงบประมาณอยางตอเนื่องแมจะ
มีการเปลี่ยนพรรครัฐบาล แตที่สําคัญท่ีสุดคือ นโยบายดังกลาวเปนการ
ชี้ทิศทางการลงทุนใหกับเอกชน ยุทธศาสตรที่วางไวอยางรัดกุม ชวยให
ภาคอุตสาหกรรมเช่ือม่ันในรัฐบาล และกลาวางแผนลงทุนระยะยาว 
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสะอาด ซึ่งเปนธุรกิจที่มีต นทุนสูง แตก็ให
ผลตอบแทนสูงในระยะยาวเชนเดียวกัน

● รัฐบาลเกาหลีใตเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมไดอยางไร
 สําหรับประเทศเกาหลีใตแลว ไมมีเทคนิคอะไรใหมในการ
เปลี่ยนภาคการผลิตของประเทศใหเปนอุตสาหกรรมสีเขียว เพราะ
เกาหลีใตเคยมีประสบการณมาแลว จากการยกระดับอุตสาหกรรม 
ที่ เคยใช แรงงานเข มข น จนกลายมาเป นผู นําในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร  ซึ่งเป นอุตสาหกรรมท่ีต องใช 
เทคโนโลยีเขมขน ภายในไมกี่สิบป เทคนิคนั้นก็คือการสรางอุปสงคและ
อุปทานใหกับอุตสาหกรรมที่ประเทศตองการจะสนับสนุนน่ันเอง
 กลยุทธเดียวกันนี้ถูกนํามาใชอีกครั้งเพื่อสรางอุตสาหกรรมที่ใช
เทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยการออกมาตรการสรางความ
เขมแข็งดานเทคโนโลยีใหกับภาคอุตสาหกรรมซ่ึงเปนฝงอุปทาน และ
ออกนโยบายกระตุนความตองการสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของ
ผูบริโภคดวยมาตรการอุดหนุนตางๆ ทั้งนี้ จากขอมูลพบวาเกาหลีใต
ประสบความสําเร็จเปนอยางดีในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
จากขอมูลของกระทรวงส่ิงแวดลอมเกาหลีใต ในป 2552 ตลาด
ของเทคโนโลยีสีเขียวของเกาหลีใตมีมลูคา 1.2 แสนลานบาท อัตราการ
เติบโตระหวางป 2547-2552 อยูที่รอยละ 16.5  คิดเปนรอยละ 4 
ของ GDP มีผู ประกอบการกวา 30,000 ราย และจางงานกวา 
185,000 อัตรา

อุปทาน...สรางได
 รัฐบาลเกาหลีใตตระหนักดีวา การพัฒนาไปสูอุตสาหกรรม
สี เขียวจะเป นไปไม ได  เลยหากปราศจาก “ เทคโนโลยี” หรือ 
“นวัตกรรม” ดานส่ิงแวดลอม เพราะไมวาจะเปนการควบคุมมลพิษ
ที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม หรือ การสรางธุรกิจที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
จําเปนตองใชเทคโนโลยีเขามาแกไขปญหาท้ังสิ้น นอกจากน้ี การเปน
เจาของเทคโนโลยีกอนยอมสรางแตมตอทางธุรกิจใหกับเอกชนของ
เกาหลีใตในอนาคต รัฐบาลจึงไดพยายามสนับสนุนเอกชนเพื่อสราง
เทคโนโลยีของตนเองมาโดยตลอด ดังกลยุทธตางๆ ตอไปนี้

กลยุทธ 1: การประเมินเทคโนโลยี และสนับสนนุการเกิด
ธุรกิจเทคโนโลยีสะอาด 
 เกาหลีใตมีคณะกรรมการประเมินและระบุเทคโนโลยีสีเขียว
ที่มีศักยภาพและมีความเปนไปไดในอนาคต รวม 27 เทคโนโลยี 
จากน้ันจึงใชกลยุทธตางๆ เพื่อสนับสนุนใหเอกชนนําเทคโนโลยี
ดังกลาวไปวิจัยและพัฒนาในเชิงพาณิชย เชน พิจารณาลดเกณฑ
การเขาสูตลาดหลักทรัพยใหกับบริษัทที่มีการทําวิจัยและพัฒนาเปน
พิเศษ ทําใหบริษัทเหลานี้สามารถระดมทุนไดงายขึ้น มีมาตรการลด
หยอนภาษี และการจัดตั้งกองทุนกู ยืมดอกเบี้ยตํ่าใหกับเอกชนที่
ต องการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมสิ่ งแวดล อม โดยจะมีการออก
ประกาศนียบัตรรับรองผลิตภัณฑหรือเทคโนโลยีใหมที่ไดรับการพัฒนา
ขึ้นมาเพ่ือสรางความม่ันใจใหกับผูบริโภคดวย

กลยุทธ 2: การจัดซื้อจัดจางโครงการขนาดใหญของ
ภาครัฐ
 การจัดซื้อจัดจางโครงการขนาดใหญของรัฐบาลเกาหลีใตที่
เก่ียวกับส่ิงแวดลอม ลวนเปนลักษณะลงทุนรวมกับบริษัทเอกชน
สัญชาติเกาหลีใตเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหมขึ้นเอง เมื่อการพัฒนา
ประสบความสําเร็จเทคโนโลยี รวมท้ังผลกําไรจากการดําเนินการ 
จะตกอยูที่เอกชนผูรวมลงทุน การใชเทคโนโลยีที่พัฒนาไดเองใน
ประเทศนอกจากจะชวยประหยัดงบประมาณในการจัดจางแลว 
เทคโนโลยีที่พัฒนาได ยังสามารถสงออกเทคโนโลยีไปยังประเทศกําลัง

ภาพที่ 2 อดีตประธานาธิบดี ลี เมียง บัก สมัครใชบัตรกรีนการด

Green Industry Development Model (GIDM)

1. สรางเทคโนโลยีของตนเองหรือ 
 indigenous technology
2.  สนับสนนุการเกิดธุรกิจเทคโนโลยีสะอาด
3. พัฒนาพื้นที่นคิมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม
 เทคโนโลยีสะอาด

วาระแหงชาติ, กฎหมาย, มาตรการจูงใจ,
การจัดซื้อจัดจางโครงการขนาดใหญของภาครัฐ

Demand

Supply

1. สรางตลาดในประเทศ GP, eco-money.
2.  สรางตลาดตางประเทศ G2G, MOU
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พัฒนาได ตัวอยางเทคโนโลยีที่เกาหลีใตสรางข้ึนจากการลงทุนภาครัฐ
และพรอมที่จะสงออกไปใหกับประเทศอ่ืนๆ เชน เทคโนโลยีบําบัด
นํ้าเสียโดยใชเยื่อเลือกผาน ระบบเตาเผาขยะกําเนิดพลังงาน ระบบ
เฝาระวังและตรวจจับมลพิษจากปลองควันจากระยะไกล เปนตน  

กลยุทธ 3: การบริหารเงินงบประมาณ เทคโนโลยี และ
กําลังคน
 งบประมาณดานสิ่งแวดลอมของเกาหลีใตมาจากการจัดตั้ง
ระบบบัญชีพิเศษ โดยมีรายไดมาจากการเก็บภาษีผูสรางมลพิษตาม
หลักการ “Polluters pay” การใชเงินงบประมาณน้ีสวนมากจะเนนไป
ที่การลงทุนเพ่ือสรางโครงสรางพ้ืนฐานทางส่ิงแวดลอมขนาดใหญที่ใช
เทคโนโลยีสูง และไดมาตรฐานโลก โดยโครงการเหลาน้ีจะตองชวย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไดอยางมีนัยสําคัญ เชน โครงการ
ระบบเตาเผาขยะกําเนิดพลังงาน การบริหารเงินงบประมาณหรือ
แมแตเงินบริจาคของเกาหลีใต จึงเปนลักษณะของกองทุนหรืองบ
ลงทุน มากกวาการแตกเงินงบประมาณออกเปนโครงการยอยๆ รายป 
ซึ่งการบริหารงบประมาณแบบกองทุนนี้ ทําใหเกิดความตอเนื่องของ
งบประมาณ และมีเงินหมุนเวียนสําหรับการดําเนินโครงการตลอดเวลา 
การจัดซื้อจัดจางโครงการขนาดใหญของรัฐ นอกจากจะกอใหเกิด
โครงสรางพื้นฐานที่เปนประโยชนแลว ยังเปนการสรางตลาดงานที่ใช
ความรู (Knowledge based) และใหคาตอบแทนสูง ซึ่งเปนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยภายในประเทศอีกทางหนึ่งดวย เนื่องจาก 
โครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีเหลาน้ี จําเปนตองมีบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนผูดําเนินการ ดังนั้น ผลลัพธสุดทายที่ไดจาก
การลงทุน คือ สามารถสรางบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก เห็นไดจากตัวอยางที่หนวยงาน
ภายใตกระทรวงส่ิงแวดลอมของเกาหลีใตลวนไดรับเงินทุนสนับสนุน
จากกระทรวงส่ิงแวดลอมอยางตอเน่ือง และเปนหนวยงานท่ีมี
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน Korea Environmental Industry & 
Technology Institute (KEITI) เปนหนวยงานที่ประกอบดวยวิศวกร
สิ่งแวดลอมถึงกวา 800 คน

ภาพความสัมพันธระหวางงบประมาณ
ที่ตอเนื่อง เทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลากร

กลยุทธ 4: การทองเที่ยวเชิงนิเวศนในนคิมอุตสาหกรรม 
 ตามเป าหมายของแผนพัฒนาการเติบโตสีเขียว รัฐบาล
เกาหลีใตตองการสราง “นิคมอุตสาหกรรมสีเขียว” เพิ่มขึ้นเปน 
20 แหงภายในป 2563 เพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวที่
รัฐบาลสนับสนุนใหเกิดข้ึน การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป อาจจะมี

แรงตานจากชุมชน แตนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 20 แหงของเกาหลีใต
จะไมประสบปญหาดังกลาวอยางแนนอน เน่ืองจากจะเปนนิคมสําหรับ
อุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม อุตสาหกรรมพลังงานสะอาด 
รวมทั้งอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีเขมขน และไมปลอยมลพิษเทานั้น 

 รัฐบาลเกาหลีใตไมไดหยุดความตั้งใจไวเพียงอุตสาหกรรมไดรับ
การยอมรับและอยูรวมกับชุมชนได แตไดวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
ทองเท่ียวข้ึนในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมดังกลาวดวย โครงการพัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจแซมันกึม หรือ Saemangeum Comprehensive 
Development Project เปนโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจแหงใหม
ขนาด 401 ตารางกิโลเมตร มีเปาหมายท่ีจะพัฒนาใหเปนสถานท่ี
ทองเที่ยวและนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยอาศัย 
จุดขาย คือ เขื่อนชายฝงทะเล (sea dike) ขนาดยาวที่สุดในโลก ที่สราง
ขึ้นเพื่อปองกันการเพ่ิมสูงขึ้นของระดับนํ้าทะเลอันเกิดจากภาวะ
โลกรอน ผสมผสานกับสภาพภูมิประเทศที่สวยงามของเกาะแกงนอก
ชายฝง ภายในนิคมจะมีพื้นที่สําหรับระบบเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม 
บริเวณสําหรับที่พักอาศัย สวนสนุกธีมปารค ไปจนถึงโรงแรมและ
รีสอรท จะเรียกวา eco-tourism ในนิคมอุตสาหกรรมก็เปนได 
โครงการน้ีจะบริหารจัดการโดยรัฐบาลทองถิ่น และวางแผนวา
จะแลวเสร็จในป 2563 และคาดวาจะมีผูมาเยี่ยมเยือนปละประมาณ 
10 ลานคน 

อุปสงค...สรางได
 ปจจัยที่จะทําใหภาคอุตสาหกรรมยอมปรับเปล่ียนการดําเนิน
ธุรกิจ ใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากข้ึนโดยท่ัวไปมี 4 ปจจัย ไดแก 
การบังคับกฎหมาย มาตรการจูงใจทางการเงิน แรงกดดันจากการ
แขงขันในธุรกิจ และสุดทายคือตลาด ในบรรดาแรงผลักดันทั้งหมดน้ี 
รัฐบาลเกาหลีใตตระหนักดีวาไมมีปจจัยใดท่ีจะมีอิทธิพลตอผู ผลิต
สินคามากไปกวาแรงผลักดันจากอุปสงคหรือ “ตลาด” จึงใหความ
สําคัญกับการสรางอุปสงคใหกับสินคาและบริการท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ 

กลยุทธ 1: การสรางตลาดในประเทศ 
 รัฐบาลเกาหลีใตรวมมือกับบริษัทบัตรเครดิต เพื่อออกบัตร
เครดิตชนิดใหม  ที่เรียกวา “Green Card” เปนบัตรท่ีใชซื้อสินคาได
เหมือนกับบัตรเครดิตทั่วไป แตเมื่อซื้อผลิตภัณฑที่ไดฉลากเขียว หรือ
ซื้อสินคาจากรานคาที่มีสัญลักษณ Eco shop หรือใชบริการขนสง
สาธารณะ ผูบริโภคจะไดรับแตมสะสมเพ่ือนําไปเปนสวนลดคาบริการ

งบประมาณ

กําลังคน เทคโนโลยี

ภาพที่ 3 ปายประชาสัมพันธ eco-money ในหางสรรพสินคา

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 13วารสาร



สาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา จากรัฐบาลทองถิ่น เปนตน ปจจุบัน
โครงการ Eco-money มีผู บริโภคที่จับจายผานกรีนเครดิตการด
ทั้งหมด 2,000,000 คน 

กลยุทธ 2: การสรางตลาดในตางประเทศ
 ยุทธศาสตรเศรษฐกิจสีเขียวของเกาหลีใต ระบุไวอยางชัดเจนวา
เกาหลีใตจะทําหนาที่เปนสะพานเช่ือมโยงระหวางประเทศพัฒนาแลว
กับประเทศกําลังพัฒนา โดยพรอมท่ีจะชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนา
ใหปรับตัวไปสู  “เศรษฐกิจสีเขียว” การเขาไปใหความชวยเหลือ
ประเทศกําลังพัฒนานี้เอง คือ ชองทางนําเทคโนโลยีที่พัฒนาโดย
เอกชนเกาหลีใตไปเผยแพรในตางประเทศในลักษณะของ G to G  
รัฐบาลเกาหลีใตจะเซ็นสัญญาความรวมมือ (MOU) กับรัฐบาลประเทศ
คูสัญญา เพื่อเผยแพรความรู ใหคําปรึกษา และชวยสรางแผนแมบท
เศรษฐกิจสีเขียวใหกับประเทศเหลาน้ัน จากน้ันจะมีการทําวิจัยรวมกัน
เพ่ือหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมไปจนถึงศึกษาความเปนไปไดของ

