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บรรณาธิการแถลง
วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สื่อทางวิชาการอาหารสมอง ที่สรรหาบทความดี

วิชาการเดนในแวดวงเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผสมผสานหลากหลายคอลัมนเพื่อใหอานได
ครบเคร่ืองครบรส นําเสิรฟทานผูอานเปนประจํานะคะ
 เรื่องเด นเปดตัว “ดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial Economics 
Indicator)” เครื่องมือใหมที่จะนํามาฉายภาพเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยใหชัดเจนรอบดาน
มากขึ้น
 บทความพิเศษสองกลองมองเพ่ือนบาน นําผลสํารวจการรวมตัวกับอาเซียนของ
ไทยกรณีศึกษา 4 อุตสาหกรรมหลัก และมองแนวโนมผลกระทบจากการยายฐานการผลิต
ของไทยไปประเทศเพ่ือนบาน สะทอนผานแนวคิดของศาสตรตราจารย Robert E. Lipsey 
 พรอมเรียนรูความสําเร็จจากประสบการณยายฐานผลิตไปประเทศเพ่ือนบาน
ของผูประกอบการไทย เชิญอานในเลม
 เมื่อเรากาวเดินไกลออกไป ความทาทายใหมๆ ก็เกิดขึ้นเสมอ...พบกันใหม
ฉบับหนาคะ
   

ดวยความปรารถนาดี
บรรณาธิการ

บทความและขอเขียนท่ีปรากฏ
ในวารสารฉบับน้ีเปนทัศนะสวนบุคคลของผูเขียน



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 3วารสาร
เศเศเศเศเศศเศรษฐฐฐกฐกกกกฐกกฐ ิจจจจจจจจจจจจอุออออตตสตสตสตสาหาหาหาหหาหหหาหหกรกรรกรกรกรรรกรกรรรมรมรมรมรมรรรมมม 33333วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 3วารสาร

เร่ืองเดนประจําฉบับ

1 การสัมมนาวิชาการและเปดตัว “ดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial Economic Indicator : IEI)” จัดขึ้นเมื่อวันอังคารท่ี 6 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนยนิทรรศการ 
 และประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

  นายสุวัจน ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธีเปดงานกลาววา ปจจุบัน

ทุกประเทศท่ัวโลกหันมาใหความสําคัญกับเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศใหนาสนใจเพื่อดึงดูดใหนักลงทุนมาที่ประเทศของตน ฉะนั้นทุกประเทศ

ทั่วโลกแขงขันกันหมด ประเทศไทยก็เปนผูเขารวมแขงขันคนหน่ึง และไดเจริญเติบโตมีการเปล่ียนโครงสรางทางดานเศรษฐกิจของประเทศ

อยางเห็นชัดเจน เมื่อ 40 - 50 ปที่แลวสินคาหลักของประเทศไทยท่ีสงออกคือ ขาว ไมสัก ยางพารา แตปจจุบันโครงสรางเศรษฐกิจเปลี่ยนไปแลว 

วันนี้เปนอุตสาหกรรมรถยนต ชิ้นสวนคอมพิวเตอร อาหาร สิ่งทอ เราไมไดเปนผูสงออกวัตถุดิบหรือวาสินคาเกษตรอยางเดียว แตเราเอามา

เปลี่ยนแปลงเปนรูปแบบอุตสาหกรรม และเราก็มีการผลิตอุตสาหกรรมจริงๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 

 เมื่อประมาณป พ.ศ. 2531 ไทยสงออกได 1 ลานลานบาท ปจจุบันไทยสามารถสงออกไดถึง 10 ลานลานบาท นี่คือความเปล่ียนแปลง

โครงสรางทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน ซึ่งก็เปนไปตามกลไกตลาดเร่ืองของตลาดเสรีที่วางกฎเกณฑในการคาขายหรือทําธุรกิจแขงกันดวยมาตรฐาน

เดียวกันทั่วโลก จะเห็นไดวามีกติกาการคา มีองคกรการคาของโลก แมกระทั่งในกลุมประเทศอาเซียนก็จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของอาเซียน

ที่เรียกกันวา AEC ซึ่งจะมีผลในอีก 1 ปขางหนา ฉะนั้นทุกประเทศท่ัวโลกตองปรับตัว ประเทศไทยก็ตองปรับตัวดวยการสรางกลไกภายในประเทศ

ใหมๆ ใหเกิดขึ้นเพื่อรองรับการแขงขัน

 ภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของประเทศ การช้ีวัดใหเห็นภาพของ
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศนับวามีความสําคัญและเปนส่ิงจําเปน กระทรวงอุตสาหกรรมจึงไดจัดสัมมนา
วิชาการและเปดตัว “ดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial Economic Indicator : IEI)”1 ขึ้นเพ่ือใชเปน
เคร่ืองมือตัวใหมสําหรับช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ วารสารฯ เห็นวานาสนใจจึงสรุปเน้ือหา
มานําเสนอทานผูอาน...

กองบรรณาธิการ

เปดตัว “ดัชนีเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

Industrial Economic 
Indicator : IEI”
ครอบคลุมทุกดาน 
แมนยําทุกมิติ

เจาะลึกภาวะอุตสาหกรรมไทย 



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 4 วารสาร

      การท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมไดเริ่มตน

จัดทําดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial 

Economic Indicator) หรือ IEI เพื่อเปน

เคร่ืองมือชี้วัดภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ของประเทศ ถือว าเป นพื้นฐานท่ีจะสราง

ระบบโลจิสติกส ในการสร างความเช่ือมั่น

และระบบเตือนภัยลวงหนาใหกับนักธุรกิจ

ภายในประเทศ แลวยังเป นการยกระดับ

มาตรฐานภาพลักษณ ของประ เทศไทย

ที่จะกอใหเกิดการเจริญเติบโตทางดานการ

ลงทุนเศรษฐกิจตอไป ซึ่งนับเป นครั้งแรก

ที่ ได มีการนําข อมูลของแต ละหน วยงาน

ภ า ย ใ ต  สั ง กั ด ก ร ะ ท ร ว ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม

มาบูรณาการเข  าด วยกันเ พ่ือจัดทําดัชนี

ตัวใหมนี้ใหครอบคลุมมิติตางๆ 3 มิติ คือ มิติดานการผลิตภาคอุตสาหกรรม มิติดานการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม และมิติดานความเชื่อมั่น

ในภาคอุตสาหกรรม 

 การนําเอาขอมูลดานอุตสาหกรรมของหนวยงานตางๆ ในกระทรวงอุตสาหกรรมมาวิเคราะหรวมกัน ทําใหสามารถสรางดัชนีภาพรวม

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่แสดงสภาวะอุตสาหกรรมไดอยางครอบคลุมทุกดาน นอกจากนี้ยังมีบทวิเคราะหรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ของดัชนีแตละตัว ซึ่งจะทําใหทราบถึงสถานการณทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในมิติตางๆ ไดอยางครอบคลุม เจาะลึกถูกตอง และแมนยํา

  ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กลาวถึงวัตถุประสงคของการจัดทําดัชนีตัวนี้ขึ้นมาวา กระทรวงอุตสาหกรรม

ในฐานะเปนองคกรมุงสูการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน และสามารถแขงขันไดในตลาดโลก เพื่อผูประกอบการและประชาชน มีหนาที่สําคัญ

ในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พรอมชี้นําและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมใหกาวทันโลก สรางโอกาส

และสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการลงทุนและการประกอบกิจการ ไดดําเนินการจัดทําดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial Economic Indicator) 

เพือ่ใหเปนเคร่ืองชีว้ดัภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรมของประเทศไทย โดยมีดัชนีที่สามารถสะทอนภาพภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับประเทศ

ใหหนวยงานของรัฐ ภาคธุรกิจ นักลงทุน และผูสนใจใชเปนเครื่องมือในการวางแผนทางธุรกิจ แผนการลงทุน ตลอดจนใชในการติดตาม

การเคลื่อนไหวของสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไดอยางครบถวน โดยมอบหมายใหสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือ สศอ. เปนหนวยงานหลัก

ในการจัดทําดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยบูรณาการระหวางหนวยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรมอันไดแก สํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร และการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

การเสวนา “วัดชีพจรอุตสาหกรรมไทย จากดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม”
 ในชวงการเสวนาโดยวิทยากรซ่ึงเปนผูบรหิารของหนวยงานตนเร่ือง 3 ทาน ไดแก ดร.สมชาย หาญหิรัญ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม ดร.ณัฐพล ณัฎฐสมบูรณ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนายอุดม วงศวิวัฒนไชย เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

โดยมีนายบัญชา ชุมชัยเวทย เปนผูดําเนินรายการตั้งประเด็นคําถาม

  สถานการณเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปจจุบันเทาที่เห็นและมองไปใน 7 เดือนขางหนาที่เหลืออยูจะเปนไปในทิศทางไหน

  ดร.สมชาย หาญหิรัญ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กลาววา ปจจุบันตัวเลขของสถานการณเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมที่วัดจาก MPI หรือท่ีเราเรียกกันวา Manufacturing Production Index ที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมโดย สศอ. จัดเก็บทุกเดือน 

ในชวงเวลาท่ีผานมาแสดงใหเห็นถึงแนวโนมท่ีลดลง 12 เดือนติดตอกัน การลดลงของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมนั้น คือเปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลง

ของเดือนนี้เทียบกับเดือนเดียวกันในปกอนหนา

  ดานท่ีหนึ่ง เร่ืองสถานการณทางดานนโยบาย ถายอนกลับไปในชวงตนปกอนหรือไตรมาสแรกของปที่แลวนั้น สถานการณเศรษฐกิจ

ยังอยูในภาวะของการกระตุนเศรษฐกิจและนโยบายการคลัง จะเห็นโครงการตางๆ ใสเขามาเพ่ือที่จะสรางรายไดใหกับประชาชน ไมวาจะเปน

ในเร่ืองของลดภาษีรายได เรื่องของการสงเสริมตางๆ รวมท้ังการกระตุนการใชจายของภาครัฐ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เรียกวาเปนการดึง

เศเศรรษษษรษฐกฐกกฐกกกิิจิจิจิ ออุตสตสตสสาหาหหหาหาหกรกรกรกรรมรมมมรมรม 44444 วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 4 วารสาร



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 5วารสาร

อุปสงคในอนาคตใหเกิดขึ้นเร็วที่สุด โดยเฉพาะการผลิตของรถยนตหรือของสินคาหลายอยางจะพุงกระฉูดมากในชวงนั้น แตในสถานการณปจจุบัน

เปลี่ยนแปลงไปคอนขางชัดคือ อุปสงคในวันน้ีของรถยนตถูกดึงไปใชเรียบรอยแลว ผลผลิตถูกผลิตเรียบรอยแลว การผลิตก็กลับมาสูในภาวะปกติ 

  ดานที่สอง สภาพของการเมืองปจจุบัน ทําใหคนมีความรูสึกคอนขางจะไมคอยสบายใจ และการจับจายใชสอยก็เรียกวาไมคอยเต็มไม

เต็มมือ ดวยความเปนหวงเป นใยในหลายๆ ดาน ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงดัชนีเรื่องความเชื่อมั่นของผู บริโภค ดัชนีความเชื่อมั่นของ

ผูประกอบการตางๆ ของหนวยงานตางๆ ที่ทําออกมา แมกระทั่งของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยที่ทําในเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่น

ของผูประกอบการอุตสาหกรรมก็แสดงใหเห็นถึงแนวโนมท่ีลดลงมาอยางตอเนื่อง 

  ดานที่สาม ก็คือการสงออก ตามที่เราทราบกันดีวาผลผลิตอุตสาหกรรม 60 - 70% นั้น เปนผลผลิตเพื่อการสงออก และถาดูในรายการ

สงออกของสินคาอันดับ 1, 2 และ 3 ของเราจะเปนสินคาอุตสาหกรรมสวนใหญ เม่ือรวมกับรถยนตอิเล็กทรอนิกส IC (Integrated Circuit) ตางๆ 

มูลคาการสงออกของประเทศรวมกันเกือบ 30% ซึ่งจะเปนตัวกําหนดทิศทางการผลิต การสงออกของประเทศไทยพอสมควร 

 การสงออกเร่ืองเครื่องยนตจะเปน

ตัวผลักดันเศรษฐกิจที่มองเห็นไดชัดวา

จะมีโอกาสชวยเราไดมากท่ีสุด แตเปน

เ ค ร่ื อ งยนต  ที่ ถู ก กํ าหนด โดยคน อ่ืน

เป นสําคัญเช น ดูว าเศรษฐกิจสหรัฐฯ 

เปนอยางไร เศรษฐกิจของประเทศตางๆ 

เปนอยางไร ญี่ปุนจะใสเงินไปเหมือนเดิม

หรือไม และจีนจะกระตุนการบริโภคใน

ประเทศตัวเองเหมือนเดิมหรือไม รวมทั้ง

ยุโรปเปน 4 ประเทศ ก็คิดเปนมูลคา

รวมกวา 50 - 60% ของมูลคาสินคา

ส งออกของอุตสาหกรรมเราแล ว ซึ่ ง

สิ่งเหลานี้จะเปนปจจัยสําคัญ แตแนวโนม 

7 เดือนขางหนาการเมืองสุดทายก็ตองมีทางลง เมื่อเวลาผานไปขอมูลขาวสารเร่ืองของความไมสบายใจหรืออะไรตางๆ นั้นมันถูกซึมซับ

โดยตลาด โดยสังคม โดยผูบริโภค ผมเขาใจวามันก็มีแนวโนมที่จะดีขึ้นมา เพราะฉะนั้นผมเช่ือวา 7 เดือนขางหนาน้ี ภาคอุตสาหกรรมจะมีแนวโนม

มั่นคงกวาในปจจุบัน

ภาพรวมของการประกอบอุตสาหกรรมในปจจุบันดูจากตัวเลขของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 4 เดือนผานมา 
 และอีก 8 เดือนขางหนามันจะมีทิศทางอยางไร

  ดร.ณัฐพล ณัฎฐสมบูรณ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กลาววา ภาพรวมของการจัดตั้งโรงงานหรือการขยายกิจการโรงงาน 

เปนตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่สําคัญที่มองในเรื่องของสภาพการลงทุน ความเชื่อม่ันของนักลงทุนที่มีตอประเทศไทย เราเห็นตัวเลขการขยายตัวของการ

ตั้งโรงงานใหมหรือการขยายกิจการใหมลดลงมาอยางตอเนื่องเปนเดือนที่ 5 แลว จากเดือนเมษายนที่ผานมา โรงงานใหมลดลงไปประมาณ 13% 

การขยายกิจการลดลงไปประมาณ 10% โดยเฉลี่ยตั้งแต 4 เดือนตนปมานี้ เราติดลบไปประมาณ 10% เมื่อเทียบกับปที่แลว สิ่งตางๆ เหลานี้

เห็นไดอยางชัดเจนวา มันนาจะเกิดจากความไมมั่นใจของนักลงทุนที่มีตอสถานการณตางๆ โดยเฉพาะสถานการณทางดานการเมือง

ซึ่งเปนปจจัยหลัก จะเห็นไดวาผลกระทบตอแรงซ้ือในประเทศนั้นมีการชะลอตัวหลายอยาง ในสินคาฟุมเฟอย ในชวงปสองปที่ผานมาเราไดมีการ

เอาส่ิงท่ีเรียกวาความตองการในอนาคตใชไปในหลายๆ เร่ืองเกือบหมดแลว ทั้งในเร่ืองของบานหลังแรก รถยนตคันแรก ซึ่งสถานการณแบบน้ี

คลายๆ กับที่หลายประเทศเคยใช อยางรถยนตคันแรกเหมือนกับที่ญี่ปุนเคยใช และวันนั้นเราก็ประมาณการไปแลววา ถาวันนี้เราเอาความตองการ

สินคาในอนาคตมาใชปตอมาจะตองลดลงแนนอน เมื่อสักครูนี้ไดคุยกับหลายทานก็บอกวายังไงในปนี้การบริโภคหรือการซ้ือรถยนตในประเทศ

ลดลงกวาปที่แลว แตลดลงมากนอยแคไหนเปนเรื่องที่ตองติดตามวาครึ่งปหลังสถานการณการเมืองนิ่งหรือยัง ถาสถานการณการเมืองนิ่งแลว 

ความมั่นใจของผูบริโภคก็อาจจะกลับมา พอความม่ันใจกลบัมาแลวเรือ่งของสนิคาฟุมเฟอยก็อาจจะกลับมาบาง แตสิ่งสําคัญก็คือวันนี้หลายๆ ภาคสวน 

พยายามที่จะไปหาตลาดสงออก วันนี้รถยนตตลาดสงออกก็กลับมาดีขึ้น เมื่อเทียบกับปที่ผานมา หลายๆ อยางเราก็มองวาตลาดสงออก

จะเขามาชดเชยไดมากนอยแคไหน แตโดยสวนใหญแลวในเมื่อ consumption ในประเทศลดลง โดยภาพรวมของเศรษฐกิจนั้นเราพึ่งพา

ตลาดในประเทศคอนขางจะเยอะ

เศเศเศเศเศศเศรษฐฐฐกฐกกกกฐกกฐ ิจจจจจจจจจจจจอุออออตตสตสตสตสาหาหาหาหหาหหหาหหกรกรรกรกรกรรรกรกรรรมรมรมรมรมรรรมมม 555555วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 5วารสาร



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 6 วารสาร

 วันนี้ถ าการเมืองน่ิงแลว ผมเช่ือวาความเช่ือม่ันของนักลงทุนจะกลับมา จะน่ิงในทิศทางไหนก็ตามผมเชื่อว านักลงทุนกลับมา 

เพราะนักลงทุนสวนใหญแลวยังมีความเชื่อมั่นในประเทศไทยสูงมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งนักลงทุนจากญี่ปุ นเอง ซึ่งไปทดลองตลาดจีน

มาแลว ไปทดลองตลาดประเทศอื่นมาแลว สุดทายก็หวนกลับมาประเทศไทย ผูประกอบการบางรายเคยไปลงทุนในจีน เสร็จแลวก็ยายไปมาเลเซีย 

สุดทายยายกลับมาเมืองไทย หลายคนพูดวาประเทศไทยเปน 1 ใน 7 ของประเทศที่มีอิทธิพลสูงสุดตอการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ของโลก เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาโลจิสติกสของประเทศไทยเปนเรื่องที่นาสนใจมาก เพราะเราอยูกึ่งกลางของภูมิภาค เรื่องของแรงงานหลายคน

บอกวาทําไมหลายอุตสาหกรรมก็ไปประเทศอ่ืนแตสุดทายก็ไมประสบผลสําเร็จ แรงงานอาจจะขาดทักษะฝมือ แรงงานอาจจะขาดระเบียบวินัย 

หรือแรงงานเปนอีกเร่ืองหน่ึงที่หลายคนกลับมาเมืองไทย เพราะฉะน้ันถาจะใหคาดการณอีก 6 เดือนขางหลัง ถาการเมืองนิ่งภายในเดือนหนานี้ 

6 เดือนหลังอาจจะเห็นการกาวกระโดดในเร่ืองของการลงทุนของภาคเอกชน โรงงานก็จะมีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานมา และนาจะเติบโต

อยางกาวกระโดดดวย

  ตัวเลขการขอรับการสงเสริมการลงทุน เปลี่ยนแปลงไปอยางไร
  จาก 4 เดือนท่ีผานมา เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในชวงปที่แลว และเราจะมองตอไปวาอีก 7-8 เดือนขางหนาจะดีขึ้นหรือไมดีขึ้น 

  อุดม วงศวิวัฒนไชย เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กลาววา กรณีการมาขอรับสงเสริมการลงทุนเปนเพียงแคสวนหน่ึง

ของนักลงทุนทั้งหมดที่มี เพราะบางรายก็ไมไดมาขอรับการสงเสริมการลงทุน เพราะฉะนั้นตัวเลขของ BOI ของผูที่มาขอรับการสงเสริมการลงทุน

จริงๆ แลวนั้น เปนตัวเลขที่ไมไดสะทอนมูลคาของการลงทุนทั้งหมด แตเปนตัวบอกทั้งหมดวาแนวโนม ทิศทางจะเปนอยางไร ธุรกิจตัวไหนจะขึ้น

หรือธุรกิจตัวไหนจะลง ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นไดวาเปนอยางไร 

 สําหรับในชวงไตรมาสแรกของปนี้ จริงๆ แลวถาดูในแงของโครงการลดลงประมาณ 50% ของจํานวนโครงการท่ีเคยมาขอรับการสงเสริม

การลงทุนในเวลาเดียวกันของปที่แลว ลดลงจาก 564 โครงการ เหลือเพียง 290 กวาโครงการ แตถาคิดเปนเม็ดเงินจะลดลงเพียงแค 13% 

จากประมาณ 260,000 ลานบาท เหลือ 227,000 ลานบาท ตัวเลขนี้สะทอนใหเห็นบางอยาง คือจะมีโครงการที่มีขนาดการลงทุนใหญขึ้น 

จํานวนโครงการลดลง แตยอดเงินที่มาขอรับการสงเสริมการลงทุนนั้นลดลงไมมาก ตัวนี้ชวยใหเราคอนขางสบายใจในระดับหนึ่งวา ในแงของ

ความเชื่อมั่นตอการลงทุนในประเทศยังอยูในสถานะท่ียังดีอยู สําหรับตางชาติในเรื่องของมูลคาของการมาขอรับการสงเสริมการลงทุนเมื่อ 3 เดือน

ของปที่แลวจะมียอดเงินของการลงทุน 158,000 ลานบาท แตปนี้กลับกระโดดเพิ่มขึ้นเปน 195,000 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นมาเยอะมากราวๆ 1 ใน 3 

ของปที่แลว เปนตัวหนึ่งที่ดูแลวนาแปลกใจวาทําไมจึงเปนเชนนั้น และยิ่งเปนการสรางความเชื่อม่ันใหกับนักลงทุนตางชาติเอง เขายังเชื่อมั่น

ในศักยภาพในบรรยากาศการลงทุนของไทยเรา

  สาเหตุที่เปนเชนนี้ เพราะวา ประการที่หน่ึง การลงทุนของตางชาติ เขาไมไดดูแคสถานการณทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว สิ่งท่ีเขาดู

ที่สําคัญที่สุดก็คือนโยบายภาครัฐ วามีความตอเน่ืองในการท่ีจะใหการสงเสริมในการชักจูงการลงทุนมากนอยแคไหน มีนโยบายท่ีโปรงใส

และชัดเจน รวมทั้งกฎระเบียบในการท่ีจะมาขออนุญาตตางๆ ของประเทศเรามีความโปรงใส มีการประกาศอยางชัดเจนวาจะใหสงเสริมในกิจการ

ประเภทใดบาง มีหลักเกณฑในการพิจารณาอยางไรบาง และสิทธิประโยชนที่จะใหในแตละประเภทกิจการใหแคไหนอยางไร เพราะฉะนั้น

ตรงนี้ผูลงทุนตางชาติสามารถคาดเดาได

  ประการท่ีสอง ในเรื่องของความพรอมในการรองรับการลงทุนของประเทศไทย โดยเฉพาะนักลงทุนญี่ปุ นเชื่อมั่นในเรื่องนี้มาก 

เพราะเขามาลงทุนเยอะ เขารูแลววามีความสะดวกสบาย มีนิคมอุตสาหกรรม มีไฟฟา ถนน การขนสงโลจิสติกสตางๆ ที่พรอมในการ

ที่จะรองรับการลงทุน และอีกเรื่องหน่ึงก็คือเรื่อง Supply chain หวงโซอุปทานในอุตสาหกรรมสําคัญหลายๆ อุตสาหกรรมนั้นมีความสําคัญมาก 

เพราะเขาคงไมเพียงแคมาประกอบสินคาสําเร็จรูปเทานั้น แตเขาอยากจะผลิตชิ้นสวนและอยากจะใหมีสายปานที่ยาว ซึ่งหมายความวา

เขาจะไดกําไรมากข้ึน มีขอบเขตของการท่ีจะมาลงทุนและขยายไดมากข้ึนกวาเดิม ซึ่ง Supply chain ในอุตสาหกรรมสําคัญของบานเรามีเยอะ

และมีคุณภาพดวย ไปเปรียบเทียบกับเพื่อนบานเราของเราดีกวา เพราะฉะนั้นที่มีคําพูดวาเดี๋ยวเขาจะยายไปลงทุนในประเทศอ่ืนมันเปนไปไดเพียง

แคบางเรื่องเทานั้นเอง แตสวนใหญแลวประเทศไทยยังไดเปรียบอยู  รวมทั้งวัตถุดิบของประเทศไทยมีเยอะมาก โดยเฉพาะภาคเกษตร

มีปลูกสารพัดอยาง และปลูกเยอะมาก คุณภาพดี ในเรื่องของการเกษตรเรามีหนวยงานในการพัฒนาผลิตภัณฑและวิจัยรองรับการลงทุน

ในภาคเอกชนดวยซ่ึงกําลังเติบโตข้ึนอยางเปนนัยสําคัญ ตรงนี้จะทําใหเขาหันมาลงทุนในดานภาคเกษตรมากย่ิงข้ึน สมัยกอนภาคเกษตร

อยูอันดับทายๆ ของประเภทกิจการที่จะมาลงทุน แตตอนนี้ขึ้นมาอันดับ 3 และ 4 ของการจัดอันดับทั้งหมด ซึ่งสะทอนใหเห็นไดอยางชัดเจนวา

ประเทศเรามีจุดแข็งในเรื่องการเกษตร นอกจากนี้ในเร่ืองของการตลาดเดี๋ยวน้ีไมมีใครมองแคประเทศเดียวในการลงทุน ประเทศเพื่อนบานเราอาจ

จะมีแค 60 ลานคน แตถามองอินโดจีนท่ีอยูรอบบานเราเพิ่มขึ้นมาเกินรอย 
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 แลวถารวมท้ัง ASEAN ทั้ง AEC เขาไปอีก 600 ลานคน อันนี้ตลาดมหาศาลเลย มาลงทุนในไทยดีกวาที่จะไปลงทุนแลวไปเส่ียงในประเทศอ่ืน 

เพียงแตวาเขาตองไปทําการตลาดในประเทศเหลานั้นเพ่ิมเติมเทาน้ันเอง นักลงทุนเขาจะดูระยะยาว เขาไมไดดูเฉพาะเดือนสองเดือน

จะเปนอยางไร ถาระยะยาวยังดีแลวก็มีพื้นฐานท่ีดีเขามาลงทุนแน ผมถึงบอกเลยครับวาตางชาติมาลงทุนเพิ่มจาก 3 เดือนของปที่แลว ซึ่งตัวนี้ผมวา

แตละคนอาจจะผิดคาดในเรื่องน้ี อาจจะคิดวานาจะดรอปหายไปเลย หรือวาแมกระทั่งคําขอที่ยื่นไวขอถอนแลวยายการลงทุนไป ซึ่งตรงนี้

ผมบอกไดเลยนะครับวา คําขอทั้งหมดที่ยื่นมายัง

ไมมีใครขอถอนอยางเปนทางการเพ่ือท่ีจะไปลงทุน

ในประเทศอื่น มีเพียงแคขอนํากลับไปทบทวน 

ปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณประเภทนั้น

อาจจะมี เพราะฉะนั้นถาจะใหผมลองประเมิน

สถานการณจนถึงสิ้นป 2557 จะมีปจจัยเดียวท่ีจะ

สงผลกระทบก็จะมีเรื่องทางดานเศรษฐกิจ แตไมนา

จะสงผลกระทบมาก ซึ่งเดิมเราเคยประเมินไววา

ถาสถานการณทางการเมืองเสร็จสิ้นไปเร็วไมเกิน 

6 เดือนจากชวงเริ่มตน ก็คิดวาในแงของเปาหมาย

ในการขอรับใบสงเสริมนาจะอยูประมาณ 9 แสน

ลานบาทสําหรับปนี้

  ถาทุกคนประเมินตัวเลขออกมาอยางนี้ และเช่ือวาสถานการณที่มันจะถึงจุดต่ําสุดขณะนี้ ถามันจบเร็วเรารับมืออยางไรครับ 
 ถามันจะเกิดการพุงสูงข้ึนมาก ซึ่งตอนนี้ประเทศเพ่ือนบานเขาก็อยากแขงกับเรามากๆ 

  อุดม วงศวิวัฒนไชย เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กลาววา สําหรับประเด็นแรกวาจะพุงกระฉูดหรือไม จริงๆ แลว

การขอรับการสงเสริมการลงทุนนัน้ คงไมใชวาคดิตอนน้ันแลวมาย่ืนขอการลงทุน ปกติตองใชเวลาเปนปในการดําเนินการตางๆ โดยตามข้ันตอนแลว

ตองเร่ิมต้ังแตเขามา Survey ถึงความเปนไปไดที่จะมาลงทุน และมีปจจัยบวกใดบางท่ีจะชวยใหเขาสงเสริมการลงทุนในประเทศไทย หลังจากน้ัน

ผูลงทุนจึงจะมาหาผูรวมลงทุนดวย ทั้งในเร่ืองของ Supply Chain เรื่องสาธารณูปโภคตางๆ หรือพื้นที่ที่จะไปจัดตั้ง และเม่ือดูความเปนได

เสร็จเรียบรอยแลว จึงจะมาย่ืนขอรับการสงเสริมการลงทุน ในระยะเวลาอยางเร็วก็คือ 6 เดือน อยางชา 1 ป เพราะฉะน้ันในคําตอบแรกก็คือ

คงไมพุงกระฉูด ถาจะเห็นก็ปลายป และนาจะชวยในเรื่องของการฟนในปหนาใหสถานการณดีขึ้น 

 อยางที่สองที่นาจะเปนปจจัยท่ีจะชวยในการตัดสินใจของนักลงทุนใหงายขึ้นก็คือ การตั้งบอรด BOI ถาเราเอาแคอนุมัติโครงการตางๆ ได 

ยอดก็จะเพ่ิมขึ้นมหาศาล และโครงการเหลานี้เมื่ออนุมัติเสร็จเขาก็จะมีการลงทุนจริง ซึ่งใชเวลา 2 - 3 ป ในการดําเนินเรื่องการซ้ือที่ดิน

สรางโรงงาน ซื้อเคร่ืองจักรมาติดต้ังจนทดลองการผลิตจริง เพราะฉะน้ันตรงน้ีมันจะมีโมเมนตัมตอเน่ืองไปจนถึงปถัดไป และอีกเร่ืองหน่ึงก็คือ

บริการของ BOI ดีมาก เห็นไดจากนักลงทุนพอใจโดยเฉพาะนักลงทุนญี่ปุนที่ติดใจ จริงๆ ถาไมมีปจจัยอื่นสงเสริมของประเทศอ่ืนเขาก็จะไมไป 

เขายังมาลงทุนในไทยมากที่สุดอยูดี กรณีของอินโดนีเซียที่ญี่ปุ นไปลงทุนเยอะ เพราะวาเขาตลาดใหญกวาประเทศไทยประมาณ 4-5 เทา 

และกําลังเติบโตเนื่องจากมีความนิ่งในหลายๆ เรื่อง เศรษฐกิจก็เติบโตในระดับที่สูงแตไมไดหมายความวาเขาจะทิ้งเมืองไทย เขาจะลงทุนในไทย

ควบคูไปกับอินโดนีเซีย 

 แตสิ่งที่ประเทศไทยยังไดเปรียบอีกหนึ่งอยางก็คือ นโยบายญี่ปุนที่สนใจไปลงทุนในประเทศขางเคียงของไทย ไมวาจะเปนพมา ลาว 

กัมพูชา หรือเวียดนามที่ความพรอมยังนอยและมีความเสี่ยงสูง เพราะฉะนั้นเขาจึงใชประเทศไทยเปนฐานในการลงทุน แลวจึงกระจายออกไปยัง

ประเทศเหลานั้นเรียกวา Thailand-Plus One คือฐานหลักอยูในเมืองไทย แตมีบางสวน เชน อิเล็กทรอนิกสหรือส่ิงทอไปอยูที่กัมพูชา 

เพื่อที่จะทําบางเรื่องที่เขามีความไดเปรียบ เชน คาแรงตํ่า หรือหาคาแรงไดบางสวนที่ไมไดมีฝมือสูง แตหลังจากนั้นจะสงกลับมายังเมืองไทย

เพื่อผลิตเปนสินคาสําเร็จรูปสงออกไปอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งตรงนี้เปนความไดเปรียบของประเทศไทยถาเราไปเทียบกับเวียดนามหรืออินโดนีเซีย 

ในประเทศขางเคียงถาเราทําระบบโลจิสติกสดีๆ เปดชองใหมีการเขาออกของสินคาดีๆ สวนน้ีคือที่เราจะได มีตัวหน่ึงที่บีโอไอกําลังจะผลักดัน

ก็คือ เมื่อตางชาติเขาไปลงทุนในประเทศขางเคียงแลวจะพวงคนไทยเขาไปลงทุนดวยเปนคลัสเตอรไมใชใหเขาไปเด่ียวๆ ธุรกิจที่เขาทําอยูแลว

ในเมืองไทยใหพวงกันไปดวย ขณะเดียวกันไทยก็มีมาตรการผลักดันคนไทยออกไปลงทุนในประเทศเหลานี้ดวย เพื่อไปเอาสิ่งที่เปนประโยชน 

ไมวาจะเปนเรื่องของวัตถุดิบ แรงงาน และเรื่องตลาด โดยเฉพาะประเทศเหลาน้ีได GSP ในการสงออกไปประเทศที่เปนตลาดหลักของไทยเรา 

ถาเขาไปลงทุนไดก็จะไดใชประโยชนในเรื่องนี้ ไมวาจะเปนตลาดในประเทศของเขาเองหรือสงออกไปโดยใช GSP ของประเทศเหลานั้น
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  ดร.ณฐัพล ณฎัฐสมบูรณ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กลาวในประเด็นน้ีวา อยางที่ทานเลขา BOI เกริ่นไปแลววา จริงๆ แลว

ยอดคําขอการลงทุนเปนเร่ืองท่ีวางแผนลวงหนาไว กวาที่จะเกิดโรงงานตองใชเวลา ตองผานกระบวนการทางกฎหมาย แตตัวเลขท่ีปรากฏ

ตามจํานวนตั้งโรงงานไปหรือขยายกิจการนี่คือของจริง อาจจะมีการขอไวตั้งแต 2 - 3 ปที่แลว นี่คือตัวเลขจริงที่เกิดขึ้น ในครึ่งปหลังสถานการณ

ทุกอยางนิ่งกลุ มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) นาจะกลับมา ตอนนี้ที่เราเห็นยอดมูลคาสูงๆ แสดงวาเกิดจากรายใหญที่มีทั้ง

ตลาดในประเทศ พึ่งพาตลาดในประเทศบางสวน สงออกบางสวน ก็ยังลงทุนอยางตอเน่ืองเพราะผูประกอบการเหลานี้ใชเวลาในการวางแผน

ในการลงทุนคอนขางจะนาน แตตัว SMEs ตอนน้ียังรีรอและคาดวานาจะกลับมาหลังจากที่ทุกอยางนิ่งแลว หลายๆ สวนเช่ือวา SMEs ตอนนี้

ไดปรับตัวไปเยอะแลว SMEs ที่ตองพึ่งพาแรงงานตนทุนตํ่า วันนี้ก็ไดมีการออกไปตางประเทศคอนขางจะเยอะ จะเปนในเรื่องรองเทา 

ตัดเย็บเสื้อผาก็ออกไปแลว ตอนน้ีที่เหลืออยูในเมืองไทยผมเชื่อวาเปนอุตสาหกรรมที่คอนขางมีความเขมแข็งที่สามารถขยายตัวไดอยางตอเนื่อง 

 ตัวนึงที่เราเห็นวาเปนจุดที่ประเทศไทยนาจะมีการปรับตัว วันนี้ตนทุนคาไฟแพงมาก ตนทุนคาแรง 300 บาท ในวันนี้ภาคเอกชน

เขาเอาเคร่ืองมือเคร่ืองจักรพวกออโตเมติกสเข ามาใชแทน แตต นทุนคาไฟประเทศไทยคอนขางจะแพงมากเม่ือเทียบกับมาเลเซีย

หรือเทียบกับอยางประเทศลาว เขาถือวาเขาไดเปรียบคือจะเปนแหลงผลิตพลังงานของอาเซียน ฉะน้ันเปนเร่ืองท่ีเราจะตองมาดูวา

ความไดเปรียบของเราจะเปนยังไงท่ีจะ Absorb ในสวนนี้ อีกสวนหน่ึงที่เราจะทําในเร่ืองของทิศทางประเทศไทยก็คือวา เราพยายามพัฒนา

อุตสาหกรรมใหเปนคลัสเตอร ซึ่งคิดวานาจะสอดคลองกับนโยบายของ BOI ที่พยายามดูจุดตางๆ ใหเปนคลัสเตอร ซึ่งเรื่องนี้ทางกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมเองกําลังศึกษาว า ตกลงแล ว

ในแต ละจังหวัดควรจะมีอุตสาหกรรมอะไร 

โดยที่ดูในเร่ืองของวัตถุดิบ โลจิสติกส  หรือ

อุตสาหกรรมใกลเคียงเพื่อท่ีจะสรางคลัสเตอร

ในแตละจังหวัดขึ้นมา และเช่ือวาถาทุกอยางน่ิง 

ประเทศไทยยังไปได ทุกอย าง และคาดว า

น าจะเห็นตัวเลขก าวกระโดด ในภาพรวม

ยังตั้งเปาหมายอยูไมนาจะต่ํากวาปที่แลว คิดวา

ครึ่ งป หลั งจะ เห็น ตัว เลขที่ หายไปกลับมา 

สวนตลาด SMEs สวนใหญเปนตลาดในประเทศ 

วันน้ีถ าเกิดประชาชนผู บริโภคมีความม่ันใจ

ที่จะจับจายใชสอยคิดวา SMEs กลับมาครับ 

 ในฐานะของสํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีการเตรียมรับมืออะไรบางใหกับในสวนของผูประกอบการ เจาของกิจการ
 จนกระท่ังหนวยงานภาครัฐที่จะใชขอมูลทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเหลานี้

  ดร.สมชาย หาญหิรัญ ผูอํานวยการสํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กลาววา ถาการผลิตเอื้ออํานวยและพุงกระฉูดภายใตขอจํากัด 

Capacity ที่มีอยู แตถาการลงทุนมันมีกําหนดของเวลาในการเตรียมตัว ในการตัดสินใจมองระยะยาวคอนขางนาน มันจะถูกกําหนดใน Capacity 

ของกําลังการผลิตที่มีอยู ถามันพุงกระฉูด ถาเกิดเราอยูเปน 60 มันก็ยังเหลืออยูที่ 40 ที่พอจะชวยได สวนใหญที่เราเห็นเต็มที่จะอยูที่ 70 - 80 

ที่สูงสุดจริงๆ วันนี้ถาเกิดทุกอยางมันเพิ่มข้ึนไป ในเรื่องของการผลิต ขึ้นอยูที่วาการผลิตที่เหลือมีมากนอยเพียงใด ปญหาคือพอลดการผลิตลง 

หยุดเรื่องของ Outsource ลดการทํา OT ลง ระยะแรกเราจะไดยินปญหาวาแทนท่ีจะขาดแคลนแรงงานกลายเปนคนงานเร่ิมวางงาน ผมคิดวา

ปญหาเหลานี้เปนแคบางอุตสาหกรรมเทาน้ัน สวนอุตสาหกรรมการลงทุนบางสวนคงจดจองนานตั้งหลักนาน แตถาเปน SMEs มันเขางาย

ออกงาย ถาเปนอุตสาหกรรมไหนท่ีเขาไปแลวคอนขางออกยากเขาจะคิดนาน แตถาเปนตัวเลขท่ีพุงกระฉูดขึ้นมาสวนมากจะเปนสถาบันการเงิน 