ภาพที่ 4 มาสคอต
ประชาสัมพันธ
กรีนการดที 
สามารถใชไดกับ
การเติมเงิน
ขึ้นรถไฟฟา

โครงการ ปจจุบันประเทศเกาหลีใตมีโครงการใหคําปรึกษาเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอมในประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศ เชน อุซเบกิสถาน 
มองโกเลีย อินโดนีเซีย กัมพูชา เวียดนาม รวมถึงมีโครงการรวมกับ
ประเทศไทย ที่มีมาต้ังแตป 2550 รวม 6 โครงการ 
 ทั้งนี้ เนื่องจาก“ภาพลักษณ” ของประเทศผูผลิตเทคโนโลยีมี
ความสําคัญอยางมากตอการสรางความเชื่อม่ันใหกับผูบริโภคในตาง
ประเทศ โดยเฉพาะสินคาในกลุมเทคโนโลยีที่ตองมีความนาเชื่อถือสูง 
เกาหลีใตจึงไดพยายามแสดงบทบาทผูนําดานเศรษฐกิจสีเขียวบนเวที
โลก  เพื่อใหทั่วโลกจดจําเกาหลีใต ในฐานะประเทศผูสนับสนุนการ
เติบโตสีเขียว ภาพลักษณดังกลาวชวยสรางความนาเชื่อถือใหกับสินคา
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมของประเทศเกาหลีใตและทําใหเทคโนโลยีของ
เกาหลีใตเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติไดงายขึ้น 
ซึ่งวิธีนี้ เปนวิธีเดียวกันกับที่เกาหลีใตประสบความสําเร็จเปนอยางมาก
ในการใชอุตสาหกรรมบันเทิง เพื่อเปลี่ยนภาพลักษณของประเทศ
เกาหลีใตจากประเทศยากจน ใหกลายเปนประเทศท่ีทันสมัย ซึ่งชวย
สรางความเชื่อมั่นและความนิยมใหกับสินคาเทคโนโลยีของเกาหลีใต
มาแลว

อุปสงคและอุปทานของอุตสาหกรรมสีเขียวในประเทศไทย
 แนวทางของประเทศเกาหลีใตเนนยํ้าความสําเร็จของการ
วางแผนยุทธศาสตรบนหลักกลไกตลาด นั่นคือ การสรางอุปทานและ
อุปสงคสําหรับอุตสาหกรรมสีเขียว โดยใชโครงการขนาดใหญเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมใหกับเอกชน และใชงบ
ประมาณอุดหนุนเพ่ือจูงใจใหผูบริโภคหันมาใชสินคาที่เปนมิตรกับสิ่ง
แวดลอม หลักการนี้ไมไดใชเฉพาะในประเทศเกาหลีใตเทาน้ัน แตเปน
หลักการท่ีไดรับการยอมรับอยางแพรหลายในหลายประเทศ เชน 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และไตหวัน หรือแมแตในประเทศไทยเองก็ไดเริ่ม
มีการสนับสนุนอุปสงคและอุปทานของเทคโนโลยีสะอาด เชนเดียวกัน 
เชน โครงการ “อุตสาหกรรมสีเขียว” และ โครงการ “Eco-industrial 
town” ของกระทรวงอุตสาหกรรม และโครงการ “ฉลากเขียว” ของ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรวมกับสถาบันสิ่งแวดลอม
ไทย เปนตน

อยางไรก็ตาม โครงการท้ังหมดน้ีจะประสบความสําเร็จ
ในวงกวางมากขึ้นได หากรัฐบาลไทยใชเครื่องมือที่มีอยูของภาครัฐ 
ไดแก กฏหมาย การเก็บภาษี และการใชจายงบประมาณ ใหมี
ประสิทธิภาพและเปนเชิงกลยุทธมากย่ิงขึ้น เชน การบังคับใชกฎหมาย
ปรับผูปลอยมลพิษ การสรางกองทุนเพื่อวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
รวมกับเอกชนอยางจริงจัง หรือแสวงหามาตรการอุดหนุนผูบริโภคให
ซื้อสินคาที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมอยางนอกกรอบและสรางสรรค 
เปนตน

ภาพที่ 6  โปสเตอร
ประชาสัมพันธ

กรีนการด

ภาพที่ 7 แผนภาพแสดงข้ันตอนการเขาสูตลาดตางประเทศ
และนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียวของเกาหลีใต

อางอิง :
1. สิรินยา ลิม, “สรุปผลการเขารวมฝกอบรม The 7th Seoul Initiative Leadership 
Programme on Green Growth 16-26 ตุลาคม 2555 ณ เมืองอินชอน 
สาธารณรัฐเกาหลีใต”, 2555
2. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, ผลการศึกษานโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม: 
กรณีศึกษาประเทศจีน อินเดีย และเกาหลี โดย มูลนธิิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ
การคลัง, 2555
3. Presidential Committee on Green Growth, เอกสารเผยแพร “Green Growth 
Korea” 
4. กระทรวงสิ่งแวดลอมเกาหลีใต, สไลดประกอบการบรรยาย เรื่อง “Environment 
Industry Development Strategies in Korea”, 23 ตุลาคม 2555
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  ระทรวงอุตสาหกรรมรวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและบริษัทผู ผลิตรถยนตในประเทศ

  ไดรวมกันจัดงานเฉลิมฉลองการผลิตรถยนตในประเทศไทยป 2555 ที่สามารถกาวสูการผลิตมากกวา 

2 ลานคัน จากรายงานของ Organisation internationale des Constructeures d’ Automobiles: OICA ) 

 ปรากฏวาตัวเลขการผลิตรถยนตของไทยดังกลาว ทําใหประเทศไทยขยับขึ้นมาเปนผู ผลิตรถยนตรายใหญ

เปนอันดับ 10 ของโลก และโอกาสที่ทาทายในอนาคตอุตสาหกรรมยานยนตของไทยที่ตั้งเปาหมายการผลิตรถยนต

ในป 2560 ใหไดถึง 3 ลานคันนั้นคือในอีก 5 ปขางหนา เพื่อปอนตลาดทั้งเอเชียแปซิฟกและท่ัวโลก แสดงใหเห็นถึง

ความตองการดานตลาดที่ขยายตัวซึ่งที่ผานมารัฐบาลไดมีนโยบายยกระดับความสามารถในการแขงขันของภาค

อุตสาหกรรมในประเทศ ดวยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่สอดคลองกับความตองการของตลาด โดยเฉพาะมาตรการ

รถยนตคันแรก  นับเปนความสําเร็จที่นาภาคภูมิใจของอุตสาหกรรมผลิตรถยนตไทย         

 ดังน้ันเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตออุตสาหกรรมของประเทศจากการขยายตัวดานการผลิตของอุตสาหกรรมยาน

ยนต จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องควบคูกันไปดวย โดยเฉพาะ “อุตสาหกรรมแมพิมพ” 

ซึ่งเปนอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและสนับสนุนที่สําคัญในการผลิตผลิตภัณฑตางๆ ทุกประเภท เชน รถยนต เครื่องใชไฟฟา 

อุปกรณสื่อสาร โทรศัพท อุปกรณการแพทย 

 ปจจุบันอุตสาหกรรมแมพิมพมีผูประกอบการมากกวา 1,000 ราย และจากการเปนอุตสาหกรรมสนับสนุนหลัก

ในการผลิตชิ้นสวนตางๆ จึงจําเปนจะตองเรงการปรับตัวเพื่อรองรับการขยายตัวนี้ใหได ยิ่งสามารถปรับตัวไดเร็วเทาไร 

ก็จะยิ่งเปนประโยชนตออุตสาหกรรมแมพิมพและอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องอ่ืนๆ ทั้งภายในประเทศและแถบภูมิภาค

มากย่ิงขึ้นเทานั้น

 จากการคาดการณแนวโนมปริมาณการผลิตรถยนตของโลกจนถึงป 2573  จะยังคงเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ 

สวนทางกับประเทศญ่ีปุนท่ีปริมาณการผลิตจะลดลง

การปรับตัวของการปรับตัวของ

อุตสาหกรรมแมพิมพไทยอุตสาหกรรมแมพิมพไทย
รองรับการเติบโตของรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมยานยนตอุตสาหกรรมยานยนต

อุดม  มีพยุง
สํานกันโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

กก
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รูปที่ 1 แนวโนมปริมาณการผลิตรถยนตของโลกและญี่ปุน

รูปที่ 2 แนวโนมปริมาณการผลิตรถยนตของโลกและญี่ปุน

 กลาวคือบริษัทผูผลิตรถยนตรายใหญของญ่ีปุนมีแนวโนมลดการผลิตในประเทศลง แตกลับไปเพ่ิมในฐานการผลิต

ตางประเทศมากข้ึน ทําใหความตองการช้ินสวนในตางประเทศมากข้ึนดวย จึงเปนโอกาสของอุตสาหกรรมแมพิมพไทย

ที่จะไดรับอานิสงสนี้ หากสามารถปรับตัวไดทันกับความตองการและเปนที่ยอมรับของผูผลิตรถยนตเหลานี้ได

 หากเปรียบเทียบประเทศหลักๆ ในภูมิภาคเอเชียที่ญี่ปุนตองการจะไปลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต จะพบวา

ประเทศไทยเปนอันดับ 1 ตามดวยอินโดนีเซียและอินเดีย สวนอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตและอะไหล ประเทศไทย

เปนอันดับ 1 ตามดวยฟลิปปนสและเวียดนาม เมื่อมาดูอุตสาหกรรมแมพิมพพบวาประเทศไทยก็ยังคงเปนอันดับ 1  

ตามดวยอินโดนีเซียและเวียดนาม ตามตารางจะเห็นวาในทุกอุตสาหกรรมดังกลาวขางตน ญี่ปุนเลือกท่ีจะมาลงทุนใน

ประเทศไทยเปนอันดับหนึ่งทั้งหมด



 ซึ่งถาหากเปรียบเทียบระดับเทคโนโลยีและตําแหนงของการตลาดจะพบวาอุตสาหกรรมแมพิมพไทยใชเทคโนโลยี

ในระดับปานกลางและผลิตใชในประเทศเปนสวนใหญทั้งแมพิมพโลหะและแมพิมพพลาสติก

จากไดอะแกรมเปนการสํารวจเม่ือป 2551 จะเห็นวาระดับเทคโนโลยีของไทยจัดอยูในกลุมที่ใกลเคียงกับประเทศ
จีนและประเทศอินเดีย ซึ่งยังเหนือกวาประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนาม แตตําแหนงของประเทศไทยในปจจุบัน 
หากมีการสํารวจใหมระดับการใชเทคโนโลยีในการออกแบบและผลิตแมพิมพของไทยนาจะสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากมีการ
พัฒนาบุคคลากรและการพัฒนาเทคโนโลยี ภายใตโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพเม่ือป 2547-2552 แตตําแหนง
การตลาดยังคงเปนการผลิตเพื่อใชในประเทศเปนสวนใหญไมเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงตองเรงปรับตัวและยกระดับ
ดานเทคโนโลยีเพ่ือใหทันความตองการและเปนท่ียอมรับของผูผลิตรถยนตจากประเทศญี่ปุนโดยมีแนวทางดังนี้
 1.  การควบคุมคุณภาพ โดยเฉพาะเร่ืองการพัฒนาอยางตอเนื่อง (Continual Improvement) ในรูปแบบ 
“Kaizen” ของญี่ปุน กลาวคือ สถานประกอบการหรือผูปฏิบัติงานการผลิตแตละวันจะตองมีการสํารวจเก็บขอมูล
เพื่อใชในการวิเคราะหสภาพปญหาและการทํารายงานการวินิจฉัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดตนทุน ลดเวลาการทํางาน
สงผลตอประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและมีวิธีการทํางานที่ดีขึ้น
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รูปที่ 3 ประเทศญี่ปุนเลือกจะไปลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนตและที่เกี่ยวเนื่อง

รูปท่ี 4 ไดอะแกรมเปรียบเทียบระดับเทคโนโลยีและตําแหนงการตลาดในภูมิภาคเอเชียในสวนของแมพิมพ
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รูปที่ 5 ไดอะแกรมเปรียบเทียบระดับเทคโนโลยีและตําแหนงการตลาดในภูมิภาคเอเชียในสวนของแมพิมพโลหะ

 2. เพิ่มศักยภาพโดยพัฒนาเชื่อมโยงการผลิตกับการใชเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยทั้ง CAD CAM โดยเฉพาะ
การออกแบบโดยการเพ่ิมประสบการณและการใชคอมพิวเตอรชวยวิเคราะห และจําลองสถานการณในการออกแบบ 
(Computer Aided Engineering : CAE) และ CNC ที่สามารถตรวจสอบแมพิมพที่มีคุณภาพหรือการใชเครื่องจักร
ความเร็วสูง (High Speed Machining) ในการผลิต
 3. ควรมีความรวมมือกับผูผลิตแมพิมพของญี่ปุนระดับ SME มากขึ้นเพื่อใหสามารถผลิตแมพิมพที่มีคุณภาพ
ในแนวทางการผลิตของไทยดวยทักษะฝมือระดับญี่ปุน ซึ่งความรวมมือทางธุรกิจของผูประกอบการแมพิมพไทยกับญี่ปุน
มีความเปนไปไดสูง เพราะผูประกอบการแมพิมพญี่ปุน ระดับ SME มีจุดออนดานการตลาดภายในประเทศ เนื่องจาก
แนวโนมการผลิตรถยนตภายในประเทศญี่ปุ นลดลงเรื่อย ๆ อีกทั้งผู ผลิตแมพิมพญี่ปุ นเองก็คาดหวังดานการตลาด
และการขายจากผูผลิตแมพิมพไทย ในขณะเดียวกันหากความรวมมือทางธุรกิจน้ีเกิดขึ้นไดผูผลิตแมพิมพไทยก็สามารถ
พัฒนาความสามารถในการออกแบบผลิต และควบคุมคุณภาพจากญี่ปุนไดมากขึ้น

หากอุตสาหกรรมแมพิมพไทยสามารถปรับตัวใหมีความสามารถท่ีจะผลิตแมพิมพที่มีคุณภาพ ราคาแขงขันได 
และสงมอบไดทันเวลา จนเปนที่ยอมรับของผูผลิตรถยนตไดมากขึ้นนอกจากเปาหมายปริมาณการผลิต 3 ลานคัน 
ในป 2560 และการเปนหน่ึงในสิบประเทศผูผลิตรถยนตรายใหญของโลกแลว มูลคาเพ่ิมและผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ที่จะสงผลไปยังอุตสาหกรรมตอเน่ืองอ่ืนๆ ก็จะตามมาอีกมากมาย ดังนั้นภาครัฐและเอกชนควรจะตองรวมมือกัน
พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแมพิมพไทยใหเขมแข็งเติบโต สามารถเปนอีกหนึ่งเฟองจักรที่สําคัญ
ตอการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยใหรุดหนาตอไปไมหยุดยั้ง

อางอิง :
 เอกสาร 4th Thailand-Japan Die and Mould Technology Symposium, November 22, 2012, 
“Desirable Collaboration Between Thailand and Japan for Die and Mould Technology”, Dr. Yoshinori MAEKAWA 
 - THAI AUTO 2 MILLION CELEBRATION
 - โครงการศึกษาทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสูระดับโลก
 - โครงการศึกษาการจัดทําแผนแมบทอุตสาหรกรรมแมพิมพ
 - โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพป (2547-2552)
 - โครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแมพิมพ (2553-2557)
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ในยุคปจจุบันโลกของอุตสาหกรรมมีการแขงขัน

ที่เพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ ในระดับประเทศการเตรียมความ

พรอมเพื่อรับมือกับเศรษฐกิจท้ังในปจจุบันและอนาคต

ถือเปนสิ่งท่ีสําคัญและไมควรมองขาม ทิศทางพัฒนา

ที่ถูกตองและแมนยําจะนํามาซึ่งความกาวหนาและสราง

ความแข็งแกรงใหแกระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 

 วารสารฯ ฉบับนี้ จะนําทานผูอานมารับทราบถึง

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมผานมุมคิด

ของผู ที่อยู ในแวดวงทั้งนักการศึกษา นักวิชาการและ

นักบริหารดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “ดร. สมชาย 

หาญหริญั ผูอาํนวยการสาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม” 

ที่วากันวาเปนตัวจริงเสียงจริงในวันนี้

    อยากจะใหเลาถึงประสบการณในการ 
    ทํางานที่ผานมา และบทบาทของทาน
    ในภาพของนักวิชาการ

 สําหรับการทํางานสวนใหญถือวาผมโชคดีนะครับ ผมทํางาน
กับสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือ สศอ. มาเปนเวลา 10 ป 
และมีโอกาสไดกลับมาอีกครั้งในการดํารงตําแหนงผู อํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ทําใหมองเห็นภาพขององคกร
ได อย างชัดเจนมากข้ึน ผมมองอยู  เสมอวาสํานักงานเศรษฐกิจ

“เปนเลิศทางวิชาการ ชํานาญดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม”

ดร.สมชาย หาญหิรัญ 
ผูอํานวยการสํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

“ผมอยากทําใหองคกรแหงนี้ เป นองคกรทางดานวิชาการที่มี

จริยธรรมทางวิชาการสูง ทําหนาที่อยางมืออาชีพในเชิงวิชาการของ

นักวิเคราะหและผูดําเนินกลยุทธนโยบายทางดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

และทําใหประชาชนทั่วไปเห็นวาสํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปนสํานกังาน

ดานวิชาการ สามารถทําใหกระทรวงอุตสาหกรรมเปนกระทรวงเศรษฐกิจ

อยางแทจริง”

Q1:

เศเศรษร ฐกิจอุตสาหกรกรกรกรกรรรกกรกรกกรรมรมรมรมรมรมมรมมรมรมมม  111111119999999999วาาาาาาาาารสรสรสรสสสรรร ารารารารารรา
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 19วารสาร
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    ดานแผนงานการพัฒนาของ สศอ. 
    เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
    ทานมองวาเปนอยางไรบาง

 ผมมองในสวนของเครื่องมือที่จะทําใหคนของเราสามารถ
ทํางานในเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมได ซึ่งในสวนแรกคือ 
เครื่องมือทางดานขอมูลขาวสารตองมีความพรอมครบถวนและ
รวดเร็วใชไดทันที สวนที่สอง สศอ. จะตองมีเครื่องมือที่ใชในการ
วิเคราะห เชน รูปแบบ โมเดล ดัชนี เปนตน ซึ่งเราจะพัฒนา

““ÊÈÍ. ¨Ðμ ŒÍ§ÁÕà¤Ã×èÍ§Á×Í·ÕèãªŒã¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË � àª‹¹ ÃÙ»áºº

âÁà´Å ´Ñª¹Õ à»š¹μ Œ¹ «Öè§àÃÒ¨Ð¾Ñ²¹ÒÍÍ¡ÁÒãËŒÁÒ¡ÂÔè§¢Öé¹””

Q2:

อุตสาหกรรมเปนสํานักงานทางดานวิชาการที่สามารถนําความรู
ดานวิชาการไปตอยอดและพัฒนาใหออกมาเปนยุทธศาสตรได  
สิ่งแรกผมอยากทําใหองคกรแหงนี้ เป นองคกรดานวิชาการ
ที่มีจริยธรรมทางวิชาการสูง ทําหนาที่อยางมืออาชีพในเชิง
วิชาการของนักวิเคราะหและผูดําเนินงานกลยุทธนโยบายทางดาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม อยางที่สองก็คือทําใหประชาชนทั่วไปเห็น
วาสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปนสํานักงานดานวิชาการ 
ที่สามารถทําใหกระทรวงอุตสาหกรรมเปนกระทรวงเศรษฐกิจ
อยางแทจริง ซึ่งภาพของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยผานบทบาท
การทํางานของ สศอ. นั้น กระทรวงอุตสาหกรรมจะตองเปน
กระทรวงเศรษฐกิจ เราจะมุงเนนไปในเร่ืองของงานเศรษฐกิจให
มากข้ึน งานท่ีจะตองใหความรู ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับ
สาธารณชน เศรษฐกิจอุตสาหกรรม การชี้นําเตือนภัยดาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม จะตองมีเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพและ
นาเชื่อถือใหประชาชนสามารถนําไปใชประโยชนไดเปนอยางดี
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ออกมาใหมากย่ิงขึ้น และผมไดดําเนินการไปแลวในบางสวน 
อยางเรื่องดัชนีไมว าจะเปนที่มีข อมูลเดิมอยู แลวหรือไมเคย
ทํามากอนเราจําเปนที่จะตองมีเพ่ือใหประชาชนไดรูสภาวะความ
เปนไปของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่แทจริง เพื่อเปนประโยชนใน
การวางแผนธุรกิจของเขาได ซึ่งเครื่องมือที่เราพัฒนานั้นจะเนน
ใหเจาหนาท่ีของ สศอ. ดูแลสรางเครื่องมือรวมกับผูเชี่ยวชาญ
แตละสาขา ชวยตรวจสอบวาอะไรท่ีเปนปจจัยสําคัญซึ่งชวยใหเรา
มองภาพทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตไดอยางชัดเจน 
เพื่อใหผู ประกอบการนําไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  สําหรับการพัฒนาองคกรเราจะมีการออกขาวสาร
ใหมากขึ้น เจาหนาที่ของเราก็มีความรูความสามารถผานการดูงาน 
มีประสบการณในเรื่องของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยู  เยอะ 
ผมสนับสนุนใหมีการดูงานเพ่ือที่จะไดเปนความรู และสราง
ประสบการณใหกับเจาหนาที่ ซึ่งจะชวยใหเราวิเคราะหเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมไดดียิ่งขึ้น

““Productivity ¨Ðª‹ÇÂãËŒ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¼ÅÔμÊÔ¹¤ŒÒä´ŒÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ 

Å´μ Œ¹·Ø¹¡ÒÃ¼ÅÔμ áÅÐãªŒ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÍÂ‹Ò§ÁÕ¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤‹ÒÁÒ¡ÂÔè§¢Öé¹””

อุตสาหกรรมของเราคงหนีไมพนจะตองสูกันในการใหคุณคา
แกลูกคา องคประกอบท่ีสําคัญของมันก็คือตองมีเอกลักษณที่
ชัดเจนที่คนอื่นทดแทนไมไดหรือเขามาแขงมาลอกเลียนแบบได
ยาก แนวทางที่สองคือ เรื่องนวัตกรรมในตัวสินคาที่ตองทําให
ผลิตภัณฑของเรานั้นตอบสนองความตองการของผู บริโภคได 
ซึ่งผู บริโภควันนี้ตองการสินคาที่จะตอบสนองความตองการได
หลากหลายในสินคาอยางเดียวกัน แลวสุดทายก็คือผูประกอบการ
ไทยจําเปนตองเขาสูระบบ Green ที่จะตองคํานึงถึงส่ิงแวดลอม 
เริ่มตนตั้งแตการออกแบบผลิตภัณฑตองคํานึงถึงเรื่องสิ่งแวดลอม
วาผลิตภัณฑนั้นสามารถท่ีจะผลิตจากวัตถุที่ใช Recycle Reuse 
หรือไมทําลายสิ่งแวดลอม เวลาผลิตจะตองผลิตดวยกระบวนการ
ที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และผลิตภัณฑนั้นเม่ือถูกสงมอบใหกับ
ผูบริโภคจะตองถูกใชอยางมีประสิทธิภาพสูงสูด 

Q3:    ภาวะปจจุบันของผูประกอบการไทย 
    จะแขงขันในอนาคตไดอยางไรคะ

 มีสองแนวทางดวยกันท่ีอุตสาหกรรมไทยจะตองตอสู ใน
อนาคต แนวทางแรกก็คือเราสูเรื่องของราคา สินคาหลายอยางใน
ระยะสั้นมันคงปรับเปลี่ยนไมได เราคงสู กันเรื่องการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อใหเราสามารถขายสินคาไดในราคาท่ีไมแพง
จนเกินไปขายในราคาท่ีแขงขันกันไดในตลาดโลก ตองยอมรับวา
ในตลาดโลกวันนี้มีผู ที่ผลิตไดใกลเคียงกับเรามีคอนขางเยอะ 
ราคาก็ยังเปนปจจัยที่สําคัญในการจะตัดสินรวมท้ังเร่ืองบริการ
ที่ดีกวา การสงมอบของท่ีตรงเวลา การจะลดตนทุนมันก็จะ
เปนเรื่อง Productivity เปนสําคัญ ซึ่ง สศอ. จะมีโครงการ
ที่เราเคยทําเมื่อ 5 ปที่แลวและยังทําตอไปอีก 5 ปขางหนาก็คือ
เรื่อง Productivity จะชวยใหผูประกอบการผลิตสินคาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ลดตนทุนการผลิต และใชทรัพยากรอยางมี
ความคุมคามากย่ิงขึ้น รวมถึงการพัฒนาเร่ืองนวัตกรรมซ่ึงเรายัง
อยู ในระดับตน ผมคิดว าในระยะกลางหรือระยะยาวตอไป
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““ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ·Õè¤Ô´Ç‹ÒÁÕ¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
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ÍÂ ‹Ò§ äÃ ãË Œ¼Ù Œ »ÃÐ¡Íº¡ÒÃÁÕ¤ÇÒÁ¾Ã ŒÍÁÁÒ¡¢Öé¹ 
â´Â¨Ðμ ŒÍ§ÁÕ¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í¡ÅÂØ·¸ �μ ‹Ò§æ ÍÍ¡ÁÒ””

    ในป 2558 สศอ. มีการเตรียม
    ความพรอมอยางไรเพ่ือเขาสู AEC 

 ตั้งแตอดีตเปนตนมาเราทราบเรื่องการเขาสู AEC และเรา
ไดมีการเตรียมตัวมาตลอด ทั้งการศึกษา การทํายุทธศาสตรของ 
สศอ. จริงๆ แลวการเขาสู AEC ของเราในเรื่องการลดภาษีของ
สินคา ภาษีศุลกากรของสินคานําเขาสงออกของเรากับประเทศใน
อาเซียนดําเนินการมานานแลว สวนที่สองเราก็มีการศึกษาดูวา

อุตสาหกรรมไหนมีความพรอมและแขงขันกับเพื่อนบานได 
เมื่อเปดเสรี ลดภาษี ลดการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ ลง
สินคาเราจะเขาไดงายข้ึนและมีกลยุทธอยางไร สวนท่ีสามก็คือ 
อุตสาหกรรมที่คิดวามีผลกระทบจากการศึกษาพบวามีคอนขาง
นอย แตเราก็ไมนิ่งนอนใจที่จะทําอยางไรใหผูประกอบการมีความ
พรอมมากข้ึน โดยจะตองมีการนําเสนอกลยุทธตางๆ ออกมา 
สวนสุดทายก็คือเรื่องของการใหความรู กับผู ประกอบการตอง
ยอมรับครับวาจากการศึกษาของเราผู ประกอบการหลายทาน
โดยเฉพาะ SMEs ก็ยังมีความเขาใจ หรือขอมูลขาวสารเก่ียวกับ 
AEC คอนขางนอย เราจําเปนตองไปใหความรูผู ประกอบการ
ตางจังหวัด โดยเฉพาะ SMEs เราเช่ือวาอุตสาหกรรมไทยไมคอย
นาเปนหวงเทาไหรนัก เราใชประโยชนจาก AEC คอนขางเยอะ
มากกวาประเทศเพ่ือนบานหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะการ
นําเขาสงออก พวกช้ินสวน พวกวัตถุดิบ พวกสินคากึ่งสําเร็จรูป
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จะเห็นวาไทยเปนฐานการผลิตของ
อาเซียนอยางแทจริง ซึ่งภาพของ AEC ที่มีตอภาคอุตสาหกรรม
ที่เราติดตามและเฝาดูวันนี้ก็ถือวาประเทศไทยเปนประเทศที่
ประสบความสําเร็จประเทศหนึ่ง ทําใหเรากลายเปนฐานการผลิต
ของอาเซียนมากขึ้นเรื่อยๆ ครับ

....เพียงไมกี่คําถามในเวลาอันสั้นกับทัศนะ
ที่อยู  ในความนึกคิดของดร .สมชาย หาญหิรัญ 
ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ทานนี้...ตองติดตามกันตอไป

Q4:



ดชันีอุตสาหกรรม ในไตรมาสที่ 1/2556 (มกราคม - มีนาคม 2556) เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสกอน พบวา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม(มูลคาเพิ่ม) ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง ดัชนี
อัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และดัชนีผลิตภาพแรงงาน
อุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น แต ดัชนกีารสงสินคา ลดลง 

 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน พบวา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม(มูลคาเพ่ิม) ดัชนีการสงสินคา ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง
ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น โดย

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม มี 28 อุตสาหกรรม ที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น เชน การผลิตยานยนต การผลิตเคร่ืองจักรที่ใชงานทั่วไป
อื่น ๆ การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากนม การจัดเตรียมและการปนเสนใยส่ิงทอรวมถึงการทอส่ิงทอ การผลิตเคร่ืองเพชรพลอยและรูปพรรณ 
และของที่เกี่ยวของ การผลิตเครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล รวมทั้งน้ําดื่มบรรจุขวด การผลิตยางนอกและยางใน การหลอดอกยางและการ
ซอมสรางยาง การผลิตผลิตภัณฑจากคอนกรีต ซีเมนต และปูนปลาสเตอร การผลิตสบูและผงซักฟอก เคมีภัณฑที่ใชในการทําความสะอาด
และขัดเงา เคร่ืองหอมและสิ่งปรุงแตงสําหรับประทินรางกายหรือประเทืองโฉม การผลิตเม็ดพลาสติก เปนตน

ดัชนีการสงสินคา มี 27 อุตสาหกรรม ที่มีการสงสินคาเพ่ิมขึ้น เชน การผลิตยานยนต การผลิตเคร่ืองจักรที่ใชงานทั่วไปอื่น ๆ การจัดเตรียม
และการปนเสนใยสิ่งทอรวมถึงการทอสิ่งทอ การผลิตเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล รวมทั้งนํ้าดื่มบรรจุขวด การผลิตผลิตภัณฑจากคอนกรีต ซีเมนต 
และปูนปลาสเตอร การผลิตเคมีภัณฑขั้นมูลฐาน ยกเวนปุยและสารประกอบไนโตรเจน การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากนม การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส การผลิตสบูและผงซักฟอก เคมีภัณฑที่ใชในการทําความสะอาดและขัดเงา เครื่องหอมและสิ่งปรุงแตงสําหรับ
ประทินรางกายหรือประเทืองโฉม การผลิตรองเทา เปนตน

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุมอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม

ไตรมาส
1/2555

(ม.ค. – มี.ค.)

ไตรมาส
4/2555

(ต.ค. – ธ.ค.)