ตลาดหุน แตการลงทุนชา การผลิตข้ึนลงไดไว อยางเชนชวงป 2551 ที่มีวิกฤตแฮมเบอรเกอร หรือ 2554 ที่มีปญหาเรื่องนํ้าทวมมันจะพุงขึ้น

เปนตัววีอยางรวดเร็ว เพราะวามันพุงขึ้นตาม Capacity  

 สวนถามองเรื่องการใชดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในวันนี้ ทางเราไดปรึกษาหารือกับหนวยงานที่รวมจัดทํากันอยูตลอด ซึ่งแตละแหง

ก็มีขอมูลจริงท่ีจัดเก็บและดูแลจริง เปนขอมูลที่เราคิดวานาจะนํามาใชประโยชนไดจริง เพ่ือใหมองเห็นในมิติตางๆ วิธีการของเราก็คือ

การทําตามหลักดัชนีจริงๆ ตัวที่เราทํานั้นตองดูใน 2 มิติ ทั้งมิติระยะสั้นและระยะยาว ตัวที่เปน IEI ของเราเปนมิติระยะสั้นเพื่อมองเห็น

การเปลี่ยนแปลงระยะสั้น ณ สถานการณปจจุบัน ซึ่งแตละตัวมีองคประกอบตางๆ ฉะนั้นหนวยงานจะมีการอธิบายวา sector ไหนเปนอยางไรบาง 
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ซึ่งลงรายละเอียดในการวิเคราะห ผมคิดวามันทําใหมองภาพไดชัดเจน ครอบคลุมในมิติตางๆ บางทีบางตัวดี บางตัวไมดี เปนตน สวนดัชนีชี้นํา

ที่ สศอ. จัดทําอยูจะเฝาติดตามโดยเอาตัวแปรตางๆ ของตลาดโลก ตลาดภายในประเทศ ตลาดหุน หรือแมกระท่ังอัตราแลกเปลี่ยนเขามา

พิจารณารวมกับขอคิดเห็นของผูประกอบการที่เราสอบถามดวยและดูวาเปนอยางไรบาง ซึ่งวันนี้ผมคิดวาตัวน้ันจะเปนตัวบอกดวยวาเศรษฐกิจใน

เดือนน้ีหรือขางหนาจะเปนอยางไรเม่ือเทียบกับในปจจุบัน ซึ่งเปนปกติทั่วไปที่ผูประกอบการไทยจะมองไปขางหนาคอนขางมีความหวัง แตตัวเลข

อื่นๆ ที่นํามาใชนั้นสามารถสะทอนถึงสภาพปจจุบันจริงๆ วาเปนยังไง ดังนั้นผูประกอบการสามารถเอามาใชเอามาดูจะเห็นภาพ เพราะเรา

จะเอาดัชนีทั้งหมดมาเรียงกัน เราจะใหนํ้าหนักถาเกิดนอยกวาเดือนที่แลวไหม ถาเกิดนอยกวาแตอยูในชวงบนเราจะหาจุดที่ตํ่ากวาและสูงกวาปกติ 

ถาอยูตรงกลางถือวาทรงตัว ถาเลยขางบนขึ้นไปถือวาเพิ่ม ถาตํ่ากวาจุดที่ตํ่ากวาและสูงกวาปกติก็ถือวาติดลบ แลวเราก็มาหาคาเฉลี่ยทั้งหมด 

หารดวย 11 ดัชนี ออกมาแลวจะเทากับ 50 หรือไม ถาอยู 50 คือ ทรงตัว สูงกวา 50 คือ ดี ตํ่ากวา 50 คือ ไมดี แตเรียนวาเปนสถานการณ

ณ ปจจุบัน เวลาดูตองดู 11 ตัว พรอมกัน แตละหนวยงานก็จะเสนอในเรื่องบทวิเคราะหตางๆ วาเปนยังไงบาง ดังนั้นดัชนีนี้จะเปนตัวชี้

ที่ผูประกอบการสามารถนําไปใชไดคอนขางชัด และสามารถสะทอนภาพดัชนีใน 2-3 เดือนขางหนาใหเห็นได แลวจะขึ้นอยูกับปจจัยอะไรท่ีชี้นําเรา

ในอนาคตจะรวมกันพัฒนาดัชนตีัวนี้ใหสามารถมองไปขางหนาได

  ดร.สมชาย หาญหิรัญ ผูอํานวยการสํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กลาววา มีดัชนีบางตัวที่สามารถทําใหเราดูไปขางหนาไดอยูแลว 

ปจจุบันเรามีดัชนีชี้วัดบางตัวที่เรามองดูขางหนา ซึ่งเราทํารวมกับสถาบันตางๆ 10 สถาบัน  สศอ. จะทําดัชนีที่เรียกวา Reading Indicator อยูแลว 

ซึ่งเปน 1 ใน 11 ดัชนี และเราก็ชี้ไปขางหนาวาเปนอยางไรบาง แลวสถาบันตางๆ ก็จะลงเปนรายสาขา (Sector) และมองวาแตละสาขา

เปนอยางไร สวนเหตุผลท่ีเราตัดสินใจลงไปในรายสาขา และใหผูเช่ียวชาญในแตละสถาบันท่ีอยูภายใตเครือขายของกระทรวงอุตสาหกรรม

เปนผูดู เหตุผลก็เพราะวาเวลาเรามองในภาพรวมน้ัน ปจจัยที่เปน Reading Indicator จะเปนปจจัยที่เปนภาพรวมคอนขางเยอะ แตพอลงเปน

แตละ Sector แลว Reading Indicator หรือตัวช้ีนํานั้นอาจจะไมเหมือนกัน ซึ่งจะทําใหมีความแมนยํามากขึ้น

 ดังนั้น ทาง สศอ. จะทําออกมาในภาพรวมใหญ ลักษณะตัวที่จะมาเปน Lead นั้น จะเปนภาพลักษณของ Macroeconomic delta 

เชน Set Index อัตราแลกเปล่ียน เปนตน ซึ่งปจจัยเหลานี้มีความยุงยากก็คือตัว Leading จะเปล่ียนแปลงคอนขางบอยและเราก็จะมีการปรับปรุง

ตลอดเวลา แตทุกหนวยงานท่ีทํารวมกับเราน้ันจะทําดวยวิธีการท่ีเหมือนกัน เพื่อไมใหมีความยุงยากหรือขัดแยงกันในตัวสัญญาณท่ีออกไป 

เพียงแต Leading หนวยงานตางๆ จะมีผูเชี่ยวชาญเปนผูดูแล ซึ่งเขาจะรูลึกและรูจริงวาอะไรเปนตัวชี้นําจริงๆ สวนใหญที่เราทําออกมาเผยแพร

ในเว็บไซตที่เรียกวา Industrial Intelligent Unit หรือ IIU นั้นจะประกอบไปดวยตัวชี้วัดเหลาน้ีของทุกหนวยงาน ตัวเลขของ Macroeconomic 

delta ที่เราใชทั้งหมดที่เปนรายวัน รายเดือน เราจะมานั่งดูกัน และเราก็ไปดูการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรในทุกป หรือทุก 6 เดือน ในการติดตาม

ตัวชี้นําวามีการสงสัญญาณอยางไร และขอใหความม่ันใจในผูเชี่ยวชาญของแตละรายสาขา หรือในสวนกลางที่เรามีอยู เราพยายามติดตามเฝาดู 

และปรับปรุง สวนวิธีการติดตามดัชนี IEI อยางที่ผมนําเรียนไปวาเปนแบบ Diffusion Index จะแบงเปนสัดสวนนํ้าหนัก ถาทานใดสนใจก็สามารถ

ไปสมัครเปนสมาชิกไดฟรีหรือเขาไปดูที่เว็บไซต สศอ. ที่ www.oie.go.th ไดครับ

นอกเหนือจากเปาหมายที่เราตั้งเอาไวและเราตองการผลักใหไปถึงตรงนัน้ใหได ซึ่ง BOI เองก็มีการปรับใหมีประสิทธิภาพ
 ใหแข็งแกรงย่ิงขึ้น 

  อุดม วงศวิวัฒนไชย เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กลาวในประเด็นนี้วา สําหรับ BOI ตองขอเรียนวาเราใหบริการต้ังแต

กอนการลงทุนไปจนถึงหลังจากท่ีลงทุนไปแลว เพราะฉะน้ันในข้ันกอนการลงทุนถานักลงทุนสนใจขอรับคําปรึกษาแนะนํา สามารถเขามาปรึกษา

พูดคุยทั้งในเร่ืองขอมูลประเด็นตางๆ หรือแมกระท่ังการประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ ของราชการเรายินดีอํานวยความสะดวกให 

และการจัดทําการขอรับการลงทุนเราก็จัดทําและใหคําแนะนําดวย สําหรับธุรกิจ SMEs เราก็ใหบริการสงเสริมการลงทุน มีเงินลงทุน 

500,000 บาท ก็สามารถขอรับสงเสริมการลงทุนไดแลว ประเภทกิจการที่ใหการสงเสริมก็มีกวา 200 ประเภท นอกจากนี้ที่ไดรับการสงเสริมไปแลว

หลังการลงทุนไปแลวเราก็ใหบริการอื่นๆ เชน เรื่องการขอทําวีซาสําหรับนักลงทุนตางชาติที่สามารถดําเนินการไดภายในเวลาไมกี่ชั่วโมง 

หรืออาจจะเปนการแกปญหาตางๆ ใหกับนักลงทุน ทาง BOI ก็ยินดีแกไขหรือสนับสนุนที่จะทําใหสามารถแกไขปญหาเหลานั้นได นอกจากน้ี

เรายังมีการชักจูงการลงทุน เปนเรื่องที่เราตองใหขอมูลที่ทันสมัยถูกตองแกนักลงทุน เพราะจะเปนส่ิงที่ทําใหนักลงทุนเกิดความม่ันใจ เชื่อมั่นในการ

ที่จะลงทุน นอกจากนี้ยังมีการจัด Road Show แสดงสินคา สัมมนาเพื่อจัดหาคูการลงทุน ผมก็อยากเชิญชวนนักลงทุนที่มีแผนหรือกําลัง

มองโอกาสอยู ลงทุนไดเลยนะครับไมจําเปนตองมาขอ BOI ก็ได ถาคิดวาเหมาะสมแลวก็ลงทุนไดเลย
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กรมโรงงาน มีอะไรท่ีจะตองปรับตัวกับสถานการณขางหนาหรือไม

  ดร.ณฐัพล ณฎัฐสมบูรณ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กลาวทิ้งทายวา จริงๆ แลวกรมโรงงานมีมาตรการอยู 2 ดานคือ ดานแรก

เปนเรื่องที่กรมโรงงานจะตองคิดวาจะทําอยางไรใหมีการมาตั้งโรงงาน ขยายกิจการ ซึ่งปจจุบันก็มีผู ประกอบการทวงติงมาวากระบวนการ

ของทางกรมโรงงานมีความลาชา เพราะตองเริ่มมาจากจังหวัดกวาจะถึงกรมโรงงานตองใชเวลาพอสมควร สวนอีกดานหนึ่งก็คือกรมโรงงาน

ตองดูแลประชาชนดานสิ่งแวดลอม วาจะทําอยางไรไมใหโรงงานที่ตั้งมาแลวสรางความเดือดรอนใหกับประชาชน และอีกสวนหนึ่งที่จะ

กระตุ นใหเกิดการกอตั้งโรงงานก็คือการชวยเหลือธุรกิจประเภท SMEs โดยมีกระบวนการอนุญาตที่ใชเวลาประมาณ 90 วัน ซึ่งลาชา 

วันน้ีกรมโรงงานจึงมีการวางแผนแกไขการอนุญาตตั้งโรงงานใหเหลือภายในเวลา 30 วัน ซึ่งตองไดรับความรวมมือกับทางอุตสาหกรรมจังหวัด 

ที่จะอํานวยความสะดวก อีกสวนหนึ่งคือโซลารรูฟท็อปท่ียังมีปญหากับกฎระเบียบและการกํากับดูแลแผงโซลารที่หมดอายุแลว เพื่อแกไขปญหา

ใหมีการดําเนินการใหรวดเร็วขึ้นท้ังในสวนของผูประกอบการ SMEs และการดูแลส่ิงแวดลอมครับ

ทั้งหมดเปนสวนหน่ึงของงานสัมมนาเปดตัวดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย และการเสวนาวัดชีพจรไทยโดยผูที่มีหนาท่ีโดยตรง

มาแสดงทัศนะฉายภาพอุตสาหกรรมของไทยไดอยางแจมชัด  สามารถมองเห็นไปขางหนาวาภาคอุตสาหกรรมยังเปนตัวพลังขับเคลื่อน

ที่แข็งแกรง เปนความทาทาย และเปนตัวที่จะสรางอนาคตใหประเทศไทยไดอยูตอไป 

ดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial Economic Indicator: IEI) 

มิติที่ 1 การผลิตภาคอุตสาหกรรม มิติที่ 2  การลงทุนภาคอุตสาหกรรม มิติที่ 3 ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม

แสดงถึงความเช่ือมั่นของนักลงทุน
ที่มีตอภาคอุตสาหกรรม

. ดัชนจีํานวนโครงการท่ีขอรับการสงเสริม
  การลงทุน 
  แสดงถึงการเปล่ียนแปลงหรือความเคล่ือนไหว
  ของจํานวนโครงการ ที่ขอรับการสงเสริม
  การลงทุน
   . ดัชนีเงินลงทุนที่ขอรับการสงเสริมการลงทุน  
  แสดงถึงการเปล่ียนแปลงหรือความเคล่ือนไหว
  เงินลงทุน ของโครงการท่ีขอรับการสงเสริม
  การลงทุน. ดัชนกีารจางงานที่ขอรับการสงเสริมการลงทุน 
  แสดงถึงการเปล่ียนแปลงหรือความเคล่ือนไหว
  การจางงาน ของโครงการท่ีขอรับการสงเสริม
  การลงทุน
   . ดัชนคีวามเชื่อมั่นธุรกิจอุตสาหกรรม 
  แสดงถึงความเช่ือมั่นของนักลงทุนที่มีตอ
  เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม
   . ดัชนชีี้นําเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  แสดงถึงทิศทางของเศรษฐกิจ
  ภาคอุตสาหกรรม

แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงหรือความเคล่ือนไหว
การประกอบกิจการของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรม

 . ดัชนีจํานวนโรงงานของผูประกอบกิจการ
  โรงงาน
  แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงหรือความเคล่ือนไหว
  จํานวนโรงงานท่ีประกอบกิจการ
   . ดัชนจีํานวนเงินลงทุนของผูประกอบกิจการ
  โรงงาน 
  แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงหรือความเคล่ือนไหว
  จํานวนเงินทุนของโรงงานท่ีประกอบกิจการ
 . ดัชนจีํานวนแรงมาของผูประกอบกิจการ
  โรงงาน
  แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงหรือความเคล่ือนไหว
  จํานวนแรงมาของโรงงานท่ีประกอบกิจการ
 . ดัชนจีํานวนแรงงานของผูประกอบกิจการ
  โรงงาน 
  แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงหรือความเคล่ือนไหว
  จํานวนแรงงานของโรงงานท่ีประกอบกิจการ

แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงหรือความเคล่ือนไหว
ของการผลิตในภาคอุตสาหกรรม

 . ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม   
  แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงหรือความเคล่ือนไหว
  ของผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
 . อัตราการใชกําลังการผลิต  
  เปนเครื่องชี้ระดับการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
  โดยเปรียบเทียบระหวางการผลิตจริงและกําลัง
  การผลิตสูงสุดหรือศักยภาพของเคร่ืองจักร
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อนุวัตร จุลินทร
สํานกัเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

บทความพิเศษ

ในชวงหน่ึงถึงสองปท่ีผานมา กระแสเร่ืองประเทศไทยจะรวมตัวกับอาเซียนเปน “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN 
Economic Community) หรือ AEC ไดรับความสนใจอยางมาก โดยในการรวมตัวเปน AEC น้ันอาเซียนไดกําหนดเปาหมายวา 
“อาเซียนจะรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในป 2015 โดยจะเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market 
and Production Base) มีการเคล่ือนยายสินคา บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝมืออยางเสรียิ่งข้ึน” ภายในวันท่ี 
31 ธันวาคม 2015 ซึ่งถึงปจจุบันเหลือเพียงปเศษๆ แลวท่ีจะถึงเสนตายดังกลาว บทความน้ีจึงมีวัตถุประสงค ในประเมินวา
การรวมตัวกับอาเซียนของภาคอุตสาหกรรมไทยอยู ในระดับใดแลว โดยจะดูท้ังในภาพรวมและจากกรณีศึกษาของอุตสาหกรรม
ตัวอยาง 4 อุตสาหกรรม ไดแก อุตสาหกรรมยานยนต เกษตรและเกษตรแปรรูป ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม และเคร่ืองใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส

 กอนอื่นเราตองสํารวจวาการท่ีจะเปน AEC ไทยจะตอง
ดําเนินการใดบาง ซึ่งพบวาอาเซียนไดกําหนดแผนงานท่ีเรียกวา 
“พิมพเขียวเพ่ือจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หรือ AEC 
Blue Print โดยในแผนงานดังกลาวกําหนดใหมีการดําเนินการ
สําคัญๆ ที่เกี่ยวของกับสินคาอุตสาหกรรมโดยตรง ไดแก การเปด
เสรีดานการคาสินคา โดยยกเลิกภาษีสินคาระหวางกันใหเหลือ
อัตรารอยละ 0 สําหรับประเทศสมาชิกเดิมกลุ มอาเซียน 6 
(ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และบรูไนฯ) ภายใน
ป 2010 และกลุม 4 ประเทศสมาชิกใหมที่เรียกวา CLMV (กมัพูชา 
ลาว เมียนมาร และ เวียดนาม) ในป 2015 (ยกเวนสินคากลุม
ออนไหวมากหรือ Highly Sensitive ซึ่งสวนใหญจะเปนสินคา
เกษตรจํานวนเล็กนอยท่ีจะมีอัตราภาษีสุดทายที่รอยละ 5 และ
สินคาขาวและนํ้าตาลที่มีความตกลงพิเศษแยกเฉพาะออกมา)
ซึ่งการลดภาษีนี้ไมใชพึ่งเร่ิมดําเนินการ หากแตอาเซียนไดมีการ
ทยอยลดภาษีและอุปสรรคทางการคาอื่นๆ ภายใตกรอบความ

ตกลงการคาเสรีอาเซียน  (ASEAN Free Trade Agreement:
AFTA) มาตั้งแตป 1992 มาอยางตอเนื่องและไดเสร็จสิ้นไปแลว
ในป 2010 สําหรับไทย (รวมทั้งกลุมอาเซียน 6) ดังนั้นผลท่ีเกิดขึ้น
ของ AEC ตอประเทศไทยจึงเปนเร่ืองท่ีเกิดขึ้นแลวและสามารถ
ดูไดจากขอมูลเชิงประจักษที่เกิดข้ึนจริง และเพื่อความเหมาะสม
ควรมีการศึกษายอนหลังเพื่อใหสามารถเห็นถึงทิศทางการ
เปล่ียนแปลงและแนวโนมที่จะเกิดตอไปในอนาคตดวย1

   จากการท่ี AEC จะเริ่มจากเปาหมายที่อาเซียนไดกําหนด
ไวคืออาเซียนจะรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในป 
2015 โดยจะเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน” จะเห็นไดวา
อาเซยีนไดกาํหนดเปาหมายไวสองดานคอื 1) ดานตลาดซึง่หมายถงึ 
การเพิ่มการคาระหวางกัน  และ 2) การเปนฐานการผลิตเดียวกัน 
ซึ่งจะหมายถึงการสรางความเชื่อมโยงและการสรางเครือขาย
การผลิตระหวางกัน ดังนั้นในการรวมตัวจึงควรประเมินจาก
ทั้งสองเปาหมาย ดังนี้

1 เนื่องจากขอจํากัดของฐานขอมูลท่ีใช (Global Trade Atlas) บทความนี้จึงจะศึกษาแนวโนมโดยใชขอมูลยอนหลังตั้งแตป 1998 ถึงปลาสุดคือ 2013