ไตรมาส*
1/2556

(ม.ค. – มี.ค.)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน

(%)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอน

(%)

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม(มูลคาเพ่ิม) 175.04 179.20 180.13 0.52 2.90

ดัชนีการสงสินคา 182.90 204.58 204.21 -0.18 11.65

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 183.08 187.77 196.21 4.50 7.17

ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 161.68 162.77 166.11 2.05 2.74

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 115.64 116.18 116.30 0.10 0.57

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 162.35 157.45 162.61 3.28 0.16

   อัตราการใชกําลังการผลิต 62.72 66.95 66.77

(ฐานเฉล่ียรายเดือน ป 2543   และเปนดัชนีที่ยังไมปรับผลกระทบของฤดูกาล)  
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สวนดัชนีอุตสาหกรรมและการวิเคราะห
    ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม



ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง มี 35 อุตสาหกรรมที่มีสินคาสําเร็จรูปเพิ่มขึ้น เชน การผลิตยานยนต การแปรรูปและการถนอมสัตวนํ้า 
และผลิตภัณฑจากสัตวนํ้า การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไปอื่น ๆ การผลิตเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล รวมทั้งนํ้าดื่มบรรจุขวดการผลิตสตารช
และผลิตภัณฑจากสตารช  การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 2423 การผลิตผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑ
ที่ใชรักษาโรค และผลิตภัณฑที่ทําจากสมุนไพร การผลิตนํ้ามันจากพืช นํ้ามันจากสัตว และไขมันจากสัตว การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ 
และกระดาษแข็งการผลิตรองเทา เปนตน

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม มี 29 อุตสาหกรรมที่มีแรงงานเพิ่มขึ้น เชน การผลิตรถจักรยานยนต การผลิตยานยนต การผลิตอุปกรณ
ที่ใชในทางทัศนศาสตรและเครื่องอุปกรณเก่ียวกับการถายภาพ การผลิตหมอสะสมไฟฟา เซลลปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิ การผลิตเครื่องดื่ม
ที่ไมมีแอลกอฮอล รวมทั้งน้ําดื่มบรรจุขวด การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไปอ่ืน ๆ  การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไปอ่ืน ๆ การผลิตยางนอก

หมายเหตุ :  * ขอมูลเบ้ืองตน
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเขาดูไดที่เว็บไซต สศอ. ที่  www.oie.go.th
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และยางใน การหลอดอกยางและการซอม
สรางยาง การผลิตเครื่องใชในบานเรือน 
ซึ่ งมิ ได จัดประเภทไว  ในที่ อื่ นการผลิต
ผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑที่ใช
รักษาโรค และผลิตภัณฑที่ทําจากสมุนไพร 
การผลิตเครื่องรับโทรทัศนและวิทยุ และ
สินคาที่เกี่ยวของ เปนตน

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 
มี 27 อุตสาหกรรมที่มีผลิตภาพแรงงาน
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น เชน การผลิตยานยนต 
การผลิตผลิตภัณฑ ยางอื่น ๆ การผลิต
เครื่องจักรที่ใช งานทั่วไปอื่น ๆ การผลิต
ผลิตภัณฑ จากคอนกรีต  ซี เมนต   และ
ปูนปลาสเตอร การจัดเตรียมและการป น
เสนใยสิ่งทอรวมถึงการทอส่ิงทอ การผลิต
ผลิตภัณฑยาสูบ การผลิตรองเทาการผลิต 

อื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในท่ีอื่น การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากนมการผลิตเคร่ืองเพชรพลอยและรูปพรรณ และของที่เกี่ยวของ เปนตน
อัตราการใชกําลังการผลิต มี 30 อุตสาหกรรมที่มีอัตราการใชกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น เชน การผลิตยานยนตการผลิตเครื่องรับโทรทัศน

และวิทยุ และสินคาที่เกี่ยวของ การผลิตเครื่องจักรสํานักงาน  เคร่ืองทําบัญชีและเคร่ืองคํานวณ การจัดเตรียมและการปนเสนใยส่ิงทอรวมถึง
การทอสิ่งทอ การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไปอื่น ๆ การผลิตเคร่ืองดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล รวมทั้งนํ้าดื่มบรรจุขวด การผลิตผลิตภัณฑจากคอนกรีต 
ซีเมนต และปูนปลาสเตอร การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กกลาขั้นมูลฐาน การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส
การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากนม เปนตน 

ดัชนีอุตสาหกรรม
ป 2554 ป 2555 ป 2556

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1*

ดัช นีผลผลิตอุตสาหกรรม(มูลคาเพ่ิม) 187.83 181.84 197.17 124.59 175.04 178.91 175.50 179.20 180.13

ดัชนีการสงสินคา 191.91 180.91 205.22 130.72 182.90 197.99 201.79 204.58 204.21

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 185.15 186.27 194.22 168.68 183.08 188.17 184.51 187.77 196.21

ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 145.65 149.93 164.38 202.47 161.68 161.12 154.25 162.77 166.11

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 119.01 116.33 119.92 110.15 115.64 114.28 116.36 116.18 116.30

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 154.69 139.72 147.77 121.27 162.35 157.42 153.93 157.45 162.61

อัตราการใชกําลังการผลิต 63.09 59.75 64.82 47.27 62.72 65.21 66.11 66.95 66.77

(ฐานเฉลี่ยรายเดือน ป 2543 และเปนดัชนีที่ยังไมปรับผลกระทบของฤดูกาล)

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุมอุตสาหกรรม)



   รื่องนุงหม หนึ่งในปจจัยสี่สําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย การผลิตเคร่ืองนุงหม
   เปนอุตสาหกรรมขั้นปลายนํ้าของอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมของไทย 
ที่ใชแรงงานเขมขน (Labor Intensive) ใชเงินลงทุนนอย และใชเทคโนโลยีการผลิต
ที่ไมซับซอน แตสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑไดคอนขางสูง ซึ่งการผลิตขึ้นอยูกับ

สุนิสา ตามไท
สํานกันโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

เค

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 25วารสาร

การยายฐานอุตสาหกรรมแรงงานเขมขน
สูประเทศเพ่ือนบาน

การออกแบบ คุณภาพวัตถุดิบ และคุณภาพแรงงานเปนสําคัญ ที่ผานมาประเทศไทยอาศัยความไดเปรียบดานคาจาง
แรงงานในการผลิตเคร่ืองนุงหมตามคําส่ังซื้อและสงออกภายใตชื่อของสินคาตางประเทศ นํารายไดเขาประเทศปละ
ไมตํ่ากวา 85,000 ลานบาท  อยางไรก็ตาม ผลจากนโยบายการปรับขึ้นคาแรงขั้นตํ่า 300 บาท/วัน ตามนโยบายหาเสียง
ของรัฐบาล สงผลใหคาจางแรงงานสูงขึ้น ประกอบกับปญหาขาดแคลนแรงงาน ทําใหผู ประกอบการเคร่ืองนุงหม
รายใหญดําเนินการยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบาน เชน ลาว เวียดนาม เพื่ออาศัยความไดเปรียบดานคาจาง
แรงงานที่ถูกกวา

 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ในฐานะองคกรชี้นําการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ตระหนักถึงความจําเปนเรงดวนที่จะตอง
มีขอมูลเชิงลึกเพื่อใชเผยแพรและประกอบการตัดสินใจเคลื่อนยาย หรือขยายฐานการลงทุนของอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขนไปยังประเทศ
เพื่อนบานในลักษณะคูมือใหกับผูประกอบการโดยเฉพาะกลุม SMEs จึงไดทําการศึกษาแนวทางการยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใชแรงงาน
เขมขนไปยังประเทศเพ่ือนบาน ในกลุมอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม รองเทาและเคร่ืองหนัง และอัญมณีและเคร่ืองประดับ และเพ่ือใหได
ขอมูลจากประสบการณจริงของผูประกอบการที่บุกเบิกแนวทางการยายฐานการผลิต ซึ่งจะเปนประโยชนตอการศึกษาวิเคราะห นักวิจัยจาก
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และเจาหนาที่ สศอ. จึงไดเขาสัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการผลิตเส้ือผากีฬาสงออกช้ันนํา
ระดับโลก โดยไดรับเกียรติจาก คุณสุกิจ คงปยาจารย นายกสมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมไทย และเจาของบริษัท ฮงเส็งการทอ จํากัด 
ในการอนุเคราะหขอมูลและเยี่ยมชมกิจการ ซึ่งจะเปนแนวทางหนึ่งเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรม
ที่ใชแรงงานเขมขนในระยะตอไป

 บริษัท ฮงเส็งการทอ จํากัด ทําการผลิตเครื่องนุงหมประเภทเสื้อผาสําเร็จรูป ดําเนินกิจการ
มากวา 30 ป มีพนักงานในเครือกวา 3,500 คน โดยไดเปลี่ยนมาผลิตเส้ือผากีฬาตั้งแตป พ.ศ. 2543 
ปจจุบันไดยายฐานการผลิตไปลงทุนในประเทศเวียดนาม และ จีน จากปญหาการขาดแคลนแรงงาน 
นโยบายการปรับขึ้นคาแรงขั้นตํ่าของรัฐบาล และมีปจจัยจูงใจตาง ๆ สนับสนุนใหบริษัทฯ ยายฐาน
การผลิตหรือขยายการลงทุนไปยังประเทศเพ่ือนบาน ประกอบดวย ปจจัยของผู สั่งซื้อหลัก
ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ จะรับจางผลิตเสื้อผากีฬาที่เปน Brand ชั้นนําของโลก ไดแก NIKE, 
WILSON, UMBRO ซึ่งจะใหความสําคัญกับการผลิตตลอด Supply Chain ดังนั้น ภาพลักษณของ
สินคา และการเลือกประเทศท่ีจะทําการผลิตในแตละ Brand จึงเปนส่ิงจําเปนและสําคัญมาก
ที่จะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ ยกตัวอยางเชน Brand WILSON ไมสนใจวาจะทําการผลิต

“ฮงเส็งการทอ”



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 26 วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 26 วารสาร

วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม : ไดเปดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และบทความที่มีเน้ือหาเกี่ยวของ
    กับอุตสาหกรรมจากบุคคลภายนอก ความยาวไมเกิน 2 - 3 หนา
    กระดาษ A4 พรอมภาพประกอบ (ถามี)

โดยสงมาที่... กลุมประชาสัมพันธและบริการหองสมุด
   สํานกับริหารกลาง สํานกัเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   หรือ E-mail : oieclub@go.th
   ถนนพระรามท่ี 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

✍เจาของความคิดเห็นและบทความที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร สศอ. จะไดรับของที่ระลึก หรือคาตอบแทนตาม
 ความเหมาะสม โดยขอความกรุณาระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง พรอมที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของทานใหชัดเจน

✍กองบรรณาธิการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดทอนความยาว หรือขอความในบางตอนออก เพื่อความเหมาะสม
 ในกรณีที่ผลงานของทานไดรับการตีพิมพ

เวทีเปดรับความคิดเห็น
.................และรวมสนุก

ในประเทศไหน  แต Brand NIKE จะมีการกําหนด Zone สี สําหรับ
ประเทศที่จะใหผลิต เชน เวียดนาม และอินโดนีเซีย เปนสีเขียว ผลิตได  
กัมพูชา เปนสีเหลือง ผลิตได และพมา เปน สีแดง ไมควรผลิต เปนตน
 นอกจากน้ียังมีปจจัยดานคาจางแรงงานท่ีตํ่ากวาไทย จํานวน
ประชากร และสิทธิประโยชนทางการคาที่ประเทศนั้น ๆ จะไดรับก็เปน
สิ่งจูงใจใหเกิดการยายฐาน ซึ่งบริษัทฯ มีความเห็นวาภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตจะเปนศูนยกลางการผลิตเคร่ืองนุงหมในระยะตอไป 
โดยเฉพาะกลุมประเทศ CLMV ที่มีพื้นฐานวัฒนธรรม ศาสนาที่คลาย
กัน มีพื้นที่ติดตอกัน และมีระบบรางที่สามารถเชื่อมตอกันได สําหรับ
ประเทศท่ีมีความเหมาะสมในขณะน้ี คือ ประเทศเวียดนาม จึงได
เขาไปลงทุนต้ังโรงงานที่เขตอุตสาหกรรมเมืองลองอันเม่ือปที่แลว
โดยเขาไปสํารวจ ศึกษาหาพ้ืนท่ีตั้งโรงงาน และประสานหนวยงาน
ตาง ๆ เพ่ือทําการกอสรางและจัดตั้งโรงงานในประเทศเวียดนามเอง 
และไดเริ่มเรียนรูจากขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อไมใหเกิดปญหา
อุปสรรคและความไมสะดวกในการดําเนินกิจการ บริษัทฯ จึงไดตั้ง
งบประมาณจํานวนหนึ่งใหกับผูบริหารท่ีเวียดนามเพื่อใชแกไขปญหา
ดานการอํานวยความสะดวกในข้ันตอนเอกสารตาง ๆ ในสวนการ
ลงทุนในประเทศจีนจะเปนลักษณะการรวมทุน (Joint Venture) 
โดยโรงงานต้ังอยู ณ เมืองหนิงโป ผลิตเส้ือผาสําเร็จรูป มียอดขาย
ประมาณ 1,400 ลานเหรียญสหรัฐ/ป
 การผลิตเส้ือผากีฬาในประเทศไทย บริษัทฯ มีแนวคิดวา 
การยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขนควรอยูบน
พื้นฐานความแข็งแกร งของธุรกิจและความพยายามที่จะทําให 
อุตสาหกรรมอยูรอด  โดยหลังจากปรับคาจางขั้นตํ่า 300 บาท ไปแลว 
หากธุรกิจยังสามารถทํากําไรไดควรอยูในประเทศ ถาไมไดควรยายไป

ประเทศเพื่อนบานที่มีความเหมาะสม หรือถามองในอนาคตหากจะเอา
สิทธิประโยชนทางการคาในประเทศคูคาสําคัญก็ควรยายไป ซึ่งตอง
ดูว าจนถึงปลายปนี้จะมีโรงงานสิ่งทอและเครื่องนุ งหมที่สามารถ
รับภาระนโยบายปรับคาแรงขั้นตํ่าตามนโยบายของรัฐบาลไดมากนอย
เพียงไร  สําหรับแนวทางการปรับตัวของบริษัทฯ จะเนนที่การให
บริการแกลูกคาในรูปแบบศูนยพัฒนาผลิตภัณฑ ซึ่งจะมีการพัฒนาการ
ผลิตเปน SMART OEM มีการนําเสนอการออกแบบ และทดสอบ
ผลิตภัณฑดวยนวัตกรรมท้ังในกระบวนการผลิตและตัวผลิตภัณฑ 
เพื่อใหบริการท่ีเหนือความคาดหมายแกลูกคาอันจะนํามาซ่ึงความ
พึงพอใจและสามารถนําเสนอราคาท่ีสามารถแขงขันไดในตลาดโลก  

นอกจากนี้มีการนําระบบ Lean  Manufacturing มาใชเพื่อ
เพิ่ม Productivity ในโรงงานอุตสาหกรรม ใชโปรแกรม Photoshop 
ในการสราง Model เส้ือผากีฬา ใช Autocad ในการวางแบบ ตัดแบบ 
และมีการนําระบบ Laser Cut มาใชผลิตเส้ือกีฬาแบบไรตะเข็บ 
เพื่อลดตนทุนดานการผลิตลง โดยบริษัทฯ มีการนํานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม ๆ มาปรับใชในทุกขั้นตอนการผลิต รวมถึงการพัฒนา
และเพ่ิมขีดความสามารถใหกับบุคลากร ซึ่งจะไดรับคาจางท่ีสูงขึ้นตาม
ประสิทธิภาพในการทํางาน เชน การเปล่ียนมายืนเย็บแทนการนั่งเย็บ 
การทํางานเปนทีม การลดพนักงานควบคุมเครื่องจักร (1 คนตอ
3 เคร่ือง) เปนตน ประกอบกับการมีนักวิทยาศาสตรทางการกีฬา 
สงผลใหบริษัทสามารถผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
ตรงตามความตองการของลูกคาที่หลากหลายมากข้ึน ซึ่งผลิตภัณฑ
ชุดกีฬา เปนสินคา Function ไมใช Fashion ที่ตลาดมีการขยายตัว
สูงมาก ๆ ตามโปรแกรมการแขงขันของกีฬาประเภทตาง ๆ ในขณะน้ี 
และคาดวาจะยังมีแนวโนมความตองการเพิ่มขึ้นอีกมากในอนาคต



¹Ò¹ÒÊÒÃÐ¹Ò¹ÒÊÒÃÐ

   ระเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไดมีการจัดงาน Buama China 2012 ณ มหานครเซี่ยงไฮ เมื่อปลายปที่ผานมา ซึ่งเปนการจัดงาน
  แสดงสินคาในสาขาอุตสาหกรรมกอสรางท่ียิ่งใหญระดับโลก ในงานน้ีมีผูเขาชมงานจากท่ัวโลกไมเวนแมแตผูชมงานจากประเทศ
ที่พัฒนาแลวและเปนผูนําดานเทคโนโลยีในสาขาดังกลาว คงมีคําถามวาทําไมงานน้ีจึงสามารถดึงดูดคนทั่วโลกใหมาชม? เราจะลองมาหาคําตอบกัน  
 จากการที่ผู เขียนไดเดินสํารวจบรรยากาศและสินคาที่นํามาแสดงในครั้งน้ัน พบวาสินคามีความหลากหลายชนิด สามารถตอบสนอง
ผูที่เขาชมงานทั้งกลุมที่เปนผูใชสินคาโดยตรงและกลุมท่ีเปน Trader มีทั้งสินคาที่ใชในงาน Outdoor และ Indoor ผูเขียนจึงขอแบงสินคาท่ีนํามา
แสดงในงานนี้ออกเปน 2 สวนหลัก คือ สินคาสําเรจ็รูป และสินคาที่เปนวัสดุ/ชิ้นสวนและอะไหล 

● สินคาสําเร็จรูป : ไดแก สินคาที่ใชกับการกอสรางอาคารในระดับแนวราบหรือแนวสูง สินคาที่ใชกับการกอสรางงานสาธารณูปโภค เชน 
งานถนน งานอุโมงค ฯลฯ เชน รถเครน (Truck Crane) ทาวเวอรเครน (Tower Crane) รถเครนท่ีใชสําหรับยกเคร่ืองจักรขนาดใหญมากๆ 

อัมพรพรรณ วงษทาเรืออัมพรพรรณ วงษทาเรือ
สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาคสํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

BBuaaammmmmmmaaaaaaaaaa CCCCCCCChhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaa 222222222220000000000000000000001111111111111111111111222222222222222222222222222 ณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณ มมมมมมมมมมมมมมมมมมหหหหหหหหหหหหาาาาาาาาาาาาาาาานนนนนนนนคคคคคคครรรรรรรเเเเเเเเเเเเเเเเเซซซซซซซซซซซซซซซีีีีีี่่่่ยยยยยยยยยยยยยยยงงงงงงงงงงไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮ เเเเเมมมมมืืืืืืืืืืืืืื่่่่่ออออปปปปปปล

ตามรอยการพัฒนาเทคโนโลยีตามรอยการพัฒนาเทคโนโลยี
 สาขาอุตสาหกรรมกอสรางของจีน สาขาอุตสาหกรรมกอสรางของจีน
        ในงาน  Buama China 2012ในงาน  Buama China 2012    
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ภาพท่ี 1  ขนาดความใหญโต
ของสินคาในสวน Outdoor 

ที่จีนผลิตไดเมื่อเทียบกับผูเขียน  

สําหรับการกอสรางถนน แพลนทปูน (Concrete  Mixing Plant) รถบดถนน โรงโมหิน เคร่ืองบดหิน นั่งราน
สําหรับงานกอสราง – งานทาสีอาคาร และตกแตงอาคารสูง เคร่ืองยิงคอนกรีตในอุโมงคเพื่อทํารถ ไฟฟาใตดิน 

ฯลฯ โดยสินคาดังกลาวจะมีตั้งแตสินคาที่มีขนาดยักษ (ภาพที่ 1  และ 2) ไปจนถึงขนาดเล็ก เชน รถบดถนน
ขนาดเล็กท่ีทํางานไดโดยไมตองใชคนขับแบบในบานเรา (ภาพที่ 3)  

(Crawler Crane)  ที่ Tower Crane  
ไม สามารถยกได  ลิฟทก อสร าง
สําหรับอาคารสูง รถผสมคอนกรีต   
รถที่ใชขุด/ตัก รถป มยิงคอนกรีต 
(Truck Mounted Concrete 
Pump) สําหรับอาคารสูง แพลนท

ยางมะตอย  (Asphalt Plant) 

ภาพที่ 2  แสดงตัวอยางสินคาในงานที่ผลิตในจีน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 27วารสาร



 นอกจากน้ี ยังมีสินคาที่ใชกับงานทําเหมืองแร แตในที่นี้ผูเขียนจะขอกลาวถึง
สินคาที่ใชกับส่ิงกอสรางหรืออาคารในระดับแนวราบและแนวสูงรวมถึงสินคาที่ใชกับ
การกอสรางสาธารณูปโภคเทาน้ันเน่ืองจากสินคาทั้ง 2 ประเภทน้ีไดเขามามีบทบาท
และความสําคัญตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในประเทศตามนโยบายของรัฐบาล
เปนอยางมาก และสงผลกระทบตอผู ผลิตเคร่ืองจักร/เคร่ืองยนตของไทย รวมถึง
สวนแบงตลาดในประเทศในสินคาประเภทเดียวกัน

ภาพที่ 3  รถบดถนนขนาดเล็ก

ภาพที่ 5 รถที่ใชขุด/ตัก  และเจาะพื้นได

ภาพที่ 6 รถบรรทุกของ

ผูเขียนไดพบสินคาอื่นท่ีอาจไมเก่ียวของกับงานกอสรางโดยตรงแตใชในงานดาน
สาธารณูปโภคที่นาสนใจ นั่นคือ รถทําความสะอาดถนน และดูดเก็บขยะไดในตัว
ขนาดเล็ก กะทัดรัด มีทั้งใชเชื้อเพลิงจากนํ้ามันและไฟฟา ซึ่งในบานเรายังไมนาจะมีใช  
สะดวกตอการทําความสะอาดแมในพ้ืนที่ที่มีขนาดเล็กอยางตามตรอกซอกซอยตางๆ  
อาจชวยสนองนโยบายกรุงเทพเมืองสะอาดของไทยไดอยางทั่วถึง แตเห็นขนาดของ
รถเล็กอยางนี้แตราคาก็ไมเบา โดยรถที่ใชพลังงานจากนํ้ามันราคาเกือบลานบาท
และรถที่ใชพลังงานไฟฟามีราคาประมาณลานตนๆ (ภาพที่ 7) 

● สินคาท่ีเปนวัสดุ/ช้ินสวน และอะไหลตางๆ : นอกจากสินคาสําเร็จรูปแลวภายในงานยังมีการแสดงสินคาที่เปนวัสดุ/ชิ้นสวน 
และอะไหลตางๆ ที่ใชกับสินคาเพื่องานกอสรางและเครื่องจักรหลายชนิด เชน ระบบไฮโดรลิค (Hydraulic  Drive System for Truck 
Mixer/Truck Crane) ระบบเกียรทด (Reducer Gear) ซึ่งใชเปนตนกําลังในการขับเคล่ือนระบบไฮโดรลิคและระบบเชิงกลท้ังหลาย
ปมไฮโดรลิค มอเตอรไฮโดรลิค ออยคูลเลอร (เคร่ืองระบายความรอนนํ้ามัน) ฯลฯ  (ภาพที่ 8)

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 28 วารสาร

      และเม่ือเดินเขาไปในสวนแสดงสินคาในสวน indoor ก็ไดเห็นมาดเทหๆของหุนยนต
ขนาดใหญของบริษัท SANY ที่เคลื่อนไหวไดเปรียบเสมือนพนักงานตอนรับของงาน สามารถ
ดึงดูดความสนใจจากผูเขาชมงานไดมาก  (ภาพที่ 4)  
 หลังจากนั้นก็เขาไปสํารวจสินคาในกลุมสําเร็จรูปก็ไดเห็นสินคาสําเร็จรูปท่ีมีความ
หลากหลายจากผูผลิต 2 กลุมใหญ คือ กลุมบริษัทท่ีเปนของคนจีน 100%  และกลุมที่ผูผลิต
จีนรายใหญๆ ที่เขาไปรวมทุนหรือเขาไปซ้ือกิจการของบริษัทของประเทศท่ีพัฒนาแลว
และมีเทคโนโลยีสูง เชน บริษัท SANY ไดเขาซื้อกิจการของบริษัท Puztimeiser GmbH 
ของประเทศเยอรมนี หรือ บริษัท Zoomlion  ไดเขาซ้ือกิจการของ CIFA ประเทศอิตาลี  
เปนตน ดังนั้น สินคาในกลุ มบริษัทเหลาน้ีจึงมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสงออก 

ภาพที่ 4  บรรยากาศกอนเขางาน indoor  
และหุนยนตขนาดใหญของบริษัท SANY 

รูปลักษณสินคาดูทันสมัยมากข้ึน มีความนาเช่ือถือมากกวาผูผลิตสินคาที่เปนของคนจีน 100% โดยสินคาบางตัว เชน รถยกของขนาดใหญ 
(Truck  Crane) ของบริษัท SANY ก็ไดรับความไววางใจใหนํามาใชกับการกอสรางรถไฟฟาในบานเราดวย
 นอกจากนี้ ยังมีสินคาบางชนิดที่ไทยยังไมสามารถผลิตไดในประเทศ ยังคงตองนําเขาจากตางประเทศอยูแตบริษัทผูผลิตของจีนสามารถ
ผลิตไดแลว (โดยใชเทคโนโลยีของบริษัทที่เขาไปซ้ือกิจการ) ตัวอยางเชน รถท่ีใชขุด/ตัก และเจาะพ้ืน สามารถเปล่ียนหัวขุด/เจาะ และตักได
หลายแบบตามวัตถุประสงคในการใชงานในรถคันเดียวกัน (ภาพที่ 5)  

 สินคาสําเร็จรูปที่นํามา
แสดงในงานยังมีอีกหลากหลาย
ชนิดมีทั้งที่ เปนสินคาประเภท
เดียวกันและสินค า ที่มีความ
ตางชนิดกันไปทั้งรูปแบบการ
ใชงาน คุณภาพและมาตรฐาน  
และราคา เชน รถบรรทุกของใช
ในงานก อสร าง  (Dumper)  
(ภาพท่ี 6) และในงานเดียวกัน



ภาพที่ 7  รถกวาดถนน
และมีถังเก็บขยะในตัว
มีทั้งใชเชื้อเพลิงจาก

นํ้ามันและไฟฟา  

       นอกจากน้ี จีนยังไดมีการพัฒนาและผลิตเคร่ืองยนตใชเอง
สําหรับรถบรรทุก รถยนต และเคร่ืองจักรสําหรับงานกอสรางและ
เคร่ืองจักรอ่ืนๆ เชน เคร่ืองปนไฟท่ีใชเชื้อเพลิงจากน้ํามันดีเซล
หรือแกส CNG (Compressed Natural Gas) ซึ่งแลวแต
วัตถุประสงคการใชงาน แตในสวนนี้ยังมีคุณภาพดอยกวาสินคา
จากญี่ปุ นและยุโรป จีนยังตองมีการพัฒนาอีกระยะหนึ่งซึ่งจาก
ศักยภาพการพัฒนาที่ผานมา ความตั้งใจจริง และความพรอม
ดานเงินทุนของจีนผูเขียนก็เชื่อวาผูผลิตของจีนคงใชระยะเวลา
อีกไมนานก็จะสามารถทําได
 ทีนี้เราลองกลับมาหาคําตอบท่ีไดเกร่ินถามไวตั้งแตตนวา
ทําไมงานนี้จึงดึงดูดผู ที่สนใจเขาชมงานไดจากท่ัวโลก จากการ
สอบถามผูผลิตที่มาแสดงสินคาในงาน และผูประกอบการที่เปน 
Trader พอประมวลขอมูลไดว าผู ผลิตของจีนในปจจุบันได
พัฒนาการผลิตสินคาไดอยางกาวหนาและรวดเร็วอยางมาก
เมื่อเทียบกับเมื่อกวา 10 ปที่แลวที่ ใครๆ เห็นสินคาของจีนก็จะมัก
ไมมั่นใจในคุณภาพแมวาจะมีราคาถูกกวา การท่ีจีนสามารถ
พัฒนาการผลิตไดอยางรวดเร็วนอกจากจะมาจากการมีปจจัย
ที่เอื้อตอการพัฒนาหลายอยาง เชน การมีแรเหล็กในประเทศ