“สํารวจผลการรวมตัว“สํารวจผลการรวมตัว
กับอาเซียนของไทย : กรณีศึกษากับอาเซียนของไทย : กรณีศึกษา

อุตสาหกรรมยานยนต 
เกษตรและเกษตรแปรรูป 
สิ่งทอและเคร่ืองนุงหม

และเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส”



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 12 วารสาร

เปาหมายดานการเปนตลาดเดียวกัน
 การทําความตกลง FTA นั้น จะเปนการสรางกลุมการคา 
(Trade Bloc) โดยมีเปาประสงคหลักในการเพิ่มการคาระหวาง
ประเทศสมาชิก แผนภาพที่ 1 แสดงใหเห็นสัดสวนตลาดการคา
(การสงออกกับการนําเขา) ของไทยในชวง 16 ป ที่ผ านมา 
ซึ่งจะเห็นไดว าสัดสวนการคาของไทยกับอาเซียนไดเพิ่มขึ้น
จากรอยละ 16.78 ในป 1998 เปนรอยละ 21.09 ในป 2013 
หรือเพิ่มข้ึนโดยเฉลี่ยรอยละ 1.6 ตอป ทําใหอาเซียนกลายเปน
ตลาดการคาท่ีสําคัญท่ีสุดของไทยแทนญ่ีปุ นต้ังแตป  2004 
โดยตลาดการคาสําคัญในอดีตทั้งสหรัฐฯ ยุโรป และญ่ีปุ น 
มีแนวโนมลดความสําคัญลง โดยเฉพาะอยางยิ่งตลาดสหรัฐฯ 
ที่เคยเปนตลาดการคาอันดับหนึ่งของไทยในชวงกอนหนาป 1999 
ที่สัดสวนเกือบรอยละ 20 ลดลงมาตํ่ากวารอยละ 8 ในป 2013 
ที่ผานมา ที่นาสนใจคือตลาดจีนท่ีไดทวีความสําคัญมากข้ึนอยาง
รวดเร็วจากสัดสวนตลาดการคาเพียงรอยละ 3.69 ในป 1998 
เพ่ิมมาเปนรอยละ 13.61 ในป 2013 และกลายเปนตลาดการคา
อันดับสองของไทยรองจากตลาดอาเซียน

ที่มา: Global Trade Atlas (คํานวณโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)

แผนภาพที่ 1 : สัดสวนตลาดการคาของไทย (รอยละ)

แผนภาพที่ 3 : สัดสวนตลาดตลาดสินคายานยนตของไทย
(รอยละ)

แผนภาพที่ 4 : สัดสวนตลาดตลาดสิ่งทอและเครื่องนุงหมของไทย 
(รอยละ)

ที่มา: Global Trade Atlas (คํานวณโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)

แผนภาพที่ 2 : สัดสวนตลาดตลาดสินคาเกษตรและเกษตร
แปรรูปของไทย (รอยละ)

ที่มา: Global Trade Atlas(คํานวณโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)

ที่มา: Global Trade Atlas (คํานวณโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)

 เมื่อศึกษาถึงอุตสาหกรรมยอย ในสาขาอุตสาหกรรม
ตัวอยาง 4 สาขา แผนภาพท่ี 2 แสดงสัดสวนตลาดของไทย
สําหรับสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปซ่ึงแมวาสัดสวนตลาด
อาเซียนจะลดลงจากรอยละ 16.04 ในป 1998 เหลือรอยละ 

13.68 ในป 2013 อาเซียนยังเปนตลาดการคาท่ีสําคัญเปน
อันดับสองของไทยรองจากตลาดจีน โดยมีอัตราการเติบโต
ที่คอนขางจะคงท่ี โดยเฉล่ียลดลงท่ีรอยละ 0.60 ตอป สําหรับ
ตลาดอ่ืนๆ พบว าตลาดท่ีเคยมีความสําคัญในอดีต ได แก  
ตลาดญี่ปุนและสหรัฐฯมีแนวโนมลดความสําคัญลงอยางตอเน่ือง
จนในปจจุบันมีสัดสวนตลาดต่ํากวาของอาเซียน สําหรับตลาดจีน
พบวามีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากเดิมเพียงรอยละ 5.02 ในป 1998 
มาเปนรอยละ 15.92 ในป 2013 กลายเปนตลาดการคาที่สําคัญ
ที่สุดของไทยของสินคานี้ในป 2013 ที่ผานมา
 ตอมาคืออุตสาหกรรมยานยนต (แผนภาพที่ 3) สัดสวน
ตลาดอาเซียนเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 12.11 ในป 1998 เปนรอยละ 
23.37 ในป 2013 และกลายเปนตลาดที่สําคัญอันดับหนึ่งของไทย

แทนที่ตลาดญ่ีปุนในปจจุบัน โดยมีอัตราการเติบโตของสัดสวน
ตลาดเฉลี่ยท่ีรอยละ 5.14 ตอป โดยตลาดอันดับสองคือ ญี่ปุน
มีแนวโนมลดลงแตยังมีขนาดท่ีใกลเคียงกับตลาดอาเซียน สําหรับ
ตลาดรองๆ ลงมาคือ ตลาดออสเตรเลียและจีนพบวามีแนวโนม
เพ่ิมข้ึนอยางชาๆ และยังมีสัดสวนที่น อยเมื่อเทียบกับตลาด
อาเซียนและญี่ปุน
 สําหรับสินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหม (แผนภาพท่ี 4) 
พบวาตลาดอาเซียนมีแนวขยายตัวเพิ่มข้ึน โดยเพ่ิมข้ึนจาก
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รอยละ 6.80 ในป 1998 เปนรอยละ 18.93 ในป 2013 ที่ผานมา
ทําให อาเซียนกลายเป นตลาดการคาที่สําคัญที่สุดของไทย
แทนตลาดสหรัฐฯ ตั้งแตป 2011 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยท่ี
รอยละ 7.13 ตอป สําหรับตลาดอื่นๆ พบวาสัดสวนตลาดสหรัฐฯ 
มีขนาดลดลงอยางตอเน่ือง ในขณะที่ตลาดญี่ปุนมีลักษณะคงตัว 
และตลาดจีนที่มีสัดสวนเปนอันดับสองท่ีมีขนาดและการเติบโต
ใกลเคียงกับตลาดอาเซียน
 สําหรับตลาดสุดทายคือ ตลาดเครื่องใช ไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสในแผนภาพที่ 5 สัดสวนตลาดอาเซียนของสินคา
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมคอนขางคงที่โดยลดลง
จากรอยละ 22.25 ในป 1998 เปนรอยละ 21.69 ในป 2013 
และมีอัตราการเติบโตท่ีลดลงรอยละ 0.08 ตอป อยางไรก็ตาม

ที่มา: Global Trade Atlas(คํานวณโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)

แผนภาพท่ี 5 : สดัสวนตลาดตลาดเครือ่งใชไฟฟาและอเิล็กทรอนกิส 
ของไทย (รอยละ)

ตลาดอาเซียนก็มีสัดสวนตลาดท่ีใหญและคอนขางจะคงท่ีและเปน
ตลาดอันดับหน่ึงของไทยต้ังแตป 2001 แมวาในป 2009-2012 
จีนไดกลายเปนตลาดอันดับหนึ่งแทน แตในป 2013 ที่ผานมา
อาเซียนไดกลับมาเปนตลาดอันดับหนึ่งอีกคร้ังหน่ึง สําหรับ
ตลาดอ่ืนๆ จะมีลักษณะเดียวกันกับการคารวมคือตลาดเดิม
ไดแก สหรัฐฯ และญ่ีปุนไดลดความสําคัญลงในขณะที่ตลาดจีน
ไดทวีความสําคัญมากขึ้น
 ในภาพรวมตลาดอาเซียนไดกลายเปนตลาดท่ีสําคัญ
ที่สุดของไทย และมีแนวโนมการขยายตัวอยางตอเน่ือง สําหรับ
อุตสาหกรรมตัวอยาง 4 อุตสาหกรรม พบวามีสองอุตสาหกรรมคือ 
อุตสาหกรรมยานยนตและอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม
มีสัดสวนการคากับอาเซียนที่ขยายตัวอยางตอเนื่องทําใหอาเซียน
กลายเปนตลาดสําคัญอันดับหน่ึงของไทยสําหรับสินคาดังกลาว 
สําหรับอุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรม
เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสสัดสวนตลาดจะมีลักษณะ
คอนขางจะคงตัว โดยมีสัดสวนการคาในระดับที่สูง ดังนั้น
เมื่อพิจารณาแลวพบวาเปาหมายการเปนตลาดเดียวกันของ
อาเซียนของไทยประสบความสําเร็จคอนขางดี จากการที่ไทย
มีสัดสวนการคาขายกับอาเซียนในระดับสูงและเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง 

เปาหมายดานการเปนฐานการผลิตเดียวกัน
 นอกจากการท่ี AEC ตองการเปนตลาดเดียวกันแลว 
ยังไดตั้งเปาหมายการเปนฐานการผลิตเดียวกันซ่ึงในการประเมิน
ความสําเร็จของการเปนฐานการผลิตเดียวกันจะใชมุมมองของ 
“ทฤษฏีการคาใหม” (New Trade Theory) ที่เห็นวาทฤษฎี
การคาแบบเดิม ที่เม่ือมีการเปดเสรีทางการคาแลวประเทศตางๆ 
จะมีการเปลี่ยนแปลงการผลิตตามความถนัดหรือทรัพยากร/
ปจจัยการผลิตที่มีอยู และนําสินคาที่แตกตางมาแลกเปลี่ยน
ซื้อขายกันไมสามารถอธิบายได เนื่องจากพบวาทุกประเทศก็ยังมี
การผลิตสินค าและส งออกสินค าเช นเดิมบางส วน รวมถึง
การที่ประเทศท่ีมีทรัพยากรหรือปจจัยการผลิตคลายๆ กัน 
(เชน ประเทศกลุมอาเซียน) ก็ยังสามารถทํา FTA คาขายกันได 
จึงมีการเสนอแนวคิดใหมที่อธิบายถึงปรากฏการณที่มีการคาขาย
ในกลุมประเภทสินคาเดียวกัน (Intra-Industry Trade) ดังกลาว 
(เชน ประเทศหนึ่งอาจจะมีทั้งการสงออกรถยนต และนําเขา
รถยนต เกิดข้ึนพรอมกัน) ซึ่งทฤษฎีการคาใหมนี้อธิบายวาการคา
ชนิดน้ีเกิดไดจาก (1) ผูบริโภคสินคาในประเทศตางๆ มีรสนิยม
ในการใชสินคาที่มีความแตกตางและหลากหลาย แมวาเปนสินคา
ประเภทเดียวกัน (2) ผูผลิตสินคาอุตสาหกรรมประเภทท่ีกลาวถึง
นั้นๆ บางรายยังไดเปรียบคูแขงจากการประหยัดจากขนาดการ
ผลิต (Economy of Scale) รวมถึงอาจมีความไดเปรียบในดาน
อื่นๆ เชน ดานการออกแบบ เทคโนโลยี ฯลฯ หรืออธิบายแบบ
งายๆ ก็คือ แมวาประเทศน้ันจะเสียเปรียบในอุตสาหกรรมใด 
แตผู ผลิตบางราย บางตราสินคาก็ยังมีขีดความสามารถในการ
แขงขนัและยังสามารถผลิตและสงออกไดอยู
 การคาขายระหวางกันที่มากในอุตสาหกรรมเดียวกันนี้ 
สามารถมีนัยบอกถึงระดับการรวมกันทางอุตสาหกรรม 
(Industrial Integration) หรือการเปนฐานผลิตเดียวกันไดโดย
เมื่อมีการคาขายระหวางกันในอุตสาหกรรมเดียวกันสูง ก็มีความ
เปนไปไดที่สองประเทศนั้นเปนฐานการผลิตเดียวกัน โดยมีการ
แบงกนัผลิตทั้งชิ้นสวนและสินคาและนํามาแลกเปลี่ยนกัน ตัวชี้วัด
ระดับการคาภายในอุตสาหกรรมที่นิยมใชกันมากจะไดแก “ดัชนี
การคาภายในกลุมอุตสาหกรรม (Intra-Industry Index)” ที่เสนอ
โดย Herb Grubelและ Peter Lloyd เม่ือป 1971 ที่เรียกวา 
Grubel-Lloyd Index (GL) ที่มีสูตรการคํานวณดังนี้

GLi =  
(xi 

 + mi) _ | xi 
 _ mi |  =  1 _  | xi 

 _ mi |                           
                         xi 

 + mi                                     xi 
 + mi

  โดย  xi  = การสงออกของอุตสาหกรรม i 
   mi

  = การนําเขาของอุตสาหกรรม i 

 คา GLที่ไดจะมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 โดยหากคา GL 
ที่คํานวณไดมีคาเขาใกล 1 แสดงวามีการคาระหวางสองประเทศ
ภายในอุตสาหกรรมนี้มาก แตคาเขาใกล 0 จะมีการคาระหวางกัน
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ในกลุมสนิคานีน้อยโดยแผนภาพที ่6 แสดงใหเหน็ Intra-Industry 
Index หรือ GL ระหวางไทยกับอาเซียนสําหรับอุตสาหกรรม
ตัวอยางระหวางป 1998-2013 
 เม่ือพิจารณาในแตละอุตสาหกรรม เร่ิมจากสินคาเกษตร
และเกษตรแปรรูปพบวามีการคาขายภายในกลุมอุตสาหกรรม
คอนขางต่ํา ทั้งนี้อาจเป นเพราะปจจัยการผลิตและสภาพ
ภูมิอากาศของภูมิภาคอาเซียนคลายคลึงกันทําให สามารถ
ผลิตสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปไดใกลเคียงกัน เปนผลให
ยังมีการคาขายแลกเปลี่ยนระหวางกันนอย อยางไรก็ตามสินคา
ในกลุ มนี้มีแนวโนมการคาขายแลกเปล่ียนสินคาระหวางกัน
เพิ่มขึ้นคอนขางมาก โดยGL เพิ่มจาก 0.24 ในป 1998 เปน 
0.38 ในป 2013 โดยมีคาเฉล่ียการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนรอยละ 
4.93 ตอป
 สําหรับสินคายานยนตพบวามีการคาขายในกลุมมาก
ในชวงป 2000-2002 ทําให GL มีคาใกล 1 แตระดับการซื้อขาย
ภายในกลุมสินคาไดลดลงเรื่อยๆ จนถึงป 2009 อันเปนผลจาก
การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตของไทยท่ีทําใหไทยมีการพ่ึงพา
ชิ้นสวนจากตางประเทศลดลงเปนผลใหไทยมีการสงออกมาก
ในขณะที่มีการนําเขาจากอาเซียนตํ่า อยางไรก็ตามหลังป 2009 
พบวา GL เร่ิมมีทิศทางเพิ่มสูงขึ้นจาก 0.33 ในป 2009 เปน 0.38 
ในป 2013 เปนผลมาจากบริษัทผูผลิตรถยนตขามชาติมีการ
กระจายการผลิตไปยังประเทศอาเซียนอ่ืนๆ เพิ่มขึ้น ในภาพรวม
อัตราการเปลี่ยนแปลง GL ของอุตสาหกรรมยานยนตลดลงเฉลี่ยที่
รอยละ 2.36 ตอป

Source: Global Trade Atlas (คํานวณโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)

แผนภาพที่ 6 : ดัชนีการคาภายในกลุมอุตสาหกรรมระหวาง
ไทยกับอาเซียนป 1998-2013

อุตสาหกรรมที่สินคาจะประกอบดวยช้ินสวนจํานวนมากและ
สินคามีความหลากหลายทําใหเกิดการแบงกันผลิตช้ินสวน
และแบงกันผลิตสินคาในหลายๆ ประเทศ 
 อุตสาหกรรมสุดทาย ไดแก อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหม พบวาการรวมตัวในอุตสาหกรรมน้ีกับอาเซียนอยูใน
ระดับปานกลาง โดย GL มีคา 0.52 ในป 1998 และอยูที่ 0.51 
ในป 2013 ในดานแนวโนมพบวาคอนขางจะคงท่ี โดยมีคาเฉล่ีย
การเปลี่ยนแปลงของ GL เพิ่มขึ้นรอยละ 0.52 ตอป
 จากขอมูลดังกลาวพอสรุปไดวาการสรางฐานการผลิต
ของอาเซียนกับประเทศไทยในภาพรวมอยูในเกณฑปานกลาง 
และมีทิศทางท่ีดีขึ้น มีเพียงอุตสาหกรรมยานยนตที่ยังมีคาเฉลี่ย
การเติบโตท่ีลดลง อยางไรก็ตามแนวโนม GLของอุตสาหกรรมนี้
มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นในชวงปหลังๆ 

สรุปผลการรวมตัวของไทย
กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 โดยสรุปแลวการที่ไทยจะเขารวมเปน AEC ในป 2015 
โดยจะเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวรวมกัน มีการเคลื่อนยาย
สินคาอยางเสรี พบวาไทยประสบความสําเร็จคอนขางดี โดยใน
ดานตลาดอาเซียนไดกลายเปนตลาดการคาที่สําคัญที่สุดของไทย
ดูไดจากสัดสวนตลาดที่มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 
สําหรับในดานการเปนฐานการผลิตเดียวกันนั้น พบวาการคาขาย
หรือการเชื่อมโยงระหวางไทยกับอาเซียนอยูในระดับปานกลาง 
อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมเครื่องใช
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม 
มีแนวโนมการเชื่อมโยงท่ีเพิ่มมากข้ึนอยางชาๆ จากตัวเลข
การคาขายภายในกลุ มสินคาเดียวกันที่ เพิ่มมากข้ึน มีเพียง
อุตสาหกรรมยานยนต ที่ยังมีการเชื่อมโยงลดลงซ่ึงอาจเปนเพราะ
เปนอุตสาหกรรมท่ีประเทศไทยมีวัตถุดิบภายในประเทศที่ได
เปรียบประเทศอื่น จึงทําใหไมจําเปนตองนําเขาจากอาเซียน
มากนักแต อย างไรก็ตามในช วงป หลังๆ การเชื่อมโยงของ
อุตสาหกรรมนี้ก็มีทิศทางที่ดีขึ้นตามลําดับเชนกัน

 อุตสาหกรรมตอมาคือ อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส พบวาเปนอุตสาหกรรมที่มีการพ่ึงพากับอาเซียน
คอนขางสูงเห็นไดจากคา GL ที่อยู ในระดับสูงมาโดยตลอด 
โดยมีคา GL ที่ 0.71 ในป 1998 เพิ่มเปน 0.82 ในป 2013 
โดยเพิ่มข้ึนจนสูงถึง 0.97 ในป 2010 และเร่ิมมีการลดลง 
โดยในภาพรวมอัตราการเปล่ียนแปลง GL ของอุตสาหกรรม
เพ่ิมข้ึนเฉล่ียท่ีรอยละ 1.16 ตอป ซึ่งเปนไปตามธรรมชาติของ

เอกสารอางอิง
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ (2554), AEC Fact Book, 
 กรุงเทพฯ
Krugman, Pual R, Obstfeld, Maurice (2005). 
 International Economics: Theory and Policy 
 (7th Edition), Boston, Addison Wesley.
ASEAN Economic Community 
 อางอิงจาก www.asean.org (กรกฎาคม 2555)
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บทความพิเศษ

 พลังงานจากแสงแดดเปนพลังงานทดแทนชนิดหน่ึง

ที่เปนพลังงานหมุนเวียนซ่ึงใชไมมีวันหมด จึงทําใหมีคนมากมาย

ที่ใหความสนใจพลังงานชนิดนี้มากข้ึน และทําการพัฒนาวัตถุดิบ/

อุปกรณที่ต องใชร วมใหมีราคาถูกลง เนื่องจากที่ผ านมายังมี

ราคาแพง ผลิตไฟฟาแลวใหผลตอบแทนยังไมคอยคุมคากับตนทุน

ที่ลงไปเม่ือเปรียบเทียบกับการลงทุนผลิตไฟฟาจากพลังงาน

ฟอสซิล   

◆ แนวโนมการเติบโตของการผลิตไฟฟา
 จากพลังงานแสงอาทิตยของโลก
 จากความขาดแคลนพลังงานจากฟอสซิลที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคต ปญหาดานสิ่งแวดลอมและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากภาวะ

โลกรอน ประกอบกับเทคโนโลยีแผงเซลลแสงอาทิตยที่ถูกพัฒนา

ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทําใหราคาลดลงมากจากระดับเกือบ 

เปนที่ทราบกันดีอยูแลววาปริมาณสํารองของพลังงานจากฟอสซิล (นํ้ามัน 
กาซธรรมชาต ิและถานหนิ) บนโลกนีก้าํลงัจะหมดไป หากมนษุยเราไมสามารถคนหา
แหลงพลังงานใตพิภพเพิ่มเติมไดอีก ทําใหมนุษยจึงเรงหาพลังงานทดแทนชนิดอื่นๆ 
เพื่อนํามาใช แทนพลังงานจากฟอสซิล หลายประเทศท่ัวโลกหันมาสงเสริม
การผลติและการใชพลงังานทดแทนซ่ึงเปนพลังงานสะอาดและใชไมมวีนัหมด

แนวโนมการเตบิโตของแนวโนมการเตบิโตของการผลติไฟฟาการผลิตไฟฟา
จากพลงังานจากพลงังานแสงอาทติยแสงอาทติย

อัมพรพรรณ วงษทาเรือ
สํานกันโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

10 ดอลลารสหรัฐฯ ตอวัตต เหลือไมถึง 1 ดอลลารสหรัฐฯ ตอวัตต  

ไดเปนแรงผลักดันใหผู คนและนักลงทุนหันมาสนใจในธุรกิจ

การผลิตพลังงานชนิดนี้มากขึ้นจากเหตุผลที่กลาวมาขางตน       

 ปจจุบันหลายๆ ประเทศในโลกไดหันมาใหความสําคัญ

กับการผลิตพลังงานทดแทน โดยเฉพาะกลุมประเทศยุโรปที่มี

นโยบาย เปาหมาย และมาตรการสงเสริมท่ีชัดเจน เปาหมาย

สัดสวนการใชพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟารอยละ 30 ภายใน

ป พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) และลาสุดไดกําหนดการผลิตไฟฟา

จากพลังงานทดแทนรอยละ 80  ภายในป พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) 

หรือประเทศญี่ปุ นกําลังสนใจที่จะผลิตไฟฟาจากพลังงานจาก

แสงอาทิตย เพราะญี่ปุ นขาดแคลนไฟฟาและไมสามารถที่จะ

ใชพลังงานนิวเคลียรได ในขณะนี้ การใชพลังงานไฟฟาจาก

แสงอาทิตยจึงเปนทางเลือกที่จําเปน
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 ในขณะน้ีถึงปจจุบันท่ัวโลกมีการติดต้ังแผงเซลลแสง

อาทิตยเพิ่มขึ้นจากเพียงไมถึง 1 กิกะวัตต เปนกวา 100 กิกะวัตต  

นอกจากการผลิตพลังงานจากลมแลวการผลิตพลังงานจาก

แสงอาทิตยยังเปนธุรกิจที่มีแนวโนมเติบโตอีกมาก และกลายเปน

อุตสาหกรรมใหมที่มีมูลคาและการขยายตัวที่สูงมากของโลก

นอกเหนือจากธุรกิจดอทคอม 

◆ แนวโนมการเติบโตและปริมาณการผลิตไฟฟา  
 จากพลังงานแสงอาทิตย ในประเทศไทย
 การผลิตไฟฟาในประเทศไทยกวารอยละ 60 จะใช

กาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงโดยสวนใหญเราจะนําเขากาซจาก

ตางประเทศโดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบาน นั่นคือ ความเส่ียง

ในความม่ันคงดานพลังงานท่ีจะเกิดขึ้นกับประเทศไดตลอดเวลา  

หากประเทศท่ีไทยนาํเขามปีญหาในการสงกาซใหไทย ซึง่เหตกุารณนี้ 

ก็เคยเกิดข้ึนมาแลวเม่ือเร็วๆ นี้ หนวยงานภาครัฐไดเห็นความ

จําเปนของพลังงานทดแทนเนื่องจากความตองการใชพลังงาน

ไฟฟามีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน จึงไดใหการสนับสนุนโดยใหสิทธิ

ประโยชนในรูปแบบตางๆ ที่ผานมากระทรวงพลังงานไดอุดหนุน

หมายเหตุ  * Solar Cell หรือ PV มีชื่อเรียกกันไปหลายอยาง เชน เซลลแสงอาทิตย เซลลสุริยะ หรือเซลล photovoltaic 
 (ที่มา : http://www. leonics.co.th/html/th/aboutpower/solar_knowledge.php)

 NPD Solarbuzz  ซึ่งเปนบริษัทวิจัยดานพลังงานระดับ

โลกระบุวา  กําลังการผลิตในประเทศช้ันนําดานโซลารของโลกจะ

เพิ่มขึ้นจากโครงการใหมประมาณ 95 กิกะวัตต  ประเทศผูนําดาน 

Solar PV* ทั่วโลกมีการใช Solar PV เพิ่มมากขึ้นโดยประเทศ

หลักๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟค ไดแก  ประเทศจีน ญี่ปุน  อินเดีย 

ไทย และออสเตรเลีย สวนในยุโรป ไดแก ประเทศเยอรมนี 

สหราชอาณาจักร อิตาลี และฝรั่งเศส รวมถึงในอเมริกาเหนือ

ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา 

แผนภูมิแสดงสัดสวนตามขนาดการใช Solar PV 

ของประเทศช้ันนําของโลก

ทีม่า : http:/greenzone.co/2014/02/25/worlds-solar-pv-pipeline-almost-

100-gigawatts-worth-projects/

 NPD Solarbuzz  คาดการณวาแนวโนมอุปสงคการใช

พลังงานจาก Solar PV อีก 5 ปขางหนาของประเทศช้ันนําขางตน

จะมีสัดสวนถึงรอยละ 80 ของอุปสงคทั้งโลก โดยอุปสงคจาก 

3 ประเทศ ไดแก ประเทศจีน  ญี่ปุนและอเมริกาจะเปนตัวผลักดัน

ใหเกิดการขยายการผลิตมากข้ึน ซึ่งในขณะน้ีทั้ง 3 ประเทศ

ดังกลาวมีโครงการผลิต Solar PV มากกวา 3,600 โครงการ

ซึ่งมีขนาดใหญกวา 250 กิโลวัตต โดยคิดเปนกําลังผลิตรวม 

65 กิกะวัตต และภายในป พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) โครงการ

สรางโรงฟาขนาดใหญจะมีกําลังผลิตรวมเพิ่มขึ้น 24 กิกะวัตต
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ที่มา : รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย 2555

ราคาสวนตางรับซื้อไฟฟาที่ผลิตจากแสงอาทิตย หรือที่เรียกกันวา 

adder* ในอัตรา 8 บาทตอกิโลวัตตชั่วโมง (Kwh ซึ่งเปนอัตรา

ที่สูงกวาพลังงานชนิดอื่นอีกหลายชนิด สงผลใหเกิดการลงทุนใน

พลังงานทดแทนชนิดนี้เพ่ิมขึ้นมาก อีกทั้งแผนพัฒนาระบบไฟฟา

ของไทยอีก 15 ปนับจากนี้สัดสวนการผลิตไฟฟาในสวนของ

พลังงานทดแทนจะมีเพิ่มขึ้น โดยลาสุดใหพลังงานทดแทนผลิต

เปนกระแสไฟฟาเพิ่มจาก 4,500 เมกะวัตต เปน 9,500 เมกะวัตต  

             สิ่งเหลานี้เปนปจจัยที่เกื้อหนุนการผลิตพลังงานทดแทน

ใหมีแนวโนมที่เติบโตไดดี เนื่องจากเอกชนผูลงทุนหลายบริษัทได

เล็งเห็นโอกาสในความตองการใชไฟฟาที่สูงขึ้นในอนาคต  จึงทําให

แมจะทําการผลิตสินคาประเภทอื่นมากอน แตมีความสนใจ

ในธุรกิจผลิตพลังงานและไดหันมาลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟาจาก

แสงอาทิตยหลายราย เชน บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ไดขยาย

กําลังผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยรวมทั้งหมด 278 เมกะวัตต

จาก 4 โครงการ ซึ่งเมื่อทุกโครงการเสร็จสิ้นท้ังหมดบริษัทคาดวา

จะเปนผู นําการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตยของไทย บมจ.

โรงพิมพตะวันออก (EPCO) กําลังผลิตรวม 15 เมกะวัตตจาก

2 โครงการ  บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) กําลังผลิต

ในสวนของบริษัทเอง 42 เมกะวัตต และหากนับรวมกับที่ลงทุน

รวมกับ บมจ.ผลิตไฟฟา (EGCO) อีก 15 เมกะวัตตจะเทากับ

57 เมกะวัตต เปนตน ดังนั้น เมื่อนําผูผลิตรายใหมมารวมกับผูผลิต

ที่อยู ในธุรกิจนี้อยู แลวก็ยิ่งทําใหอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟา

จากพลังงานแสงอาทิตยในประเทศมีแนวโนมขยายตัวมากย่ิงข้ึน  

ตารางที่ 1 แสดงใหเห็นถึงอัตราการเติบโตของกําลังการผลิต

ติดต้ังไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยจาก ป พ.ศ. 2553 ถึง

ป พ.ศ. 2555 เพิ่มสูงขึ้นมากถึงรอยละ 378.7  

 โดยในป พ.ศ. 2557 นีย้งัมนีกัลงทนุรายใหญๆ  อกีหลายราย 

ที่เขามาลงทุนในกิจการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยเพิ่มขึ้น 

เชน บริษัท ไทยโซลารเอ็นเนอรยี่ หรือ TSE ไดลงทุนการทํา

โซลารฟารมจํานวน 10 โครงการ มูลคา 7,200 ลานบาท โดยมี

กําลังการผลิตรวม 80 เมกะวัตต รวมทั้งมีแผนในระยะยาว

ไดรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจรวมทําโซลารรูฟท็อปเพ่ือผลิต

กระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคาจําหนาย

ให กับการไฟฟาส วนภูมิภาค กําลังการผลิตรวมประมาณ 

14 เมกะวัตต ซึ่งจะมีประมาณอีก 4-5 แหงในประมาณไตรมาส

ที่ 3 ปเดียวกันนี้ เช นกัน บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) 

หรือ SPCG ในฐานะผูนําดานการลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตย (Solar Farm) ในประเทศไทยและภูมิภาค

อาเซียน ซึ่งมีจํานวนโครงการรวม 36 โครงการ มูลคาการลงทุน

รวมกวา 24,000 ลานบาท มีความพรอมที่จะผลิตไฟฟาจําหนาย

เขาสูระบบเพ่ือกระจายสูประชาชนผูใชไฟฟาไดทั้งหมดประมาณ 

260 เมกะวัตต ภายในไตรมาส 2 ของป พ.ศ. 2557  เปนตน

หมายเหตุ : * การใหสิทธิประโยชนในรูปของ adder ปจจุบันไดเปล่ียนมาเปนแบบ Feed in Tariff

ตารางที่ 1 แสดงกําลังการผลิตติดตั้งไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยระหวางป พ.ศ. 2553-2555

ชนิดของพลังงานที่ใช 2553 2554 2555
อัตราการเปล่ียนแปลง

(รอยละ)

พลังงานไฟฟา (เมกะวัตต) 48.6 78.7 376.7 378.7
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ตารางที่ 2 แสดงปริมาณการใชพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย 
ระหวางป พ.ศ. 2553 - 2555

ชนิดของพลังงานที่ใช 2553 2554 2555
อัตราการเปล่ียนแปลง

(รอยละ)

พลังงานความรอน (พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ) 1.8 2.0  4.0 100
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  http://greenzone.co/2014/02/25/worlds-solar-pv-pipeline-almost-100-gigawatts-worth-projects/

 . ประชาชาติธุรกิจ, วันที่ 3-5 ก.พ. 2557, หนา 5

 . บริษัท ไทยโซลารเอ็นเนอรยี่เรงผลิตโซลารูฟท็อป, ขาวเศรษฐกิจ ครอบครัวขาว 3, วันที่ 27 พฤษภาคม 2557, 

  http://www.krobkruakao.com

  . SPCG โวป 57 ธุรกิจโซลารฟารม 2.4 หมื่นลาน, นสพ.บานเมือง ออนไลน, 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557,  

  http://www.banmuang.co.th/

◆ แนวโนมการเติบโตของการใชพลังงาน
  จากพลังงานแสงอาทิตย ในประเทศไทย
 จากสถิติของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน กระทรวงพลังงาน ระหวางป พ.ศ. 2553 - 2555 พบวา

ปริมาณการใชพลังงานท่ีผลิตจากพลังงานแสงอาทิตยมีอัตรา

การเติบโตสูงขึ้นทุกป ดังนี้

ประเทศไทยเปนประเทศที่มีศักยภาพในดานพลังงาน

จากแสงอาทิตย  ภาครัฐจึงควรใหการสนับสนุนดานนโยบาย

อยางตอเนื่องพรอมทั้งใหการสงเสริมดานการลดตนทุนราคาวัสดุ/

อุปกรณที่ เกี่ยวเนื่องใหมีราคาลดลงมากกวานี้ เ พ่ือเปนการ

สนับสนุนในการเพิ่มผูประกอบการระดับขนาดกลางใหสามารถ

เขามาลงทุนในการผลิตพลังงาน

สะอาดท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ใหมากขึ้น ซึ่งจะเปนการชวยชาติ

ลดตนทุนการนําเข าเช้ือเพลิง

จากตางประเทศ  และสร าง

ความมั่นคงทางพลังงานอยาง

ยั่งยืนแกประเทศ
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บทความพิเศษ

 ในชวงปหน่ึงถึงสองปที่ผานมา ผูคนสวนใหญที่สนใจและติดตามขาวความเคล่ือนไหวเก่ียวกับ
การปรับตัวภาคอุตสาหกรรมไทยภายหลังการปรับคาแรงข้ันตํ่า 300 บาทตอวัน ที่ไดเร่ิมบังคับใชทั่วประเทศ
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 จะทราบวาปจจุบันมีผูประกอบการอุตสาหกรรมท่ีเนนใชแรงงานเขมขนของไทย
หลายราย โดยเฉพาะกลุมอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม ไดมีการปรับตัวเพ่ือลดตนทุนดานคาแรงงาน
ดวยการยายโรงงานไปต้ังในประเทศเพ่ือนบานตั้งแตกอนการปรับคาแรงข้ันตํ่า 300 บาทตอวันทั่วประเทศแลว 
ซึ่งจากรายงานผลกระทบตออุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมจากการปรับคาจางแรงงาน 300 บาท1 
จัดทําโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอไดระบุวาการปรับคาจางแรงงาน 300 บาทสงผลกระทบตอ
ตนทุนการผลิต สงผลใหกระทบตอราคาสินคา แต ไมสามารถปรับราคาสินคาไดตามตนทุนท่ีเพ่ิมข้ึนได 
ทําใหไมสามารถแขงขันไดในตลาดหากมีราคาสินคาสูงเกินไป 
 และหน่ึงในแนวทางการปรับตัวของผูประกอบการขนาดใหญคือ การเตรียมยายฐานไปตางประเทศ
เพื่อนบานที่มีอัตราคาจางขั้นตํ่าที่ถูกกวา เชน พมา กัมพูชา และลาว 

 เรื่องการยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมไทยไป

ประเทศเพ่ือนบานนั้น ถือวาไมใชเรื่องใหมแตอยางใดในภาค

อุตสาหกรรมไทย เพราะพบวาในชวงหลายปที่ผานมาไดมีการยาย

ฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบานในบางกลุมอุตสาหกรรมไทยท่ีมี

ศักยภาพโดยเฉพาะกลุมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป   นอกจากนั้น

ในปจจุบันเร่ืองการยายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบานน้ัน 

ผานแนวคิดของศาสตราจารย ผานแนวคิดของศาสตราจารย 
Robert E. LipseyRobert E. Lipsey

มอง “แนวโนมของผลกระทบ
จากการยายฐานการผลิต
ของไทยไปประเทศเพื่อนบาน”

อุบลวรรณ หลอดเงิน

สํานกันโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

รัฐบาลถือเป นนโยบายส งเสริมการลงทุนโดยตรงของไทย

ในตางประเทศ (Outward Foreign Direct Investment : 

Outward FDI ) ในสาขาอตุสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพ เพราะในขณะนี้ 

ในหลายประเทศรวมท้ังประเทศไทยได ให ความสําคัญกับ

การลงทุนโดยตรงในตางประเทศมากข้ึน และยังถือเปนปจจัย

ในการชวยรักษาความสามารถในการแขงขันของประเทศใหคงอยู

1 ผลกระทบตออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมจากการปรับคาจางแรงงาน 300 บาท, ศูนยขอมูลสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 9 มกราคม 2556
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ตอไปอยางตอเนือ่ง ดงัเหน็ไดวาในชวงทีป่ระเทศไทยประสบปญหา 

เงินบาทแข็งคาข้ึนอยางรวดเร็วนั้น กระทรวงพาณิชยไดสนับสนุน

ผูประกอบการไทยออกไปลงทุนในตางประเทศเพ่ือลดผลกระทบ

จากการปญหาเงินบาทแข็งคา และชวยรักษาสวนแบงตลาดใน

ตางประเทศ เนือ่งจากปจจุบนัประเทศเพ่ือนบานยงัไดรบัสทิธพิเิศษ 

ทางภาษีศุลกากร (Generalized System of Preferences : 

GSP) จากตลาดสําคัญทั้งจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

ที่ประเทศไทยถูกตัดสิทธิ GSP ไปแลว นอกจากนั้นจากการศึกษา

วิเคราะหเกี่ยวกับสาเหตุของการยายฐานการผลิต หรือการออกไป

ลงทุนของไทยในตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุน2 พบวาสาเหตุสําคัญของการลงทุนไทยในตางประเทศ

ทั้งในกลุมประเทศอาเซียนและนอกอาเซียน สรุปไดดังนี้

 ความตองการเขาถึงตลาด (Market Seeking FDI)

ของผูประกอบการ เชน

 - เครือเจริญโภคภัณฑ ลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตร

ในประเทศจีน

 - กลุ มอมตะลงทุนในกิจการนิคมอุตสาหกรรมใน

เวียดนาม

 -  เครือเซ็นทรัลไปซื้อกิจการคาปลีกในอิตาลี

ความตองการเขาถึงทรัพยากร (Resource-Seeking 

FDI) เชน

 -  เครือ ปตท. ลงทุนสํารวจและขุดเจาะปโตรเลียม

ในตางประเทศ

 -  กลุมบานปลูงทนุในดานเหมอืงถานหนิในตางประเทศ

ความตองการเพ่ิมประสิทธิภาพ (Efficiency-Seeking 

FDI) เปนตนวา

 -  อุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานเขมขน เชน กลุมผูประกอบ

การในอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมพลาสติก มีความสนใจ

เขาไปลงทุนในประเทศเวียดนาม กัมพูชา

ความตองการสินทรัพยทางปญญา (Intellectual 
Property Seeking FDI)

 -  บริษัทเดลตาอิเล็กทรอนิกส เขาซื้อกิจการ Ascom 

Energy Systems Business Unit เมื่อป 2546 เนื่องจากตองการ

เทคโนโลยีผลิต Power Supply สําหรับอุปกรณโทรคมนาคม 

เนื่องจากเดิมเชี่ยวชาญเฉพาะการผลิต Power Supply สําหรับ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสทั่วไป

 -  เครือซิเมนตไทย (SCG) ไปซ้ือหุนรอยละ 25 ในบริษัท 

GTC Technology ของสหรัฐอเมริกาเม่ือป 2553 เปนจํานวน

วงเงิน 8 ลานเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากเปนผูเช่ียวชาญในดาน