ภาพที่ 8 แสดงตัวอยางวัสดุ/อุปกรณ และอะไหลที่ผลิตในจีน

การถลุงและผลิตเหล็กไดเองในประเทศ การมีขนาดตลาดในประเทศท่ีใหญมาก การขยายตัวของการพัฒนาภาคอสังหาริมทรัพยดวยการสราง
อาคารสูงมากมายในเมืองใหญๆ และการกอสรางถนนทั้งในเมืองและเชื่อมระหวางเมืองตางๆ การที่รัฐบาลใหการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
สินคา รวมถึงตัวผูผลิตเองก็ใหความสําคัญกับการพัฒนาสินคาของตนท้ังในรูปแบบการทํา C&D (Copy & Development) หรือการเขารวมทุน
หรือเขาซื้อกิจการของบริษัทชั้นนําของตางประเทศท่ีมีเทคโนโลยีสูงเพื่อใหมีการเรียนรูทักษะ/ความชํานาญ (know- how) และทําใหการพัฒนา
เทคโนโลยีของตนเปนไปอยางกาวกระโดด จนปจจุบันสามารถกลาวไดวาจีนสามารถผลิตสินคาในอุตสาหกรรมกอสรางไดแลวแทบทุกชนิด
ในขณะที่สินคาบางชนิดประเทศไทยเองยังไมสามารถผลิตไดหรือผลิตไดคุณภาพตํ่ากวาแตตนทุนสูงกวา   
 จากที่กลาวมาแลวน้ันสินคาในจีนจึงมีคุณภาพและมาตรฐานหลายระดับ หลายราคา ทั้งนี้ โดยหากเปนผูผลิตของจีน 100% ถาเปน
รายเล็กคุณภาพอาจจะยังไมคอยไดมาตรฐานนักแตมีราคาคอนขางต่ํา หากเปนรายใหญก็จะผลิตสินคาที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน และถาพิจารณา
รวมถึงผูผลิตที่มีการรวมทุนกับตางประเทศหรือมีการซื้อกิจการของผูผลิตตางประเทศที่มีเทคโนโลยีสูง สินคาของจีนก็จะมีคุณภาพและมาตรฐาน
สูงยิ่งขึ้นไปอีกและระดับราคาก็จะสูงกวาสินคาจากผูผลิตในกลุมแรก แตอยางไรก็ดี แมวาระดับราคาของผูผลิตกลุมนี้ก็จะสูงกวาสินคาของผูผลิต
ในกลุมแรก แตเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพกับราคาแลวยังถูกกวาที่จะสั่งซื้อจากประเทศพัฒนาแลวซึ่งปจจุบันมีราคาสูงมาก ดังนั้นเราจึงไดคําตอบใน
คําถามขางตนที่วาทําไมงานน้ีจึงเปนที่สนใจของผูชมจากท่ัวโลกน่ันเปนเพราะสวนหน่ึงเกิดจากการท่ีจีนสามารถผลิตสินคาไดหลากหลาย 
ตอบสนองความตองการใชของผูใชในมาตรฐานและราคาที่ยอมรับไดของลูกคาแตละราย ทําใหผูเขาชมงานบางรายที่เคยเปนผูผลิตก็หันมาเสาะหา
และซื้อสินคาของจีนที่มีคุณภาพและราคาในระดับท่ีตนพอใจไปจําหนายในประเทศของตนแทน ผูที่เปน Trader ที่เคยนําเขาสินคาจากประเทศ
ที่พัฒนาแลวก็เปล่ียนมาพิจารณาสินคาของจีนแทนเชนกัน รวมถึงการที่จีนสามารถสงออกสินคาของตนไปตีตลาดทั่วโลกรวมทั้งตลาดใน
ประเทศไทยดวย  สิ่งนี้ทําใหเกิดผลกระทบตอผูผลิตไทยทั้งในแงบวกและแงลบโดยในแงลบจะกระทบตอผูผลิตที่ผลิตสินคาชนิดเดียวกันเปนอยาง
มากจนอาจไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได แตหากเปนแงบวก ในแงผูผลิตจะสงผลดีตอผูผลิตไทยในการที่จะสามารถเลือกใชสินคาจากจีนมาใช
เปนชิ้นสวนในการผลิตสินคาสําเร็จรูปของตนในราคาท่ีถูกกวาและมีมาตรฐานท่ียอมรับได หรือปรับเปลี่ยนกิจการมาเปน Trader แทนไปเลย 
สําหรับผูที่เปน Trader อยูแลวก็จะไดรับประโยชนในการเพ่ิมโอกาสในการเลือกซ้ือสินคาเพ่ือสงมอบใหลูกคาไดหลากหลายท้ังชนิดสินคา
มีมาตรฐานและราคาท่ีพอใจ 

คําถามท่ีเกิดขึ้นในใจของผูเขียนตอไป คือ แลวประเทศไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนผูผลิตจะมีแนวทางการพัฒนาในสาขาอุตสาหกรรม
กอสรางนี้อยางไรจึงจะสามารถกาวขึ้นไปทัดเทียมกับประเทศจีนไดในอนาคต

Gear Box ปมไฮโดรลิกสําหรับรถโม - รถเกี่ยวขาว

Oil Coolera อุปกรณขอตอ - งานทอตางๆ
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อุบลวรรณ หลอดเงิน
สํานกันโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

  ชวงตนเดือนมีนาคมที่ผานมา หลายทานคงจะไดรับขาว
  การเดินทางมาประเทศไทยของ Prof. Dr. Philip Kotler 
เพื่อบรรยายเก่ียวกับแนวคิดการตลาด 3.0 (Marketing 3.0) และเรื่อง 
“Values Driven Marketing” ซึ่งจัดโดยหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ที่ผานมา และแมวากูรูดานการตลาดผูนี้ได
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตรจากมหาวิทยาลัย
ชิคาโก (University of Chicago) และปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร
จากสถาบันเทคโนโลยี่แหงรัฐแมทซาซูเซทท (Massachusetts 
Institute of Technology : MIT) แตทานกลับมีชื่อเสียงโดงดังใน
สาขาการตลาดและไดรับการยอมรับวาเปนปรมาจารยดานการตลาด
ของโลกสมัยใหม  เนื่องจากทานไดพัฒนาแนวคิดใหมๆ เก่ียวกับการ
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1. แนวคิดการตลาดดานการผลิต เปนแนวคิดการตลาดแบบด้ังเดิมที่มีมานาน โดยมีหลักการสําคัญวาผูบรโิภคจะชอบผลิตภัณฑที่มีอยูอยางแพรหลาย 

(Production Concept)  และราคาไมแพง ผูผลิตตามแนวคิดนี้มุ งเนนการบรรลุประสิทธิภาพการผลิตสูงคาใชจายต่ําและทําใหสินคา

    แพรหลายในตลาดใหไดมากที่สุด

2. แนวคิดการตลาดดานผลิตภัณฑ  ผูผลิตเองจะตองเนนไปที่การปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑอยูเสมอเพราะผูผลิตมองวาผูบรโิภคจะใหความสําคัญตอ 

(Product concept)  คุณภาพมากกวาราคาสินคา

3. แนวคิดการตลาดดานการขาย  เนนการใหไดขายสินคาไดมากขึ้นดวยวิธีการกระตุนการขายใน รูปแบบตางๆ เชน การแจกของแถมการลดราคา 

(Selling concept)  การซื้อ 1 แถม 1

4. แนวคิดการตลาดดานลูกคา มุงเนนการผลิตสินคาตามความตองการสวนตัวเฉพาะลูกคาแตละรายรวมท้ังสรางคุณคาที่ลูกคาไดรับจากสินคา 

(Customer concept)  เพื่อเสริมสรางความภักดีของลูกคาที่มีตอบริษัทในระยะยาว

5. แนวคิดเนนดานการตลาด  เนนสรางความพึงพอใจใหกลุ มลูกคาเปาหมายแบบข้ันตอนและมีประสิทธิภาพ เชน จัดทําวิจัยเพ่ือตรวจสอบ

(Marketing concept)  ความตองการของลูกคา การสํารวจความจําเปนของลูกคาเปาหมาย วิธีนําเสนอสินคา เปนตน

6. แนวคิดดานการตลาดเพื่อสังคม  ตามแนวคิดนี้จะตระหนักถึงผลกระทบของสินคาที่จะเกิดขึ้นกับสังคมโดยรวมควบคู ไปกับการตอบสนอง

(Societal marketing concept)  ความตองการของผูบรโิภค และวัตถุประสงคขององคกร 

ã¹ã¹

“Maruto Hasegawa Kosakujo, Inc.”“Maruto Hasegawa Kosakujo, Inc.”

(Marketing concept) และแนวคิดดานการตลาดเพ่ือสังคม (Societal 
marketing concept)  ซึ่งในปจจุบันแนวคิดดานการตลาดเพ่ือสังคม
ถือเปนแนวคิดการตลาดที่กําลังอยูในความสนใจของธุรกิจประเภท
ตางๆ เปนอยางมาก
 จากแนวคิดการตลาดพ้ืนฐานท้ังหกแนวคิดที่กลาวมาแลวนั้น 
ในทางปฏิบัติแล วพบวา ผู ประกอบการทั้งในภาคธรุกิจการคา 
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการสวนใหญ มีการ
ประยุกตใชแนวคิดการตลาดอยางนอยสองแนวคิดการตลาดขึ้นไป 
และยังเปนเร่ืองยากท่ีจะพบเห็นวา มีผูประกอบการรายใดท่ีเนนการใช
แนวคิดการตลาดเพียงดานเดียวเปนกลยุทธหลักในการดําเนินธุรกิจใน
ระยะยาว ดังนั้น ในบทความนี้จึงขอนําเสนอตัวอยางความสําเร็จของ

แนวคิดการตลาด สารสาระสําคัญ

ตลาดไวมากมายและทานยังมีความเชื่อวาการตลาดเปนสาขาหนึ่งที่
สําคัญของเศรษฐศาสตรดวยเชนกัน  ซึ่งแนวคิดการตลาดพ้ืนฐาน 
(Marketing concept) ที่โดงดังของ Prof. Dr. Kotler นั้น ประกอบ
ดวย 6 แนวคิด ไดแก  แนวคิดการตลาดดานการผลิต (Production 
Concept) แนวคิดการตลาดดานผลิตภัณฑ (Product concept) 
แนวคิดการตลาดดานการขาย (Selling concept) แนวคิดการตลาด
ดานลูกคา (Customer concept) และแนวคิดเนนดานการตลาด 

สรุปสารสาระสําคัญของแนวคิดการตลาด (Marketing concept) ของ Prof. Dr. Philip Kotler

การใชประยุกตแนวคิดแนวคิดการตลาดดานลูกคา (Customer 
concept) บวกกับแนวคิดการตลาดดานผลิตภัณฑ (Product 
concept) ตามแบบฉบับของอุตสาหกรรมญี่ปุนที่เกิดขึ้น ณ “Maruto 
Hasegawa Kosakujo, Inc.” บริษัทผูผลิตและสงออกเคร่ืองมือชาง
ประเภทคีม (Pliers) และคีมตัด (Nippers) รายใหญที่สุดของญี่ปุน 
รวมท้ังยังเปนผูผลิตและสงออกอุปกรณตัดเล็บที่มีชื่อเสียงระดับโลก 
ซึ่งผูเขียนไดมีโอกาสเขาไปศึกษาดูงานดานกระบวนการผลิตภายใน



โรงงาน และรับฟงการบรรยายเรื่องการจัดการดานตลาดของบริษัท 
Maruto Hasegawa Kosakujo Inc. จากกลุมผูบริหารของบริษัทฯ 
ในช วงเวลาที่ผู  เขียนเข ารับการฝ กอบรมในหลักสูตร Human 
Resource Development in the Manufacturing Industries 
ในระหวางวันที่  14-24 ตุลาคม 2555 ณ กรุงเกียวโตและเมืองซันโจ 
(Sanjo) จังหวัดนิงาตะ (Niigata) ประเทศญ่ีปุน
      โรงงานของบริษัท Maruto Hasegawa Kosakujo Inc. ตั้งอยู
ในชานเมืองซันโจ สําหรับประวัติของบริษัทฯ แหงนี้มีระยะยาวเวลา

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 31วารสาร

คลองแคลว นอกจากน้ัน ยังมีสิ่งที่นาสนใจวาพนักงานในแผนกตกแตง
และลับความคมของคีมประเภทตางๆ และอุปกรณตัดเล็บนั้น จะเปน
ชางฝมือที่มีความชํานาญและมีประสบการณในการทํางานดานน้ีเปน
เวลานาน ซึ่งจุดนี้ถือจุดแข็งในการแขงขันในตลาดตางประเทศและ
สรางช่ือเสียงของบริษัทฯ มาอยางตอเน่ือง เพราะบริษัทฯ จะเนนการ
ผลิตดวยฝมือของคนมากกวาการใชเคร่ืองจักรโดยเฉพาะในข้ันตอน
การฝนและลับความคมของคีมและอุปกรณตัดเล็บ ซึ่งประเด็นเรื่องนี้
ที่ทําใหประธานของบริษัทฯ คือ Mr. Tadash/i Hasegawa มีความ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยจะชวยใหเกิดการพัฒนานวัตกรรม การพัฒนา
ผลิตภัณฑและสรางความมั่งค่ังใหกับบริษัทฯ (Develop people, 
develop products and develop wealth)  และจากการสอบถาม
กับเจาหนาที่บริษัทฯ เพิ่มเติม ทําใหทราบวาทางบริษัทฯ จะเปดโอกาส
ใหพนักงานในแตละตําแหนงในทุกแผนกสามารถนําเสนอขอเสนอแนะ
ที่มีความทาทายตอการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม 
หรอืรวมวจิยัและพฒันาผลติภัณฑใหม เพือ่กระตุนใหเกดิความตองการ
ในตัวสินคาอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑตางๆ ของบริษัทฯ 
ใหมีชื่อเสียงและเปนที่นิยมของลูกคาทั่วโลก โดยเฉพาะคีมตัด 
(Cutting pliers) ภายใตยี่หอ KEIBBA รุน Heavy duty cutting 
pliers ที่นิยมใชกันมากในวงการอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสรวมทั้งอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน 
เพราะเปนคีมตัดที่ขอบตัดของคีมมีความคมมาก แข็งแรงและทนทาน
จึงมีความเหมาะสมในการใชตัดสายไฟ สายโทรศัพท และสายแลน 
สวนอปุกรณตดัเลบ็ทีม่ชีือ่เสยีงโดงดงั คอื อปุกรณตดัเลบ็ (Nail Nipper) 
ยี่หอ Maruto รุน Wing Special Nail Nipper     

ดังนั้น จึงอาจจะกลาวไดวา การที่บริษัท Maruto Hasegawa 
Kosakujo Inc. สามารถดํารงความเปนบริษัทผูผลิตและสงออกเครื่อง
มือชางประเภทคีมและอุปกรณที่ทันสมัยระดับช้ันนําของญ่ีปุนไดใน
ระยะเวลายาวนานมากกวา 80 ป นั้น เพราะบริษัทฯ แหงน้ีไดเนนการ
สรางนวัตกรรมท่ีจะสามารถกระตุนใหเกิดความตองการของลูกคาใหม
ในตัวสินคาของบริษัทฯ ตลอดเวลา ซึ่งแนวคิดการตลาดแบบน้ี
จะชวยการสรางความภักดีของลูกคาที่มีตอบริษัทฯ ในระยะยาว 
เพราะแนวคิดการตลาดดานลูกคาที่มุงเนนที่ลูกคาและผลิตเปนจํานวน
มาก (Mass customization) เพียงอยางเดียวนั้น จะทําใหไมสามารถ
ดํารงอยูในการแขงขันในตลาดไดในระยะยาว เนื่องจากความตองการ
ของลูกคามีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและมักจะลองใชหรือ
ลองซ้ือสินคายี่หอใหมๆ ซึ่งหากบริษัทมีความสามารถสรางเปนฝาย
สรางความตองการของสินคาหรือสามารถกระตุนใหลูกคาเกิดความ
ตองการเองไดจากวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหมหรือการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมของบริษัทฯ ยอมจะทําใหสินคาตางๆ ของบริษัท
นั้นเปนที่ตองการและครองใจลูกคาตลอดไป

มั่นใจและกลาวไววา “ไมมีผูผลิต
ตางประเทศรายใดที่จะสามารถ
แขงขันกับเราในการผลิตคีมตัดที่
มีความคมฉียบเชนเดียวกับคีม
ตัดของบริษัทฯ (No foreign 
manufacturer can match us 
in the sharpness of nippers)” 
 นอกจากนั้ น  บริษัทฯ 
ยังมีความเชื่อมั่นดวยวา การ