วิศวกรรมและเทคโนโลยีปโตรเคมี ชวยเพิ่มความสามารถดาน 

R&D ของเครือ SCG

โรงงานบริษัท นํ้าตาลมิตรลาว จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือของกลุมมิตรผล
ที่เขาไปทําธุรกิจใน สปป.ลาว ตั้งแตป 2549 (www.thaiPR.net)

 สําหรับผลการศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับผลกระทบของ

การออกไปลงทุนในตางประเทศท่ีผานมา สวนใหญเปนกรณีศึกษา

ผลกระทบของการออกไปลงทุนโดยตรงของประเทศที่พัฒนาแลว

ในตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา เยอรมนี สวีเดน ญี่ปุ น 

เกาหลีใต เปนตน  ซึ่งในสวนมุมมองเก่ียวกับผลกระทบของ 

Outward FDI ของไทยนั้นในบทความนี้ผู เขียนจะขอนําเสนอ

2  ยุทธศักด์ิ คณาสวัสดิ์, เอกสารการบรรยายในหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ รุนที่ 2 “ยุทธศาสตรการสงเสริมการลงทุนของไทย เพ่ือ รองรับการเปดเสรี AEC”, 
 โรงแรมวินเซอรสวีทส สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร, 29 พฤษภาคม 2556
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แนวคิดของศาสตราจารย Robert E. Lipsey ที่มีชื่อเสียงดานการ

ลงทุนระหวางประเทศจาก City University of New York และ

ยังดํารงตําแหนงผูอํานวยการของ The New York office of the 

National Bureau of Economic Research (NBER) ดวย โดยใน

ป 2545 ศาสตราจารย Robert E. Lipsey  ไดจัดทําบทความเร่ือง 

Home-and Host-Country Effects of Foreign Direct 

Investment (2002)3 ซึ่งในบทความดังกลาวศาสตราจารย 

Lipsey มีการวิเคราะหผลกระทบของ Outward FDI ทั้งในแงของ

ประเทศผูลงทุน (Home country) และประเทศผูรับการลงทุน 

(Host country) และแนวทางการวิเคราะหดังกลาวสามารถใช

อธิบายแนวโนมผลกระทบของการยายฐานการผลิตอุตสาหกรรม

จากประเทศไทยไปยังประเทศเพื่อนบานในเบื้องตน โดยสามารถ

สรุปสาระสําคัญไดดังนี้

1) ผลกระทบดานแหลงเงินทุนภายในประเทศผูลงทุน 
(Home country)

 ศาสตราจารย Lipsey  มีมุมมองวาเนื่องจากการออกไป

ลงทุนในตางประเทศจะสงผลใหเกิดการเคลื่อนยายทุนภายใน

ประเทศโดยเฉพาะทุนที่เปนตัวเงิน และอาจจะกอใหเกิดการ

ขาดแคลนเงินทุนสําหรับการลงทุนใหม หรือการขยายการผลิต

ภายในประเทศในบางประเทศท่ีประสบปญหาดานแหลงเงินทุนไม

เพียงพอ  สวนผลกระทบทางบวก คือ การสงกลับรายไดและกําไร

จากการไปลงทุนโดยตรงในประเทศผู รับการลงทุน (Host 

country) ไปยังประเทศผูลงทุน (Home country) และกลายเปน

แหลงเงินทุนภายในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งจํานวนเงินจะมากหรือนอย

จะขึ้นอยูกับขนาดและรูปแบบการลงทุนในตางประเทศ

2) ผลกระทบดานการลงทุนใหมหรือการขยายการ

ลงทุนภายในประเทศผูลงทุน (Home Contry)

 ผลกระทบในดานนี้จะมีความเกี่ยวของกับผลกระทบ

ดานแหลงเงินทุนภายในประเทศของนักลงทุนอยางชัดเจน 

กลาวคือ เรื่องการเคลื่อนยายเงินทุนไปยังตางประเทศนั้นข้ึนอยู

กับผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นในประเทศท่ีเปนสถานท่ีสําหรับการ

ผลิต ซึ่งในเรื่องนี้ศาสตราจารย Lipsey ไดยกตัวอยาง เชน 

ถานักลงทุนจากประเทศ A พบวาการนําเงินทุนมาลงทุนเพ่ือการ

ผลิตสินคาในประเทศ B แลวทําใหสามารถผลิตสินคาชนิดเดียวกัน

กับที่ผลิตในประเทศ A แตสามารถขายไดดีในตลาดของประเทศ  

B  กวาประเทศ A อาจจะสงผลใหนักลงทุนตัดสินใจลดปริมาณ

การผลิตสินคาในประเทศ A หรือปดโรงงานในประเทศ A                      

3) ผลกระทบดานการสงออก 

 จากผลการศึกษาของนักวิชาการอื่นท่ีเกี่ยวของ เชน 

Home Country Effects of Foreign Direct Investment : 

Sweden4, The Multinational Operations of Swedish 

Firms: An Analysis of Determinants and  Effects5  สวนใหญ

ไดแสดงความเห็นคลายคลึงกับศาสตรจารย Lipsey คือ Outward 

FDI จะมีผลกระทบเชิงบวกตอการสงออกของประเทศของ

นักลงทุน เนื่องจาก Outward FDI โดยเฉพาะการออกไป

แสวงหาแหลงวัตถุดิบหรือแหลงที่มีคาแรงงานที่ตํ่ากวาในประเทศ

ของนักลงทุนนั้น จะเปนปจจัยที่ชวยสงเสริมการสงออกและรักษา

ตลาดการสงออกประเทศของนักลงทุน สําหรับประเทศไทย

นอกเหนือจากกลุ มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ งห มท่ีมี

ศกัยภาพในการออกไปลงทุนในตางประเทศแลว กลุมอตุสาหกรรม 

อาหารไทยถือวาเปนกลุ มอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพจะขยาย

การคาการลงทุนไปสูตางประเทศเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในกลุม

ประเทศอาเซียน ซึ่งผูประกอบการรายใหญที่มีศักยภาพจะเนน

3  Robert E. Lipsey ,Home- and Host-Country Effects of Foreign Direct Investment, URL: http://www.nber.org/chapters/c9543.
4  Blomstrom, Magnus and Ari O. Kokko. “Home Country Effects of Foreign Direct Investment: Sweden.” In Canadian-Based Multinationals, 
 edited by Steven Globerman, Industry Canada Research Series. Calgary: University of Calgary Press, 1994.
5  Swedenborg, B. The Multinational Operations of Swedish Firms: An Analysis of Determinants and Effects. Stockholm: The Industrial Institute 
 for Economic and Social Research, 1979.
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อุปทานดานแรงงาน แตในบางประเทศกลับพบวาเกิดปญหาการ

วางงานเพ่ิมข้ึนอันเน่ืองมาจากการออกไปลงทุนในตางประเทศ 

ตัวอยางเชน ภายหลังการจัดทําขอตกลงการคาเสรีระหวาง

สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดา ทําใหในสหรัฐอเมริกาไดเกิด

การคัดคานขึ้นบอยครั้ง โดยผูนําแรงงานและกลุมแรงงานที่สูญเสีย

ตําแหนงงานนับรอยนับพันตําแหนง เพราะมีหลายบริษัทของ

สหรัฐอเมริกาหันไปลงทุนในเม็กซิโกเพื่อใชประโยชนจากแรงงาน

ราคาถูก แลวสงออกสินคาท่ีผลิตไดกลับไปยังสหรัฐอเมริกาและ

สงออกไปจําหนายในตลาดอื่นๆ ดวย

 เมื่อพิจารณาผลกระทบของ Outward FDI  ในแตละ

ดานดังกลาวขางตนแลว จะเห็นไดวาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจะมีทั้ง

ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบท่ีแตกตางกันไปในแตละประเทศ 

ดังนั้นการท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมโดยสํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุนไดระบุใหปรับเปลี่ยนบทบาทในการสงเสริมการ

ลงทุนในประเทศเปนหลัก (Inbound Investment) มาเปนการ

เพิ่มบทบาทสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ (Inbound & 

Outbound Investment) ไวในรางยุทธศาสตรสงเสริมการลงทุน

ในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2556 - 2560) รวมทั้งมีแนวทางใหมๆ เพิ่มขึ้น 

ตัวอยางเชน จัดตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมการลงทุนไทย

ในตางประเทศท่ีมรีฐัมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเปนประธาน

จัดตั้งศูนยพัฒนาการลงทุนไทยในตางประเทศ เพื่อจัดอบรม

หลักสูตรสรางนักลงทุนไทยไปลงทุนตางประเทศ จัดตั้งศูนยขอมูล

การลงทุนไทยในตางประเทศ การจัดทําศึกษาลูทางการลงทุน

เชิงลึกในอุตสาหกรรมเปาหมายสาขาตางๆ จัดสัมมนาเผยแพร

ลูทางการลงทุนในหัวขอตางๆ เชน กฎระเบียบในการทําธุรกิจ

ในตางประเทศ โอกาสทางการตลาดในอุตสาหกรรมที่นาสนใจ 

เปนตน

แนวทางต างๆ ดังกล าวจะช วยสร างความพร อม

ความชัดเจนในทิศทางการสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ

ของภาครัฐ และเสริมสรางศักยภาพภาคเอกชนท่ีสนใจจะออกไป

ลงทุนในตางประเทศมากขึ้น ซึ่งจะชวยลดผลกระทบเชิงลบ

ที่อาจจะเกิดข้ึนจากการสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ

ทั้งในปจจุบันและอนาคตไดในระดับหนึ่ง

เขาไปลงทุนในตางประเทศในลักษณะการเขาไปตั้งโรงงานผลิต

และจัดจําหนายเอง แตในชวงท่ีผานมาการลงทุนในตางประเทศ

ในธุรกิจอาหารของไทยยังมีไมมากนัก โดยมีมูลคาประมาณหลัก

รอยลานบาทหรือพันลานบาทตอปเทาน้ัน ซึ่งผูประกอบการไทย

จะสนใจเขาไปลงทุนสวนใหญอยูในธุรกิจน้ําตาล อาหารแปรรูป 

อาหารสัตว เปนตน 

4) ผลกระทบดานการจางงาน

 แมวาจะมีความกังวลในเร่ืองการเกิดปญหาการวางงาน

จะเพิ่มขึ้นในตลาดแรงงานภายในประเทศของนักลงทุนหากภาค

รัฐมีนโยบายสงเสริม Outward FDI แตในความจริงแลวนโยบาย

ดังกลาวจะสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจางงาน

ภายในประเทศของนักลงทุนเอง มากกวาการสรางปญหาการ

ตกงานหรือการวางงานภายในประเทศของนักลงทุน ตัวอยางเชน

ประเทศสวีเดนไดมีการสงเสริมการออกไปลงทุนในตางประเทศ

เนื่องจากสวีเดนมีจํานวนประชากรท่ีคอนขางนอยและมีคา

ครองชีพที่สูงมาก ทําใหมีอัตราคาแรงมีการปรับสูงขึ้นเรื่อยๆ 

ในแตละป ซึ่งภายหลังที่บริษัทและโรงงานตางๆ ในสวีเดน

ไดยายออกไปลงทุนในตางประเทศแลว สงผลใหบริษัทและ

โรงงานท่ียังคงดําเนินธุรกิจในสวีเดนตองปรับรูปแบบดําเนินธุรกิจ

ที่เนนใชเทคโนโลยีและการจางแรงงานท่ีมีทักษะฝมือสูงแทนการ

ใชแรงงานจํานวนมาก ซึ่งทําใหความสมดุลระหวางอุปสงคและ
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สัมภาษณพิเศษ

 “เดิมผมรับราชการอยูตางจังหวัด เติบโตจากหนวยงานสํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดในตําแหนงวิศวกร ผู ชวยอุตสาหกรรมจังหวัดและอุตสาหกรรมจังหวัด 
ซึ่งการทํางานคอนขางใกลชิดประชาชนและพ้ืนที่โดยเร่ิมเปนอุตสาหกรรมจังหวัด
ครั้งแรกที่จังหวัดสระแกว บุรีรัมย อุดรธานี และปทุมธานี ซึ่งแตละพื้นที่ก็จะมีปญหา
แตกตางกันไป เชน จังหวัดสระแกวและจังหวัดบุรีรัมย ประชากรคอนขางยากจน 
จังหวัดอุดรธานี มีป ญหาขอขัดแย งเรื่องเหมืองแร โปรแตซ การทํานาเกลือ
สินเธาว  สวนจังหวัดปทุมธานี ก็จะเปนเรื่องข อขัดแยงด านสิ่งแวดลอม
และมลพิษ ในแตละพื้นที่ทําใหผมไดรับรูถึงปญหา อุปสรรค และความ
ตองการ ทั้งของผูประกอบการ ประชาชนและเกษตรกร ในฐานะที่เราเปน
นักอุตสาหกรรม ทํางานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมก็ไดซึมซับสิ่งตางๆ แตละ
พื้นที่ติดตัวมา ทั้งปญหาเร่ืองพืชผลการเกษตรราคาตกต่ํา ปญหา
คนวางงาน ปญหาขาดแคลนแรงงาน ภัยแลง นํ้าทวม สิ่งแวดลอม 
อากาศเสีย นํ้าเนาปลาตาย ไฟไหม อุบัติภัย โรงงานระเบิด สารเคมี
รั่วไหล โรคพืช แมลงระบาด ความม่ันคง ขอขัดแยงในสังคม ฯลฯ 
ซึ่งเปนปญหาที่ไมนาเชื่อเลยวาหนวยงานที่ทําหนาท่ีเปนผู แทน
ของกระทรวงอุตสาหกรรมในแตละจังหวัดตองมีสวนเก่ียวของ
รับผิดชอบและเขาไปชวยเหลือแกไขปญหาแทบทุกเรื่อง พื้นที่จังหวัด
ชายแดนที่ไม มีความปลอดภัย พื้นที่ชนบทยากจน กระทรวง
อุตสาหกรรมก็เข าไปให ความช วยเหลือฝ กอาชีพแก ราษฎร 
ใหมีรายไดเพิ่ม รูจักกันดีก็คือ อาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย บางจังหวัดตองรวมกับหนวยทหารเขาไปฝกอบรม
ราษฎรในพ้ืนที่ไมสงบใกลตะเข็บชายแดน ระหวางเปนวิทยากร
ถึงข้ันตองว่ิงหนีจรวด RPG พรอมราษฎรท่ีมาอบรมก็เคยมี 

“การทํางานหลายอยางทําใหไดเรียนรู
และมีประสบการณที่มากข้ึน”

รองผูอาํนวยการสํานักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม

ประสบการณที่ผานเขามาทําใหคนเราแกรงขึ้น เชนเดียวกับอาชีพขาราชการ 
การผานประสบการณที่หลากหลายทําให “สมศักดิ์ จันทรรวงทอง” 
มากไปดวยประสบการณทํางานจากนักปฏิบัติสู นักบริหารที่ครบเครื่อง
คนหน่ึงของกระทรวงอุตสาหกรรม

สมศักด์ิ  จันทรรวงทองสมศักด์ิ  จันทรรวงทอง

อยากใหทานเลาประสบการณ
ในการทํางานท่ีผานมา
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หมูบานอาสาปองกันตนเองในพื้นหางไกลขนาดตองนั่งรถเดินเทาเขาไปใชเวลาเปนวันก็เคยมี งานนี้ถึงขั้นนําหิด 
(แมลงชนิดหนึ่ง) มาติดกันทั้งบานตองทาชโลมยาทาฆาหิดกันท้ังครอบครัวก็เคยมี การแกไขปญหาพืชผลเกษตร
ราคาตกต่ําบางจังหวัดมีพืชมากกวา 10 ชนิดที่ตองแกไขก็มี สิ่งแวดลอมนํ้าเนาปลาตาย อากาศเสีย ที่สําคัญคือ 
อุบัติภัยในโรงงานลวนแตพบเห็นตองเขาไปแกไข ชี้แจงใหประชาชนเขาใจ
 พออายุราชการมากข้ึนก็ไดยายมาอยูในจังหวัดปริมณฑลใกลๆ กรุงเทพ คือ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีลักษณะ
เปนเมืองชั้นนําดานอุตสาหกรรมจึงตองใชความเปนมืออาชีพมากขึ้นจากเดิมปญหาตางๆ ที่มันเคยงายก็จะเริ่มมีความซับ
ซอนแกไขยากข้ึน ตอนน้ันรัฐบาลใหจัดทําแผนยุทธศาสตรจังหวัดซึ่งตองมีการวิเคราะหจุดแข็งจุดออน โอกาส
และภัยคุกคาม อุตสาหกรรมจังหวัดจึงมีบทบาทอยางสูงเพราะเปนเมืองอุตสาหกรรมยุทธศาสตร จังหวัดปทุมธานี 
จึงมุงไปในเร่ืองอุตสาหกรรมการใชองคความรูและนวัตกรรม จุดหมายจะเปนเมืองวิทยาศาสตรอุตสาหกรรม (Industrial 
Science City) มี Design Center มี software Park พัฒนาตอยอดจาก Science Park มหาวิทยาลัย นิคมอุตสาหกรรม 
หองปฏิบัติการ กฎหมายพิเศษ พื้นท่ีสีเขียว พื้นท่ีพักอาศัย ชุมชนและส่ิงอํานวยความสะดวกใหเปนสวรรคของ
นักวิทยาศาสตร นักวิจัย ใหมารวมกันศึกษา วิจัย พัฒนา สรางนวัตกรรมใหมๆ องคความรูตลอดจนเทคโนโลยีที่สามารถ
นําไปใชในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย อันนี้ผมชอบมากและอยากเห็นไทยเปนมหาอํานาจในดานน้ีอยางมาก
ขณะเดียวกันก็ตองแกไขปญหา การกอเหตุเดือดรอนจากโรงงานสิ่งแวดลอม ขยะ อากาศเสีย นํ้าเนา ปลาตาย ขอขัดแยง
ระหวาชุมชนและโรงงาน อุบัติเหตุในโรงงาน สารเคมีรั่วไหล ซึ่งเริ่มมีมากขึ้นและรนุแรงขึ้นเนื่องจากชุมชนและท่ีอยูอาศัย
เขาใกลโรงงานย่ิงขึ้นๆ ควบคูกันไป 
       ตอนนั้นทานวิฑูรย สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ยังเปนรองปลัดฯ มอบโจทยใหสํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดปทุมธานี ไปลองทําเรื่องของธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม เพราะขณะนั้นกระแสโลกพูดถึงเรื่องความรับผิดชอบ
ตอสังคมซึ่งก็คือ CSR (Corporate Social Responsibility) เปนการดําเนินธุรกิจภายใตหลักจริยธรรมและการจัดการ
ที่ดีหรือธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมนั่นเอง ตอนผมเปนอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ก็ทําควบคูกันไปหลายโครงการ
ทานปลัดวิฑูรย ไดทํา “โครงการอาสา (ASSA)” โดยมอบนโยบายใหแตละจังหวัดไปดําเนินการแตละจังหวัดก็รับกันไป 
2-3 เรื่องที่เกิดเปนรูปธรรมคือ “โครงการธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม” มีการวางกรอบต้ังเกณฑ ประชาพิจารณ 
โดยทานปลัดวิฑูรย มาเปนประธานดวยตนเอง จากนั้นก็มีการตรวจสอบตามเกณฑที่กําหนด และมอบประกาศนียบัตร
แกโรงงานที่ผานการรับรอง สุดทายไดรับเลือกใหเปนตนแบบ ไดรับงบประมาณจัดทํากระจายไปทุกพื้นท่ี ทั้งประเทศ
และขณะนี้โครงการที่ยังทําอยู
 ทํางานอยูที่จังหวัดปทุมธานี ก็จะไดเห็นภาพของความขัดแยงเหมือนตอนที่อยูจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเปนพ้ืนท่ี

แหลงหินเกลือขนาดใหญที่อําเภอบานดุง มีโรงงานทําเกลือจํานวนมากดูดนํ้าเกลือมาตากเปนเกลือสินเธาวก็จะมีปญหา
กับเกษตรกรจํานวนมากท่ีทํานาไมไดผล ปกติมันก็เปนดินเค็มอยูแลว พอมีการทํานาเกลือความเค็มก็เพ่ิมข้ึนประชาชน
ทั้ง 2 ฝงมีความขัดแยงกัน สวนที่จังหวัดปทุมธานี มีโรงงานผลิตอาหารสัตวอยูโรงหนึ่ง พอเกิดวิกฤตราคาพลังงานทําให

เช้ือเพลิงตางๆ มีราคาสูงขึ้น เขาเลยขอนําถานหิน
เข ามาใช เป นเชื้อเพลิงแทนเชื้อเพลิงนํ้ามันเตา
มีผลการวิเคราะหว าการปลดปลอยมลพิษทาง
อากาศจะลดลงถึง รอยละ 30 แตถานหินเปน
เชื้อ เพลิงความร อนสูง  จะสามารถผลิตไอนํ้ า
แรงดันสูงซ่ึงสามารถเอาไปปนไฟฟากอนนํามาใช
งานปกติ กระทรวงอุตสาหกรรมก็อนุญาตให  
จนสุดทายก็เกิดเรื่องข้ึนมาเพราะความไมเขาใจ
ของชุมชนและทองถ่ิน สุดทายเราก็เอาเรื่องของ
ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอมและคณะกรรมการไตรภาคี
เขาไปแกปญหาก็ลุลวงดวยดี โรงงานอยู ร วมกับ
ประชาชนและชุมชนไดเปนอยางดี โรงงานที่ลงทุน
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ไป 800 ลานบาท ก็สามารถกลับมาเดินเครื่อง
ได ปญหาโรงงานก็ไดรับการแกไข ทั้งของเกา
ของใหมในคราวเดียวกันเครื่องมือที่สําคัญ
คือ หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม ได แก  
ประชาชนเขาถึงขอมูล มีสวนรวมแกไขปญหา 
โปรงใสเปดเผยรับผิดชอบตอสังคม นิติธรรม 
และยุติธรรม
        จากจังหวัดปทุมธานียายมาเปน ผอ.
ที่สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเปนตําแหนง
ที่งานหนักท่ีสุด ทานปลัดวิฑูรยมีนโยบาย
ใหหนวยงานสวนภูมิภาคมีการดําเนินงาน

ในเชิงรุกมีการแบงเปนกลุมจังหวัด ทําอยางไรใหมีการบูรณาการทํางานกัน ก็เลยจัดตั้งคณะทํางานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
อุตสาหกรรมจังหวัดข้ึนโดยคณะทํางานชุดนี้มีตัวแทนจากทุกจังหวัดมารวมระดมความคิดเห็นจัดทําแผนงานเพื่อให
สอดคลองกับการของบประมาณตางๆ เพราะรัฐบาลใหเงินเปนพื้นที่ งานท่ีสําคัญตอนน้ันก็มี ทําจัดทําขอมูลผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ (gross domestic product - GDP) ของแตละจังหวัด การถายโอนอํานาจใหกับองคการบริหาร
สวนทองถิ่น การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต โครงการกํากับดูแลโรงงานและเฝาระวังคุณภาพแมนํ้าเจาพระยา 
ก็เกิดในยุคนี้เหมอืนกันทั้งจังหวัดและกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็เขามารวมกันทํางาน ตอนนั้นก็มีวิกฤตเรือบรรทุกนํ้าตาล
ลมที่จังหวัดชัยนาทเกิดปลาตายข้ึนมา การแกไขและฟนฟูลํานํ้าอื่นๆ ก็เกิดขึ้นในชวงนี้พออยูสํานักนโยบายและแผน 2 ป 
ไดไปเรียนหลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนป 2552 ทําใหไมคอยมีเวลาเพราะอยูตรงน้ีทํางานหนัก
ตั้งแตเชาตรูจนดึกดื่นจึงขอยายไปทําตําแหนงอื่น
 จากนั้นยายมาอยูกรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักอุตสาหกรรมรายสาขา5 ดูแลโรงงานผลิตไฟฟา โรงงาน
เยื่อกระดาษ โรงงานแยกกาซ ก็จะมีเรื่องที่ชุมชน ประชาชนที่อาจไดรับความเดือดรอนไปฟองรองศาลปกครอง
เปนจํานวนมาก สิ่งที่ทําในชวงนั้นคือ การไปตรวจแกไขปญหาโรงงานกอเหตุเดือดรอนและมลพิษ ตามกฎหมาย
สิ่งแวดลอม โรงงานผลิตไฟฟาพลังงานความรอนที่กําลังการผลิตตั้งแต 10 เมกะวัตตขึ้นไปเปนโรงงานประเภทหรือชนิดที่
กําหนดใหตองรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment - EIA) ซึ่งผูประกอบการโรงงาน
จะตองจัดทํามาตรการปองกันแกไขผลกระทบที่ไดศึกษาในประเด็นตางๆ เมื่อรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมไดรับความ
เห็นชอบจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแลว กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะผูอนุญาตจะตองนํา
มาตรการที่ผูประกอบการเสนอไวในรายงานมากําหนดเปนเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต ทําใหผูอนุญาตมีหนาที่ในการ
กํากับ ดูแลโรงงานในประกอบกิจการภายใตมาตรการท่ีเสนอไวและกําหนดเปนเงื่อนไขการอนุญาต ซึ่งมาตรการ EIA จะ
มีความละเอียดซับซอนมาก บางครั้งตองไปดูถึงรากเหงามันเลยวาเปนมาอยางไร เราเลยตองจัดทําระบบการตรวจสอบ
และกํากับขึ้นมาใหม โดยทานปลัดวิฑูรยไดมอบหมายใหปรับปรุงกระบวนการตรวจติดตามการดําเนินการตามมาตรการ
ที่กําหนดไวใน EIA แบบมีสวนรวม สุดทายก็เกิดเปนระบบท่ีสามารถตอบสนองตอประชาชนในพื้นที่วาโรงงานที่เขามาตั้ง
ตองดําเนินการทําในส่ิงที่ตัวเองประกาศไวใน EIA ซึ่งเปนเคร่ืองมือทําใหอุตสาหกรรมมีความย่ังยืน ถาเราอานใน EIA 
จะเห็นวาคอนขางรัดกุมมากเพราะนอกจาก เปนการปองกันปญหาส่ิงแวดลอมแลวยังสามารถเอาไปตอยอดพัฒนา
ไปเปน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศไดดวย
 ชวงที่อยูสํานักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 5 ไดเกิดนํ้าทวมใหญปลายป 2554 ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม
รับบทหนักมาก ทานปลัดวิฑูรยตั้งทีมทํางานแกไขปญหานํ้าทวมและตองทํางานอยางหนักเปนระยะเวลา 120 วันเต็มๆ 
ทําตั้งแตเชาตรูเลิกเท่ียงคืน ไมมีวันหยุดบางวันตองนอนท่ีทํางาน นํ้าทวมบานก็ไปนอนโรงแรม ตอนน้ันเปนชวงที่ทํางาน
เหนื่อยมากที่สุดตั้งแตทํางานมา ถาเปนนักมวยก็เดินเขามุมไมไหวแลวแตพี่เลี้ยงบอกใหไปชกตอ เปนส่ิงที่กดดันมากๆ 
ผมคิดวาถาขาราชการไดผานวิกฤตบางอยางในชวงหนึ่งไปไดเราก็จะแกรงขึ้นเพราะบางทีเราออกไปทํางานแตมีขอจํากัด
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ทําอะไรไดไมทันตอปญหาและความตองการแลวยังโดนดาสารพัด ประชาชนเองก็เดือดรอน บางคนเขาโทรมาไมรูจะทํา
อยางไรพยายามจะติดตอขอใหเราชวย เราก็พยายามหาคนไปชวย เชน มีโรงงานน้ําทวมไฟดับแตยังมีสารเคมีคางอยู
โดยสารเคมีนี้ตองอยูภายใตอุณหภูมิ -18 องศา ถาเกิดอุณหภูมิสูงขึ้นจะทําใหสารเคมีระเบิดข้ึนมา เราก็หาคนชวยโดย
การกระจายขาวไปหาที่สําหรับเก็บสารเคมีตัวนี้ ผมคิดวาในสถานการณนี้จะทําอยางไรถาเราไมชวยกัน ใครจะชวยเราแต
ผลสุดทายงานน้ีก็ลุลวงไดดี
              ปจจุบันไดมาทํางานท่ีสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) นับเปนสิ่งท่ีดีเหมือนกับเราข้ึนบันไดมาเรื่อยๆ 
ตั้งแตงานภาคปฏิบัติ เหนจ็เหนื่อยออนลา อายุมากขึ้นพละกําลังก็ถอยลงจะไปอยูหามรุงหามคํ่าแบบเดิมก็ไมไหว ความรู
ต างๆ ที่สั่งสมอาจจะมาชวยคิดชวยทําใหงานของ สศอ. สะดวกข้ึนอยางไร ก็คิดว าจะมาดูเรื่องท่ีจะทําให
ภาพรวมของกระทรวงอุตสาหกรรมดีขึ้น วาเราตองการคนทํางานแบบใดบาง เพราะการทํางานไมจําเปนตองเปน
นักวิชาการลวนๆ อยางเดียวอาจมีมุมมองท่ีไมเห็นปญหา แตถามีแมทัพคนเดียวท่ีเห็นปญหาแตก็อาจจะไมรู วา
จะเชื่อมโยงแกปญหากับหนวยงานอื่นๆ อยางไรเมื่อมาอยูตรงนี้ก็จะใชประสบการณตางๆ มาดูเรื่องของแผนงาน
และวิธีการทํางานใหสามารถนําไปใชไดคลองขึ้นโดยทีมงานไมติดขัดอะไรที่สําคัญคือ การเกาถูกท่ีคัน

การทํางานในแตละหนวยงานท่ีผานมามีความเหมือน
หรือแตกตางกันอยางไร

 จริงๆ แลวในการทํางานทุกแหงมีความแตกตางในเนื้อหาสาระและวิธีการตางๆ แตที่เหมือนกันสิ่งหนึ่งคือ 
ผูบริหารมีหนาที่จะทําอยางไรใหคนทํางานสามารถทํางานไดดี ภายใตกฎกติกาตางๆ ดวยไมใชทําไดดีแตออกนอกลู
นอกทาง เพราะฉะน้ันในสวนน้ีผมคิดวามีความแตกตางกัน มาอยูที่สศอ. ไมใชวาจะมาบริหารเขาอยางเดียว เราตอง
มาศึกษาความรูตางๆ ที่มีอยูดวย เพื่อที่วาเราจะไปอุดชองวางตางๆ ที่มันเกิดข้ึนไดอยางไร ซึ่งในเร่ืองการทํางานตางๆ 
ผมวามีความแตกตาง การทํางานสวนใหญผมวาอยูที่ใจ ถาใจคิดจะทํางานแลวตอใหงานยากขนาดไหนก็สามารถ
ลุลวงไปดวยดี

ทานมีแนวทางนํามาปรับใชพัฒนางาน
ของสศอ. อยางไร

 คือตอนน้ีผมมองจากทุกมุมทุกสวนของประเทศเรา ผมวา
เมืองไทยจะตอง back to basic เราไมมีพื้นฐานเลยบางครั้ง
เหมือนฐานเราไมดี บางทีถาเราทําอะไรพลาดไปมันจะพลาดเยอะ 
แตถาเราไปจับใหอยูบนระบบ ระเบียบตางๆ เราทําอะไรไปก็จะไม
ผิด อยางในหนวยงานก็เหมือนกันเราควร back to basic ถามวา
ทุกวันนี้เรามีมาตรฐานอะไรบางในการทํางาน มาตรฐานความรู
ของคนทุกวันนี้ตํ่าลงมาเร่ือยๆ ถาเกิดคาเฉล่ียเราคงท่ีถามีพวก
หนึ่งตํ่าพวกหน่ึงจะดี เพื่อท่ีจะไดสมดุลใหไปได วันนี้เราอยูใน
สถานะแบบนั้น อีกแบบหนึ่งคือดีมาก อีกแบบหนึ่งคือตํ่ามาก
แตคาเฉลี่ยก็ยังไปไดอยู วันหนึ่งถาพวกดีๆ ลมหายตายจากไปจน
ลดจํานวนลง ผมวานาอันตราย สิ่งหนึ่งผมคิดวาเราควรทําระบบ

ตางๆ ใหครบทุกอยาง ไมวาจะเปนระบบการจัดการบริหารในแตละเรื่องหรือแมแตการเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 
แบบอยางที่องคกรไทยพัฒนา application เกี่ยวกับการทํางานตางๆ ไมวาเปนเรื่องอะไรก็ตาม สามารถติดตามงานวา
ตอนนี้งานเรื่องนี้ไปถึงไหนแลว ถาเราไมใชเทคโนโลยี ถามวาจะตอบไดไหม กวาเราจะนับนิ้วกวาจะตามเรื่องใชเวลา
เปนวัน ทุกวันนี้ถาทํางานบนเทคโนโลยีไดหมดตอไปเราก็จะทํารายงานผานเครือขายอินเตอรเน็ตได เชน เซ็นตหนังสือ
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ก็สามารถทําไดเลย แตวาการทํา application นี้ไมใชเรื่องงายๆ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีการทํา
เรื่องนี้อยูแตยังไมประสบความสําเร็จ ซึ่งมันไมใชของใครคนใดหน่ึงแตเปนผลงานองคกร ถาองคกร
ใดทําแบบน้ีไดก็จะดีและสามารถใชทํางานหลักไดจริง องคการจะมีความเจริญแบบกาวกระโดด
ซึ่งหลายองคกรทําได 

สศอ. จะมีการออกดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมตัวใหม
อยากทราบวาเปนมาอยางไร

 การทําดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือ IEI (Industrial Economic Indicator) 
ตัวใหมนี้เราเริ่มทํามาตั้งแตเดือนมกราคม 2557 แตยังไมไดเปดเผยเพราะที่ผานมา
มีความขัดแยงทางการเมือง ไมอํานวยตอการดําเนินงานเทาที่ควร แตในทางวิชาการ
เราก็ดําเนินการไป สวนในการเผยแพรประชาสัมพันธก็จะมีขอจํากัด เชนการจะเปดตัว
ดัชนีอุตสาหกรรมก็ทําไมไดเลยเล่ือนมาเร่ือยๆ สุดทายไดเปดตัวเมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 
2557 ที่ผานมาซ่ึงดัชนีตัวนี้จริงๆ แลวเปนตัวเดิมที่เราทํามาอยูแลว คือ ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index - MPI) เปนตัวมาตรฐาน
ที่หลายประเทศทํากันอยู แตตัวนี้ที่ผานมาไมดีมีแตติดลบติดตอกันมารวม 
12 เดือน อาจจะเปนดวยอะไรก็แลวแต แตเปนเครื่องชี้ใหเราเห็นเพื่อสามารถ
นําปญหาตางๆ ไปแกไขใหภาคอุตสาหกรรมของเราดีขึ้น เหมือนกับการท่ีไป
ตรวจวัดโคเลสเตอรอลแลวพบวาเราเกินมาตรฐานเราก็ไปออกกําลังกาย 
กินยา งดอาหาร ซึ่งก็แลวแตจําทําเพ่ือใหเราปลอดภัยจากโรครายตามหลัก
วิชาการ
        สําหรับดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่ีทําขึ้นใหมนี้เปนนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีมอบหมายให สศอ. ไปดู
วาการออกดัชนีอุตสาหกรรมที่เราทําอยูเพียงหนวยงานเดียวทําใหตัวเลขเหมือนไมชัด อยากใหมีหลายๆมุมมองก็เลยเปน 
3 มิติขึ้นมา คือ มิติดานการผลิตภาคอุตสาหกรรมจะประกอบดวยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกับอัตราการใชกําลังการผลิต 
ซึ่ง 2 ตัวนี้เปนตัวเดิมที่เรามีอยูแลว สวนท่ีเพิ่มมาคือ มิติดานการลงทุน เปนเรื่องที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดตัวเลข

มาจากการท่ีมีบุคคลหรือบริษัทตางๆ มาขอใบอนุญาตหรือตั้งโรงงาน ซึ่งกระบวนการขออนุญาต คือมาขอใบอนุญาต
กอนพอไดแลวก็ไปดําเนินการต้ังโรงงานและเปดดําเนินการโดยจํานวนโรงงานก็จะมีเพ่ิมขึ้นลดลง แจงเลิกโรงงาน
ก็มี ตั้งโรงงานใหมก็มี พวกน้ีจะประกอบดวยดัชนีจํานวนโรงงาน ดัชนีจํานวนเงินทุน ดัชนีจํานวนแรงมาและดัชนี
จํานวนแรงงาน ทั้งหมดมี 4 ตัว เพ่ือที่จะมาดูวาการเคล่ือนไหวของโรงงานเปนอยางไร แตละชวงเปนอยางไร
แตการจะดูจํานวนโรงงานอยางเดียวอาจจะไมแมน บางคร้ังเราเลิกโรงงานไปจํานวน 10 โรงงาน กับจํานวนคนงาน 
10 คน หรือการต้ังใหม 1 โรงงาน แตจํานวนคนงานเปน 10,000 คนมันดูไมได ก็ตองมาดูอยางอ่ืนประกอบ ดูวา
ใชจํานวนเงินลงทุนเทาไหร ใชแรงมาเทาไหร ใชเครื่องจักรเยอะไหม แลวก็ดูจํานวนแรงงาน บางแหงอาจจะมีจํานวน
แรงงานตั้งแต 1,000 - 10,000 คน แตเครื่องจักรมีอยูนิดเดียวอยาง เชน โรงงานทอผา จํานวนคนงาน 5,000 คน 
เคร่ืองจักรแค 500 แรงมา แตอยางโรงงานไฟฟาคนงาน 5 คน แตเคร่ืองจักรเปน 100,000 แรงมา ตัวเลขพวกน้ี
จะถวงดุลนํ้าหนักกันใหเห็นวาขอเท็จจริงแลวมันดีขึ้นหรือลดลง หรือมีทิศทางอยางไร
 อีกมิติก็คือ มิติดานความเช่ือม่ัน มันจะเปนเร่ืองของดัชนีของการขอรับการสงเสริมการลงทุน สวนใหญจะเปน
เรื่องการลงทุนจากตางประเทศแตตอนหลังมีภายในประเทศดวย ก็จะมีดัชนีจํานวนโครงการจํานวนเงินลงทุน จํานวน
การจางงานและดัชนีการสงเสริมการลงทุน มันก็เหมือนเปนการสะทอนความเช่ือมั่นอยางหน่ึง เพราะวาตอนท่ีเขามาขอ
การสงเสริมการลงทุน มันยังไมมีอะไรเลยบางครั้งแควารูจะไปอยูจังหวัดไหนมันเปนการเริ่มตน อาจจะเปนโครงการ
ใหญๆ มีโรงงานหลายโรงงานหรือมีหลายกลุมโรงงาน เพราะฉะนั้นอยูในเรื่องของความเชื่อมั่นสําหรับดัชนีความเชื่อมั่น
ทางธุรกิจอุตสาหกรรมและดัชนีชี้นําเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปนตัวท่ีมีอยูแลว ก็นํามารวมกันเขาเปนดัชนีเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมตัวใหม มีทั้งหมด 3 มิติ 
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 จริงๆ แลวการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเปนไปตามกระแสของโลก หมายถึงวาคนสวนใหญจะเลือกกันแบบไหน
อยางไรแตขณะนี้สิ่งที่ใกลตัวเรามากที่สุดคือ เรื่องของการเขาสูประชาคมเศรษกิจอาเซียนหรือ AEC ในป 2558 เปนสิ่งที่
ประเทศเราตองรีบหยิบฉวยโอกาสนี้วันนี้ลองดูสิวาไทยไดเปรียบตรงไหนสิ่งแรกคือทําเลที่ตั้งเพราะเราอยูตรงกลาง 
ใครจะบอกวาอยูตรงกลางกวาเราไมมี แลวตรงกลางของเรากวางเพราะเหนือ ตะวันออก ตะวันตก เรามีพมา เวียดนาม 
ลาว กัมพูชา ใตเราก็มีอินโดนีเซีย มาเลเซีย สวนพวกไปทางทะเลก็ตองไปเหมือนกันหมด เพราะฉะนั้นตรงที่เราอยูเราได
เปรียบคือ เครือขายคมนาคม เครือขายสายไฟฟา ซึ่งเราไดเปรียบจะไปทางไหนก็ตองเขาเมืองไทยงายกวา แตจะเปนแค
ชวงแรกเทาน้ันหลังจากน้ันไปแตละประเทศเขาก็จะสรางความมั่นคงของประเทศตนเองข้ึนมา
 ทุกอยางมันก็จะเหมือนกับเราเปนศูนยกลาง วันหนึ่งประเทศเราบอกวาเต็มแลวผลิตมากกวานี้ไมไดแลว 
เพราะชวงที่ผานมา 1-2 ป ถาจําไมผิดเราบอกวาคนงานเราไมมีแลว เงินทุนยังคงพอหาไดอยู แตพื้นที่เต็มแลว 
หาที่ลงไมได ไปไหนก็โดนไลหมด ทรัพยากรก็ใชหมดแลว ไมมีเพิ่มขึ้นมาแลว คนก็ไมรูจะเอาจากไหนมาผลิตแลวแตวันนี้
มันขยายออกเพิ่มขึ้นมาได เหมือนเรากางแขนขยายออกไปยังกัมพูชา พมา ลาวไดเต็มที่ สมัยกอนเราถูกบีบเพราะขางบน
เราไปไมถึงคือ เรื่องขององคความรูการใชแบรนด การใชทรัพยสินทางปญญาพอไปขางลางเราก็โดนตี แตวันนี้ขางลาง
ก็เปดให ขางบนเราก็พัฒนาตอไปได เราก็เหมือนพี่เอื้อเปนพี่ใหญ จริงๆ แลวก็มีคนมากดดันเราอยูเหมือนกันทั้งสิงคโปร 
มาเลเซีย ถือวาเขาอาจจะดีกวาเราหรือเหนือกวาเรา แตโดยทําเลท่ีตั้งเราดีกวาอยูตรงกลางและใหญดวย ของมาเลเซีย
เขาไมกลางและพื้นที่เล็ก สิงคโปรยิ่งแลวใหญเลย ความไดเปรียบตรงนี้เราสามารถใชประโยชนได วันหนึ่งเมื่อไหรก็ตาม
ที่ทุกคนผลิตสินคามาแขงกัน สิ่งหน่ึงที่เกิดข้ึนคือการตัดราคา ทําใหเราวนเวียนอยูที่เกาผมเห็นวาการเขาสูอาเซียน
เปนโอกาสที่ดีแตเราก็ตองพัฒนาองคความรูนวตักรรมใหมๆ ขึ้นมาเพื่อที่จะกาวไปขางหนาเหมือนกัน 
 อีกเร่ืองท่ีตองคํานึงคือ กระแสโลกโลกาภิวัตน ตอนน้ีตองคิดถึงฉลากเขียวหรืออุตสาหกรรมสีเขียวซ่ึงมี 5 ระดับ
ที่ทานปลัดวิฑูรยสรางข้ึน วันนี้มีระดับ 5 แลว มันเปนสิ่งที่จะตองทําและตองเจอ เพราะเม่ือพูดถึงกระแสโลก
ทุกโรงงานถ าไมสีเขียวคนก็จะไมซื้อของ และอีกมุมที่เราตองเจอคือการใชพลังงานอยางประหยัดเปนสิ่งที่เรา
หลีกหนีไมพน เรื่องพลังงานทดแทน ปญหาโลกรอน สิ่งหนึ่งที่เราตองมีคือคารบอนฟุตพริ้นทอัตราการปลดปลอย
คารบอนไดออกไซคในผลิตภัณฑตางๆ ตองเขาสูสังคมคารบอนตํ่า
 นอกจากน้ีกระทรวงอุตสาหกรรมครบรอบ 72 ป ไดออกมาตรฐานมาตัวหน่ึงคือมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียง
มอก.9999 ตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนผูคิดคนขึ้น ซึ่งเปนสิ่งท่ีจะทําใหเรามีความพอประมาณ 
มีเหตุผล มีภูมิคุมกันที่ดี ดังน้ันกระทรวงอุตสาหกรรมโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เพ่ือเปนแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม เปนตัวท่ีจะทําใหพวกเรารูวาเราจะตองทําตัวอยางไร อุตสาหกรรมเราจะดํารงอยู
อยางไรเพื่อใหเกิดความเขมแข็งและยั่งยืน...”