การดําเนินธุรกิจที่ยาวนานมากท่ีสุดหนึ่งในประเทศ เพราะไดการกอตั้ง
มาตั้งแตป ค.ศ. 1924 ซึ่งหากนําแนวคิดการตลาด (Marketing  
concept) ของ Prof. Dr. Philip Kotler  มาวิเคราะหดูจะทําใหพบวา
สาเหตุสําคัญที่บริษัทแหงนี้สามารถดํารงอยูในตลาดการสงออกเคร่ือง
มือชางประเภทคีมในช่ือยี่หอ KEIBA และอุปกรณตัดเล็บภายใตยี่หอ 
Maruto ไดอยางยาวนานถึง 87 ปนั้น  มีสาเหตุมาจากการที่บริษัทฯ 
ยึดแนวคิดการตลาดดานลูกคา (Customer concept) เปนหลักในการ
ดําเนินธุรกิจผสมกับแนวคิดการตลาดดานผลิตภัณฑ (Product 
concept) ดวย เพราะบริษัทฯ มีนโยบายวา“ความพึงพอใจของลูกคา
เปนสิ่งที่ตองคํานึงกอน (Customer Satisfaction First)” จากน้ัน
จะสรางนวัตกรรมเพื่อผลิตสินคาใหสอดคลองกับความตองการของ
ลูกคาใหมากที่สุด ตามแนวคิดการตลาดลักษณะดังกลาวไดรับความ
นิยมมากในภาคอุตสาหกรรมญ่ีปุนในปจจุบัน  ซึ่งเปนนักวิจัยดานการ
ตลาดชาวญี่ปุนจาก Fukushima University คือ Mr. Masaru Ishioka 
และ Mr. Shinya Hatakeyama  ไดเรียกแนวคิดการตลาดท่ีมีการผสม
ระหวางแนวคิดการตลาดดานลูกคา (Customer concept) กับ
แนวคิดการตลาดดานผลิตภัณฑ (Product concept) แบบน้ีวา 
แนวคิดการตลาดดานนวัตกรรมเพ่ือผลิตสินคาบนพื้นฐานความ
ตองการของลูกคา (Marketing concept of innovation and 
customer needs) และผูประกอบการญ่ีปุนสวนใหญมีความเช่ือวา
นวัตกรรมจะสามารถสรางความตองการของสินคาใหมๆ ได (แตใน
ขณะที่ Prof. Dr. Kotler มีมุมมองวาความตองการที่มีอยูเดิมของลูกคา
จะชวยใหเกิดการสรางสินคาใหม)  โดยสามารถเห็นไดจากกระบวนการ
ผลิตภายในโรงงานของบริษัทฯ ที่เริ่มตนตั้งแตการคัดเลือกวัตถุดิบซ่ึง
เปนเหล็กประเภทตางๆ ที่ผานกระบวนการผลิตท่ีใชเทคโนโลยีของ
บริษัทฯ เพ่ือใหไดวัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงตามความตองการของลูกคา  
ตัวอยางเชน ทางบริษัทฯ จะปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบเหล็กที่นําไปใช
ผลิตคีมตัดหรืออุปกรณตัดเล็บท่ีทนทานแตมีนํ้าหนักเบาตามความ
ตองการของลูกคา จากน้ันเหล็กเหลานั้นจะถูกนํามาขึ้นรูปและผลิต
เปนเครื่องมือชางตางๆ และอุปกรณตัดเล็บตามรูปแบบที่ออกแบบไว 
ซึ่งพนักงานที่ทํางานในแผนกข้ึนรูปผลิตภัณฑจะมีความสามารถในการ
ทํางาน โดยการควบคุมเคร่ืองจักรจํานวน 3-5 เครื่องตอคนไดอยาง
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สมพิศ นาคสุข 
ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

โรคหอบหืดคืออะไร
           โรคหอบหืด เปนโรคที่มีภาวการณการอักเสบเร้ือรังของทางเดิน
หายใจ ซึ่งมีเซลลหลายชนิดมาเก่ียวของ เชน มาสทเซลล เม็ดเลือดขาว
อีโอซิโนฟล และลิมโฟไซต ทําใหเกิดการอักเสบ ซึ่งทําใหหลอดลมไวตอ
สิ่งกระตุนตางๆ มากกวาปกติ ซึ่งเมื่อถูกกระตุนหลอดลมจะตีบแคบ
และบวม ทําใหหอบหายใจลําบาก โดยอาการหอบที่เกิดขึ้นมักเปนๆ 
หายๆ

อาการของโรคหอบหืด 
 ผูปวยจะมีอาการเหนื่อย หายใจมีเสียงวี้ด ไอ แนนหนาอก 
หายใจลําบาก โดยเฉพาะในชวงกลางคืนหรือเชามืด บางรายเปนเวลา
อากาศเย็นหรืออากาศเปลี่ยนแปลง อาการเหลาน้ีมักเกิดรวมกับ
หลอดลมตีบหดเกร็ง และบวม มากบางนอยบาง หากรักษาถูกตอง
อาการจะกลับคืนมาสูปกติ

“หอบหืด”
ไมหอบ...หนักใจ หมอ...ชวยไดไมหอบ...หนักใจ หมอ...ชวยได

 ดังเช น โรงพยาบาล
บางปะอิน ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งตั้งอยูในพ้ืนท่ี
อํ า เภอบางปะอิน  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา จากสถิติ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
(17 พฤษภาคม 2556)  มีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวน 413 โรงงาน 
มีแรงงานมากกวา 49,000 คน อยูในพ้ืนที่ พรอมใหบริการผูปวยนอก
และผูปวยในเกี่ยวกับโรคทั่วไป อายุรกรรม  ฝากครรภ  หรือคลินิก
เฉพาะโรค ไดแก คลินิกโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันสูง นภาคลินิก 
วัณโรค รวมทั้งยังมี “คลินิกโรคหอบหืด” ซึ่งกอตั้งมากวา 6 ป และ
นับเปนตนแบบการใหบริการโรคหอบหืดสําหรับที่อื่นๆ ไดเปนอยางดี 
ปจจุบันมีผูปวยอยูในความดูแลมากกวา 500 คน และสวนหนึ่งเปน
ผู ปวยท่ีประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีปจจัยกระตุนให
อาการของโรคกําเริบขึ้นไดแก โรงงานผลิตปุย โรงงานผลิตเสนใยฝาย 
โรงงานวัสดุกอสราง 

 จึงขอนําเสนอเก่ียวกับโรค
หอบหืด  โดยได รับการถ ายทอด
ความรูจากนายแพทยเลิศชัย จิตตเสรี 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางปะอิน 
มาเลาใหผูอานไดรูจักกับโรคหอบหืด
มากข้ึน เพ่ือจะไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
และดําเนินชีวิตอยางสุขใจในทุกสังคม

สาเหตุของโรคหอบหืด  
 สาเหตุที่แทจริงยังไม ทราบ 
แตผูที่มีภูมิแพจะตอบสนองส่ิงกระตุน
ตางๆ มากกวาคนปกติ โรคนี้ไมได
ถ  ายทอดทางกรรมพันธุ  โดยตรง 
แตพบวาถาครอบครัวมีประวัติภูมิแพ 
ผูปวยจะมีโอกาสเปนโรคมากขึ้น

อะไรเปนสิ่งกระตุนโรคหอบหืด
 อาจโดยการหายใจเขาไปหรือรับประทานเขาไป มีอยูทั้งภายใน 
ภายนอกอาคารที่อาศัย ไดแก ตัวไรในฝุน ฝุนบาน ขนสัตว แมลงสาบ 
เชื้อราตามกําแพงบาน สิ่งกระตุนนอกอาคาร ไดแก มลภาวะ สารเคมี 
ในอากาศ ควันบุหรี่ นํ้ามันเชื้อเพลิง ละอองเกสร สารเคมีในอาหาร
บางอยางหรือการออกกําลังกายหนักบางอยาง สารเคมีหรือผลิตภัณฑ
ที่เก่ียวเน่ืองกับการประกอบอาชีพบางชนิด การติดเช้ือระบบทางเดิน
หายใจ โดยเฉพาะเชื้อไวรัส  ไขหวัด อาหารที่แพยาบางชนิด

ขอแทรกซอนในผูที่เปนโรคหืด
 การจับหืดแตละคร้ังอาจเกิดอันตรายแกชีวิตได เพราะการท่ี
หลอดลมตีบตัวอยางรุนแรง จะทําใหผูปวยตายจากขาดอากาศเขาปอด 

   เวลาเปลี่ยนไป จากสังคมเกษตรกรรมมาสูสังคม
   อุตสาหกรรมแลวในบางพื้นที่  แตโรงพยาบาล
ในฐานะผูใหบริการทางสาธารณสุข โดยการนําของแพทย พยาบาล 
และทีมบุคลากร ก็ยังคงยืนหยัดใหการบริการอยางเต็มความสามารถ 
รองรับปญหา สงเสริมดูแลสุขภาพใหบริการกับประชาชนในเขตพื้นที่
ทั้งท่ีอาศัยอยูดั้งเดิม พํานักเพ่ือทํางานหรือประกอบกิจการ รวมไปถึง
นักทองเที่ยว

แมแม
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และสลบจากขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง หากปลอยไวไมรักษาพอนาน
เขาจะสูญเสียสมรรถภาพของปอด และกลายเปนโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
การซ้ือยากินเอง การใชยาสเตียรอยดกินหรือฉีดเปนเวลานาน ทําให
เกิดโรคแทรกไดแก เบาหวาน กระดูกผุ ตอกระจก ภาวะช็อคขาด
ฮอรโมนตอมหมวกไต

ขอควรปฏิบัติเมื่อมีอาการหอบ 
 ถามีอาการหอบขณะทํางานหรือออกกําลังกาย ใหหยุดพักทันที 
อยาตกใจกลัว หายใจเขาอยางปกติ และหายใจออกทางปากโดยคอยๆ 
อาจหอปากขณะหายใจออก พนยาตามแพทยสั่ง ดื่มน้ํามากๆ ถายัง
ไมหายใหรีบไปพบแพทยการรักษาโรคหอบหืด แพทยจะประเมิน
ความรุนแรงของโรค และใหการรักษาที่เหมาะสมดวยตัวยาตางๆ 
การใชยาสเตียรอยดชนิดพน และยาขยายหลอดลมชนิดพน ทําให
การรักษาและควบคุมโรคไดผลดีมากและมีความปลอดภัยสูงกวา
ยากินและยาฉีดเดิม การคนหาควบคุมและหลีกเลี่ยงปจจัยกระตุน
ตางๆ เปนสวนสําคัญมากในการดูแลรักษาโรคหืด 

ถูกตองในเร่ืองการบริหารปอดอยางสม่ําเสมอ ซึ่งจากการประเมิน
จากผูที่ไดทําประจําพบวา ระดับความเหน่ือยลดลง รวมถึงการพบ
เภสัชกรเพ่ือทบทวนและฝกทักษะการใช ยาชนิดสูดพนทุกครั้ง
เมื่อมาโรงพยาบาล ซึ่งจะทําใหผูปวยมีความม่ันใจและสามารถใชยา

 โรคหืดไมสามารถรักษาใหหายขาดไดแตสามารถรักษาหรือ
ควบคุมโรคใหดี เปาหมายคือ ใหผู ปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีปกติสุข
ไมมีอาการกําเริบ และสมรรถภาพปอดปกติ และไมเสียชีวิตจากโรคน้ี
 มียาสองประเภทใหญๆ ในการรักษา ไดแก ประเภทแรก 
“ยาควบคุม (หรือยาปองกัน)” ซึ่งออกฤทธิ์ในการควบคุมโรคและ
ปองกันไมใหเกิดอาการเฉียบพลัน ประเภทที่ 2 “ยาบรรเทาหรือกอบกู
อาการ” ซึ่งออกฤทธิ์ขยายหลอดลม ชวยบรรเทาอาการเฉียบพลัน 
ปจจุบันมียาพนที่ผสมยาท้ังสองประเภทออกฤทธ์ิปองกันการจับหืด
และควบคุมโรคไดดี และผูปวยควรไดรับการดูแลและติดตามสม่ําเสมอ
กับแพทย เพ่ือประโยชนในการควบคุมโรคใหดีตลอดไป ผูปวยตองใช
ยาถูกตองและตอเนื่อง ผูปวยควรตรวจวัดอัตราความเร็วลมสูงสุด
ที่เปาออก (Peak flow) เปนประจําเพื่อประเมินภาวะอุดกั้นของ
หลอดลม ผูปวยบางรายไมเขาใจการใชยา เชน ใชยาควบคุมอาการเพ่ือู

หวังผลหยุดการจับหืดเฉียบพลัน หรือ
บางรายใชเฉพาะยาบรรเทาอาการ
โดยไมใชยาควบคุมอาการเลยหรือใช
ไมตอเนื่อง ซึ่งเปนความคิดที่ผิด
 นอกจากการรักษาทางยา 
รพ.บางปะอินไดใหความสําคัญกับ
การใหความรู กับผู ป วยใหมีความ
สามารถในการดูแลตนเองไดอยาง

ไดอยางถูกตอง โดยผลลัพธ
จ า ก ก ร ะบ วนก า ร ดู แ ล
ดังกลาวสามารถลดอัตรา
ก า ร น อ น โ ร ง พ ย า บ า ล
จาก เดิ ม ร  อ ยละ  2 4 . 4 
เหลือรอยละ 5.3

การปฏิบัติตน   
 ผู ป วยตองไมสูบบุหรี่ เด็ดขาด บุคคลในบานตองงดบุหรี่
หลีกเ ล่ียง ส่ิงก อให  เกิดภูมิแพ ต องออกกําลังกายให สมํ่ า เสมอ
แตไมหักโหม และใหมีการอบอุนรางกายกอน การออกกําลังกาย
ที่เหมาะสม เชน การวายน้ํา ชวยฝกควบคุมหายใจใหดีและออกกําลัง

 ทั้งนี้ จากขอมูลอําเภอบางปะอิน ซึ่งเปนเขตนิคมอุตสาหกรรม 
มีรายงานผลขอมูลสุขภาพของบริษัทผลิตใยฝายพบสมรรถภาพปอด
ผิดปกติรอยละ 24.77 สอดคลองกับสถิติผูปวยนอกของ รพ.บางปะอิน
ที่เจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจมีแนวโนมสูงขึ้น คิดเปนอัตรา
ความชุกเทากับ 2.6 ดังนั้นประชาชนจึงควรใหความสนใจในการ
ดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งผู ที่
สามารถควบคุมโรคหอบหืดไดดี ทานสามารถประเมินอาการตนเอง
ไดอยางงาย ๆ ดังนี้
 - ไมมีอาการหอบในชวงกลางวันหรือนอยกวา 2 ครั้งตอสัปดาห
 - ชวงกลางคืนไมมีอาการหอบ
 - ไมมีการใชยาพนบรรเทาอาการ หรือใชเม่ือมีอาการแตนอย
กวา 2 ครั้งตอสัปดาห
 - อาการหอบไมมีผลตอการทํากิจกรรม ทานสามารถปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันไดอยางปกติ

อางอิง :อางอิง :
 - สัมภาษณ นายแพทยเลิศชัย จิตตเสรี ผูอํานวยการ - สัมภาษณ นายแพทยเลิศชัย จิตตเสรี ผูอํานวยการ
  โรงพยาบาลบางปะอิน (5 พ.ค. 2556)  โรงพยาบาลบางปะอิน (5 พ.ค. 2556)
 - นพ.ประทีป เหรียญตะวัน ศ.นพ.สุชัย เจริญรัตนกุล.  - นพ.ประทีป เหรียญตะวัน ศ.นพ.สุชัย เจริญรัตนกุล. 
  มูลนธิิโรคหืดแหงประเทศไทย ชมรมผูปวยโรคหืด.    มูลนธิิโรคหืดแหงประเทศไทย ชมรมผูปวยโรคหืด.  
  (เอกสารแผนพับโรคหืดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น)  (เอกสารแผนพับโรคหืดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น)
 - www.healthkonthai.com/โรคหืด/ รศ.นพ.นธิิพัฒน เจียรกุล.   - www.healthkonthai.com/โรคหืด/ รศ.นพ.นธิิพัฒน เจียรกุล.  
  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
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กล  าม เ น้ื อ  ห ลีก เ ล่ี ย งอาหาร
บางอยางท่ีกระตุนการจับหืด เชน 
นม ไข  ถั่ว อาหารรสเค็มและ
หวานจัด เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล
ทุกชนิด และอาหารท่ีมีฤทธ์ิเย็น 
เชน ผลไมประเภทแตง นํ้ามะพราว 
หัวไชเทา มังคุด เปนตน รวมทั้ง
ไม ควรดื่ม น้ําที่แช  เย็นและทาน
ไอศกรีม
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เรื่อง “ติดตามการปรับตัวอุตสาหกรรม SMEs ไทย ภายใต AEC” โดยมีผูใหความสนใจทั้งจากหนวยงานภาครัฐ เอกชนและผูประกอบการ
เขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก จัดขึ้น ณ หองประชุม 601 สศอ. วันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 

Tyre Manufacturers Association) หรือ “TATMA” ซึ่งเปนองคกรไมแสวงหาผลกําไรเพื่อสงเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมยางรถยนต ตลอดจนสงเสริมความรวมมืออยางมีประสิทธิภาพกับหนวยงาน
ราชการและหนวยงานตางๆ จัดขึ้น ณ หองเลิศวนาลัย โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปารค วันที่ 22 
พฤษภาคม 2556

Morning Talk : “ติดตามการปรับตัว

 ของ SMEs ไทย ภายใต AEC”

ดร.สมชาย หาญหิรัญ ผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  เป น
ประธานในการจัดเสวนา  Morning Talk  

  เสวนา “Check up อุตฯ ยางพาราไทยในตลาด BRICS”

 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) รวมกับศูนยการศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จัดเสวนา Morning 
talk เรื่อง “Check up อุตสาหกรรมยางพาราไทยในตลาด BRICS” เพื่อศึกษาความสามารถในการแขงขันทางการคาของอุตสาหกรรมยางพารา
ไทยในตลาด BRICS  เปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียน โดยมีนายอิทธิชัย ยศศรี ผูอํานวยการสํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนประธาน 
จัดขึ้น ณ หองประชุม 203 สศอ. วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556

  สศอ. รวมออกบูทงานแสดงสินคา Subcon Thailand 2013

 นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานเปดงานแสดงสินคา
แสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมรับชวงการผลิตไทย Subcon Thailand 2013 เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมท้ังในและระหวางประเทศ จัดขึ้นระหวางวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2556 โดย สศอ. 
รวมออกบูทจัดแสดงนิทรรศการภายในงานดังกลาว จัดขึ้น ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุม ไบเทค 
บางนา วันท่ี 17 พฤษภาคม 2556

  6 บริษัทผูผลิตยางรถยนตจัดตั้ง 
  “สมาคมผูผลิตยางรถยนตไทย” 

 ดร.สมชาย หาญหิรัญ ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนประธานเปดงานการจัดตั้ง 
“สมาคมผูผลิตยางรถยนตไทย” (Thai Automobile 
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หลักการพิจารณา EWS-IE เทอรโมมิเตอร
EWS-IE เทอรโมมิเตอร เปนเคร่ืองมือที่มีความสามารถในการช้ีนําภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปนระยะเวลา 2 เดือน 
แบงออกเปน 2 สวน คือ ระดับปกติ และ ระดับผิดปกติ โดยระดับของเหลวในเทอรโมมิเตอร คือ คาความนาจะเปน (%) 
ถามีระดับตั้งแต 0.45 ของเหลวจะเปนสีเขียว หมายถึง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยูในเกณฑปกติ หากมีระดับมากกวา 
45 ขึ้นไป ของเหลวจะเปลี่ยนเปนสีแดง หมายถึง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยูในเกณฑผิดปกติ

ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม 
(ถวงนํ้าหนัก
มูลคาเพ่ิม)

อัตราการใช
กําลังการผลิต

มูลคาการนําเขา
วัตถุดิบ 
(ลานดอลลารสหรัฐฯ)

ดัชนีผลิต
ภาพแรงงาน
อุตสาหกรรม
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หมายเหตุ: (    ) หมายถึง อัตราการขยายตัว (%)

EWS-IE เดือนมิถุนายน 2556 
โดยภาพรวมยังสงสัญญาณปกติ แตเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมมีแนวโนมชะลอลง เน่ืองจากแรง
ขับเคลื่อนสําคัญจากอุปสงคภายในประเทศ 
โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนเริ่มหดตัวลง 
และการบริโภคภาคเอกชนที่ยังคงชะลอตัว 
รวมถึงการสงออกของไทยยังมีปจจัยเสี่ยงที่ตอง
ติดตามจากความกังวลของอัตราแลกเปลี่ยน 
และการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก 
 สํ าห รับตั วแปร ชี้ นํ าที่ ส  งสัญญาณ
ขยายตัว ไดแก มูลคานําเขาสินคาวัตถุดิบและ
กึ่งสําเร็จรูป ตัวแปรที่สงสัญญาณชะลอตัว ไดแก 
ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนตามการใช
จายในหมวดยานยนตที่ชะลอลง สําหรับตัวแปร
ชี้นําที่สงสัญญาณหดตัว ไดแก มูลคาการนําเขา
สินคาทุนในกลุมเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชใน
อุตสาหกรรม และดัชนีการลงทุนภาคเอกชนที่หด
ตัวตามการลงทุนในหมวดเครื่องจักร อุปกรณ 
และการกอสราง

The Early Warning System of Industrial Economics: EWS-IE

โดย : สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม



ป 2555 ป 2556

ที่มาไตรมาส 
1

ไตรมาส 
2

ไตรมาส 
3

ไตรมาส 
4

ไตรมาส 
1

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

สถานการณภาคการผลิตภายในประเทศ

ดัชนีผลผลิต 175.0 178.9 175.5 179.2 180.1 176.2 169.9 194.3 สศอ.

(-6.8) (-1.6) (-11.0) (43.8) (2.9) (10.2) (-1.2) (0.5)

ดัชนีการสงสินคา 182.9 198.0 201.8 204.6 204.2 193.7 197.0 222.0 สศอ.

(-4.7) (9.4) (-1.7) (56.5) (11.7) (19.0) (8.8) (8.3)

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 183.1 188.2 184.5 187.8 196.2 196.4 196.0 196.3 สศอ.

(-1.1) (1.0) (-5.0) (11.3) (7.2) (9.2) (7.4) (5.0)

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 115.6 114.3 116.4 116.2 116.9 117.4 113.7 119.8 สศอ.

(-2.8) (-1.8) (-3.0) (5.5) (1.1) (6.3) (-2.1) (-0.5)

อัตราการใชกําลังการผลิต 62.7 65.2 66.1 67.0 66.8 67.0 62.9 70.4 สศอ.

(-0.6) (9.1) (2.0) (41.6) (6.5) (14.3) (1.1) (4.6)

สถานการณภาคการผลิตโลก

 Global Manufacturing PMI 51.2 50.4 48.4 49.6 51.1 51.4 50.9 51.1 JPMorgan

(-9.8) (-5.7) (-3.6) (-0.8) (-0.1) (0.2) (-0.6) (0.0)

Global Manufacturing 52.4 51.1 48.1 49.8 52.0 52.3 51.8 52.0 JPMorgan

Output Index (-10.0) (-4.7) (-4.3) (-1.4) (-0.7) (0.8) (-1.5) (-1.3)

Global Manufacturing 51.4 48.4 47.3 49.5 51.8 51.8 51.5 52.0 JPMorgan

New Orders Index (-11.5) (-7.4) (-4.0) (0.7) (0.7) (0.2) (0.2) (1.8)

Global Manufacturing 55.4 50.4 49.0 54.7 54.3 55.3 54.4 53.2 JPMorgan

Input Prices Index (-26.0) (-24.3) (-13.9) (10.6) (-2.0) (5.1) (-4.1) (-6.7)

Global Manufacturing 55.1 51.2 49.8 49.8 50.5 50.7 50.4 50.5 JPMorgan

Employment Index (-8.3) (-5.2) (-2.9) (-2.4) (-1.1) (-0.6) (-1.4) (-1.4)

´Ù¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμ ÔÁä´Œ·Õè www.oie.go.th

EWS-IE เดือนมิ ถุนายน 2556
โดยภาพรวมยังสงสัญญาณปกติ แตเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมมีแนวโนมชะลอลง เนื่องจากแรง
ขับเคลื่อนสําคัญจากอุปสงคภายในประเทศ 
โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนเริ่มหดตัวลง 
และการบริโภคภาคเอกชนที่ยังคงชะลอตัว 
รวมถึงการสงออกของไทยยังมีปจจัยเสี่ยงที่ตอง
ติดตามจากความกังวลของอัตราแลกเปลี่ยน 
และการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก
 สํ าห รับ ตัวแปร ช้ีนํ าที่ ส  ง สัญญาณ
ขยายตัว ไดแก มูลคานําเขาสินคาวัตถุดิบและ
กึ่งสําเร็จรูป ตัวแปรท่ีสงสัญญาณชะลอตัว ไดแก 
ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนตามการใช
จายในหมวดยานยนตที่ชะลอลง สําหรับตัวแปร
ช้ีนําที่สงสัญญาณหดตัว ไดแก มูลคาการนําเขา
สินคาทุนในกลุมเครื่องจักรและอุปกรณท่ีใชใน
อุตสาหกรรม และดัชนีการลงทุนภาคเอกชนท่ีหด
ตัวตามการลงทุนในหมวดเครื่องจักร อุปกรณ 
และการกอสราง



หมายเหตุ: () หมายถึง อัตราการขยายตัวเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา (%)         

โดย : สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โทรศัพท 0 2202 4373 โทรสาร 0 2644 8315
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.oie.go.th
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ป 2555 ป 2556
ที่มา

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ตัวแปรชี้นําเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

ปจจัยภายในประเทศ

ดานการผลิต

มูลคาการนําเขาสินคาวัตถุดิบ 33,857.9 36,522.7 35,839.6 34,128.4 33,986.4 12,103.4 10,037.4 11,845.6 ธปท.

(ลานดอลลารสหรัฐฯ) (7.6) (0.1) (-2.1) (13.3) (0.4) (31.0) (-8.5) (-13.2)

มูลคาการนําเขาสินคาทุน 14,078.3 14,956.8 15,377.4 16,556.3 15,087.9 5,395.9 4,264.5 5,427.5 ธปท.

(ลานดอลลารสหรัฐฯ) (14.1) (25.9) (19.0) (44.2) (7.2) (33.6) (-4.6) (-2.6)

ดัชนีชี้นําวัฏจักรธุรกิจระยะสั้น 128.9 130.9 131.4 132.9 133.6 133.9 133.2 133.8 กระทรวงพาณิชย

(1.3) (1.8) (1.8) (6.4) (3.6) (5.1) (3.1) (2.8)

ความเช่ือม่ันภาคอุตสาหกรรม 107.8 109.8 104.7 100.7 101.3 101.5 103.1 99.3 ส.อ.ท.

3 เดือนขางหนา (-5.5) (-3.3) (0.8) (-3.2) (-6.1) (-5.8) (-3.0) (-9.3)

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 223.7 245.5 248.1 250.6 248.4 253.5 246.7 244.9 ธปท.

(5.6) (16.2) (15.5) (24.0) (11.0) (21.9) (9.0) (3.4)

ราคาน้ํามันดิบ 102.9 93.4 92.2 88.0 94.3 94.8 95.3 92.9 EIA

(10.0) (-8.6) (2.7) (-6.4) (-8.3) (-5.5) (-6.7) (-12.5)

อัตราแลกเปล่ียน 31.0 31.3 31.4 30.7 29.8 30.1 29.8 29.5 ธปท.

บาท/ดอลลารสหรัฐฯ (1.5) (3.4) (4.1) (-1.1) (-3.9) (-4.8) (-3.0) (-3.8)

อัตราแลกเปล่ียนบาท/100 เยน 39.2 39.1 39.9 37.8 32.3 33.8 32.1 31.2 ธปท.

(5.5) (5.2) (3.0) (-5.7) (-17.4) (-17.6) (-18.3) (-16.2)

อัตราแลกเปล่ียนบาท/ยูโร 40.6 40.2 39.3 39.8 39.4 39.9 39.9 38.3 ธปท.

(-2.7) (-7.8) (-7.8) (-4.7) (-3.2) (-1.9) (-1.9) (-5.7)

ดานการบริโภค

ดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภค 24.3 26.4 29.6 35.5 34.5 33.1 32.4 37.9 กระทรวงพาณิชย

(29.0) (36.0) (-0.1) (67.7) (41.6) (36.8) (25.6) (64.8)

ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 143.5 146.2 149.9 148.4 148.9 150.0 149.1 147.5 ธปท.

(3.5) (4.7) (6.8) (7.4) (3.7) (6.6) (3.3) (1.4)

รายไดเกษตรกรท่ีแทจริง 115.6 82.5 83.0 146.0 110.0 133.5 98.4 98.1 คํานวณโดย สศค.

(-14.4) (-9.4) (1.5) (-5.8) (-4.8) (-1.3) (-7.0) (-7.2) ขอมูลจาก สศก.

ดานตลาด

ดัชนีตลาดหลักทรัพย 1,147.2 1,180.7 1,241.9 1,338.3 1,525.6 1,474.2 1,541.6 1,561.1 ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย (SET) (14.7) (10.4) (19.4) (34.0) (33.0) (36.0) (32.8) (30.4) แหงประเทศไทย

ปจจัยตางประเทศ

ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจสหรัฐฯ 100.4 100.3 100.3 100.7 101.0 101.0 101.1 101.1 OECD

(-0.2) (0.0) (0.6) (0.8) (0.7) (0.7) (0.7) (0.7)

ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจญี่ปุน 100.4 100.2 99.9 100.0 100.7 100.4 100.7 101.0 OECD

(-0.1) (-0.1) (-0.3) (-0.2) (0.3) (0.1) (0.3) (0.6)

ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจอียู 99.9 99.7 99.4 99.5 99.9 99.7 99.9 100.0 OECD

(-1.8) (-1.7) (-1.2) (-0.5) (0.0) (-0.2) (0.0) (0.2)

ดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภคสหรัฐฯ 75.5 76.3 75.0 79.4 76.7 73.8 77.6 78.6 University of Michigan

(3.3) (6.2) (25.7) (22.5) (1.5) (-1.6) (3.1) (3.1)

ดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภคญี่ปุน 39.6 40.5 40.5 39.2 44.1 43.1 44.2 45.0 ESRI

(-1.0) (16.5) (7.0) (3.1) (11.4) (8.8) (13.0) (12.2)

ดัชนีความเชื่อม่ันทางเศรษฐกิจอียู 94.1 92.4 88.3 88.5 91.3 90.9 91.5 91.5 EUROSTAT

(-12.2) (-12.2) (-10.2) (-5.2) (-2.9) (-2.8) (-3.5) (-2.6)