อยากใหทานเสนอมุมมอง
ท่ีมีตอการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

จากบทสัมภาษณท่ีใชเวลาเพียงไมก่ีนาที แตประสบการณท่ีสั่งสมและถายทอดออกมา อาจจะ
ทําใหเรารูสึกไดวาไฟแหงการทํางานของแตละคนน้ันเกิดขึ้นไดอยูเสมอหากเรามีแบบอยาง...
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ภาวะแนวโนม
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนีอุตสาหกรรม ดัชนีอุตสาหกรรม 
ไตรมาสที่ 1 ป 2557ไตรมาสท่ี 1 ป 2557

ดัชนีอุตสาหกรรม

ไตรมาส

1/2556

(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส

4/2556

(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส

1/2557

(ม.ค. - มี.ค.)

อัตราการ

เปลี่ยนแปลง

เมื่อเทียบกับ

ไตรมาสกอน

(%)

อัตราการเปลี่ยนแปลง

เมื่อเทียบกับ

ไตรมาส

เดียวกันของปกอน

(%)

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพ่ิม) 184.79 170.51 171.69 0.69 -7.09

 ดัชนีการสงสินคา 207.94 186.53 183.38 -1.69 -11.81

 ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 195.26 205.95 211.05 2.47 8.09

 ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 160.02 175.81 188.43 7.18 17.75

 ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 117.54 116.23 114.04 -1.89 -2.98

 ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 166.54 145.76 160.05 9.80 -3.90

 อัตราการใชกําลังการผลิต 67.38 62.14 61.83 -0.50 -8.23

(ฐานเฉลี่ยรายเดือน ป 2543 และเปนดัชนีที่ยังไมปรับผลกระทบของฤดูกาล)  

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน พบวา ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง เพ่ิมขึ้น 
แตดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม(มูลคาเพ่ิม) ดัชนีการสงสินคา ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 
ลดลง โดยมีรายละเอียดแตละดัชนีดังนี้

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม มี 26 อุตสาหกรรมท่ีมีการผลิตเพิ่มขึ้น เชน การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไปอื่น ๆ การผลิตนํ้าตาล  
การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส การผลิตเคร่ืองแตงกาย ยกเวนเคร่ืองแตงกายท่ีทําจากขนสัตว การผลิต
ผลิตภัณฑพลาสติก การผลิตอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตรและเครื่องอุปกรณเกี่ยวกับการถายภาพ การผลิตปูนซีเมนต ปูนขาวและ
ปูนปลาสเตอร การผลิตผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑที่ใชรักษาโรค และผลิตภัณฑที่ทําจากสมุนไพร การผลิตเม็ดพลาสติก เปนตน

ดัชนีการสงสินคา มี 25 อุตสาหกรรมท่ีมีการสงสินคาเพิ่มข้ึน เชน การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไปอื่น ๆ การผลิตผลิตภัณฑ
พลาสติก การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส  การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภท
ไวในท่ีอื่น การผลิตเครื่องแตงกาย ยกเวนเครื่องแตงกายที่ทําจากขนสัตว การผลิตผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑที่ใชรักษาโรค 
และผลิตภัณฑที่ทําจากสมุนไพร การผลิตเม็ดพลาสติก การผลิตอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตรและเคร่ืองอุปกรณเกี่ยวกับการถายภาพ 
การผลิตผลิตภัณฑยางอื่น ๆ เปนตน

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุมอุตสาหกรรม)

 ดัชนีอุตสาหกรรม ในไตรมาสท่ี 1/2557 (มกราคม – มีนาคม) เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน พบวา 
ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น แตดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
(มูลคาเพิ่ม) ดัชนีการสงสินคา ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง และดัชนีผลิตภาพแรงงาน
อุตสาหกรรม ลดลง 

  สวนดัชนีอุตสาหกรรมและการวิเคราะห
 ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง มี 35 อุตสาหกรรมที่มีสินคาสําเร็จรูปเพิ่มข้ึน เชน การผลิตยานยนต การผลิตมอลตลิกเคอ
และมอลต การผลิตนํ้าตาล การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม การผลิตสบูและผงซักฟอก 
เคมีภัณฑที่ใชในการทําความสะอาดและขัดเงา เครื่องหอมและสิ่งปรุงแตงสําหรับประทินรางกายหรือประเทืองโฉม การผลิตเม็ดพลาสติก 
การผลิตแกวและผลิตภัณฑแกว เปนตน

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม มี 13 อุตสาหกรรมที่มีแรงงานเพิ่มข้ึน เชน การผลิตหมอสะสมไฟฟา เซลลปฐมภูมิ
และแบตเตอรี่ปฐมภูมิ การผลิตยานยนต การผลิตผลิตภัณฑยางอื่น ๆ การผลิตผลิตภัณฑประเภทอบ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส การผลิตมอลตลิกเคอและมอลต การผลิตปูนซีเมนต ปูนขาวและปูนปลาสเตอร การผลิตผลิตภัณฑ
จากคอนกรีต ซีเมนต และปูน การผลิตเคร่ืองจักรที่ใชงานทั่วไปอื่น ๆ เปนตน

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม มี 27 อุตสาหกรรมที่มีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน เชน การผลิตนํ้าตาล 
การผลิตเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล รวมทั้งนํ้าด่ืมบรรจุขวด การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก การผลิตเครื่องรับโทรทัศนและวิทยุ และสินคา
ที่เก่ียวของ การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไปอื่นๆ  การผลิตเครื่องแตงกาย ยกเวนเครื่องแตงกายที่ทําจากขนสัตว การผลิตผลิตภัณฑ
ยาสูบ  การผลิตกระเปาเดินทาง กระเปาถือและสิ่งที่คลายกัน อานมาและเครื่องเทียมลาก การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากนม เปนตน

อัตราการใชกําลังการผลิต มี 19 อุตสาหกรรมที่มีอัตราการใชกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น เชน การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส การผลิตเคร่ืองรับโทรทัศนและวิทยุ และสินคาที่เกี่ยวของ การผลิตนํ้าตาล การผลิตผลิตภัณฑโลหะ
ประดิษฐอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไว
ในที่อื่น 2919 การผลิตเคร่ืองจักรท่ีใช
งานทั่วไปอื่น ๆ การผลิตผลิตภัณฑยาง
อื่น ๆ การผลิตลวดและเคเบิ้ลที่หุ ม
ฉนวน 2423 การผลิตผลิตภัณฑทาง
เภสัชกรรม เคมีภัณฑที่ใชรักษาโรค และ
ผลิตภัณฑที่ทําจากสมุนไพร การผลิต
เคร่ืองแตงกาย ยกเวนเคร่ืองแตงกาย
ที่ทําจากขนสัตว เปนตน 

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเขาดูไดที่เว็บไซต สศอ. ที่  www.oie.go.th

(ฐานเฉลี่ยรายเดือน ป 2543   และเปนดัชนีที่ยังไมปรับผลกระทบของฤดูกาล)

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุมอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม
ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

(มูลคาเพ่ิม)
192.82 187.33 202.44 128.01 179.49 183.46 180.01 183.60 183.60 174.39 173.63 170.51 171.69

ดัชนีการสงสินคา 195.63 185.22 209.52 133.82 186.54 201.78 205.59 208.34 207.94 195.73 194.03 186.53 183.38

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 183.93 189.32 193.55 167.28 181.66 186.89 182.85 185.83 195.26 197.03 202.86 205.95 211.05

ดัชนีอัตราสวนสินคา

สําเร็จรูปคงคลัง
142.97 147.98 162.73 200.48 160.73 160.01 152.68 160.60 160.02 168.06 166.59 175.81 188.43

ดัชนีแรงงาน

ในภาคอุตสาหกรรม
119.85 117.17 120.79 110.74 116.26 114.90 116.97 116.75 117.54 114.73 116.79 116.23 114.04

ดัชนีผลิตภาพแรงงาน

อุตสาหกรรม 
157.85 147.08 153.91 125.59 166.29 161.22 157.43 160.92 166.54 156.66 146.87 145.76 160.05

อัตราการใชกําลังการผลิต 65.27 62.38 67.56 49.16 65.16 65.70 66.62 66.60 67.38 64.05 63.87 62.14 61.83
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ในชวง 2-3 ปที่ผานมา อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม ประสบปญหาดานแรงงานอยางมาก ทั้งการ
ขาดแคลนแรงงานและคาจางแรงงานที่เพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเน่ือง และมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน จากปญหา
โครงสรางประชากรไทยท่ีกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ ปญหาการขาดแคลนแรงงานสงผลใหคาจางแรงงานเพ่ิมสูงข้ึน 

ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ปรับคาแรงขั้นตํ่าทั่วประเทศเปนวันละ 300 บาท ตั้งแต
ตนป 2556 สงผลกระทบตอผูประกอบการท่ีปรบัตวัไมทนั โดยเฉพาะ SMEs นอกจากนี้
ผู ประกอบการสวนใหญที่มีบทบาทเปนผู รับจางผลิต ปจจุบันเจาของตราสินคา
ซ่ึงเปนผูสั่งผลิตเร่ิมเคลื่อนยายคําสั่งผลิตไปยังประเทศที่มีคาจางแรงงานที่ตํ่ากวาไทย 
แมไทยจะมีจุดแข็งในดานฝมือ แตประเทศอื่น ๆ ก็มีแนวโนมที่จะพัฒนาฝมือแรงงาน
เชนเดียวกัน 

กนกวรรณ บัวผุด
สํานกันโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

สศอ.พบผูประกอบการ

 การพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะตอไปจะตองพิจารณาภาย
ใตเงื่อนไขและบริบทที่เปลี่ยนไป การผลิตและการบริหารจัดการ
แบบเดิม ๆ นั้น จะไมสงผลดีตออุตสาหกรรมกลุมน้ี เพราะเม่ือ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลบังคับใชใน ป 2558 จะทําให 
ASEAN เปนฐานการผลิตเดียวกัน การเคลื่อนยายเงินทุน การ
ลงทุน แรงงาน สินคาและบริการจะเปนไปอยางเสรี จึงเปนทาง
เลือกที่ผูประกอบการจะตองพยายามยายหรือขยายฐานการผลิต
ไปยังประเทศที่มีทรัพยากรแรงงานที่สมบูรณและคาแรงที่ถูกกวา 
โดยเฉพาะกลุมประเทศอาเซียนซึ่งถูกมองวาจะเปนตัวขับเคลื่อน
เศรษฐกิจหลักของโลก ดังนั้นเพื่อรักษาความสามารถในการ

แขงขัน ผู ประกอบการรายใหญบางรายจึงพยายามลดตนทุน
โดยหาลู ทางการย ายหรือขยายฐานการผลิตไปยังประเทศ
เพื่อนบาน ซึ่งตองมีคาใชจายในการศึกษาขอมูลกฎระเบียบ
และความเปนไปไดในการลงทุนท่ีสูงมาก ขณะท่ีกลุ ม SMEs 
หลายรายพยายามท่ีจะกาวออกไป แตเนื่องจากยังไมมีหนวยงาน
ใดที่ศึกษารวบรวมขอมูล ทําใหผูประกอบการขาดขอมูล ความรู
ความเขาใจ ตองลองผิดลองถูก เสียท้ังเวลาและโอกาส ตลอดจน
คาใชจายจํานวนมาก
 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เล็งเห็นถึง
ความจําเปนเรงดวนที่จะตองมีขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ

กับการยายฐานการผลิตไปประเทศเพ่ือนบานกับการยายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบาน
บริษัท ไฮเทค แอพพาเรล จํากัด :บริษัท ไฮเทค แอพพาเรล จํากัด :
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เคลื่อนย ายหรือขยายฐานการลงทุนของอุตสาหกรรมท่ีใช 
แรงงานเข มข น เช น อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ งห ม 
ไปยังประเทศเพื่อนบานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ในลักษณะคูมือใหกับผูประกอบ
การโดยเฉพาะกลุม SMEs จึงได
ทําการศึกษาอยางตอเน่ืองจาก
ป 2556 และเพ่ือใหได ข อมูล
จ า กป ร ะสบก า รณ  จ ริ ง ข อ ง
ผูประกอบการที่บุกเบิกการยาย
ฐานการผลิต ซึ่งจะเปนประโยชน
ตอการศึกษาวิเคราะห นักวิจัย
จากมูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทย  (TDRI) และเจ าหน าที่ สศอ .  จึงได 
เข าสัมภาษณเชิงลึกผู ประกอบการผลิตเส้ือผ ากีฬาส งออก
ช้ันนําระดับโลก โดยได รับเกียรติจาก คุณวัลลภ วิตนากร 
ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย และประธาน
บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จํากัด ในการอนุเคราะหขอมูล 
ซึ่งจะเปนพื้นฐานประสบการณเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ
ในการยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานเขมขน
ในระยะตอไป
 บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จํากัด กอตั้งเปนโรงงาน
ผู ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปสงออกตั้งแตป พ.ศ. 2534 ถึงปจจุบัน
รวม 21 ป โดยมีพนักงานรวมกันทั้งหมดประมาณ 5,007 คน 
จาก 9 สาขายอย ซึ่งคุณวัลลภ กลาววา กลุมไฮ-เทค ไดขยายฐาน

การลงทุนไปยังภูมิภาคอาเซียน
อย  างน อย  3  ประเทศแล ว 
เนื่องจากต องการได รับสิทธิ
ทางภาษีศุลกากรเปนการท่ัวไป 
(General ized System of 
Preferences : GSP) เปนสําคัญ 

โดยประเทศไทยจะไมไดรับสิทธิ GSP ในหลายสินคาและหลาย
ตลาด เชน สหภาพยุโรป (EU) ขณะท่ีลาว กัมพูชา บังคลาเทศ 
และเมียนมาร ยังไดรับสิทธิประโยชนดานนี้อยู ซึ่งทําใหประเทศ
เหลาน้ีกลายเปนฐานการผลิตเคร่ืองนุงหมรายใหญ นอกจากน้ี
การสูญเสียขีดความสามารถในการแขงขันในอนาคตก็เปนปจจัย
หนึ่งในการยายฐานการผลิต โดยไมไดตัดสินใจจากปจจัยดาน
คาแรงท่ีตํ่ากวาเพียงลําพัง เน่ืองจากคาดการณวาในอนาคต
คาแรงในประเทศเพ่ือนบานจะเพ่ิมสูงขึ้นมาในระดับเดียวกับไทย 
เชน เวียดนาม คาแรงในโฮจิมินหอยูที่ 270 เหรียญสหรัฐตอเดือน 

ขณะที่ไทยมีคาแรง 360 เหรียญสหรัฐตอเดือน ไมแตกตาง
กันมากนัก และขณะนี้โรงงาน Top 15 ของไทยลวนมีโรงงาน
ในตางประเทศ
 คุณวัลลภ ไดเลาถึงประสบการณจากการยายฐานการผลิต
ไปยังประเทศเพ่ือนบาน ดังนี้. ประเทศเวียดนาม เป นประเทศที่ผู ประกอบการ
รายใหญของไทยยายหรือขยายฐานการผลิตไปมากที่สุด ประมาณ 
7 โรงงาน และขณะนี้มีผูประกอบการไทยขนาดกลางเริ่มใหความ
สนใจขอเขาไปดูโรงงานขนาดใหญดวยเชนกัน โดยแรงงาน
ของเวียดนามมีฝมือพอสมควร สามารถผลิตสินคาพรีเมี่ยมได 
นอกจากนี้ยังมีความเห็นเกี่ยวกับสิทธิประโยชนที่ เวียดนาม
จะไดรับจากการเขารวมความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรเศรษฐกิจ
เอเชีย-แปซิฟก : TPP) ซึ่งยังเปนเรื่องไกลตัวอยูมาก เนื่องจากจะ
สามารถใชสิทธิประโยชนไดก็ตอเม่ือเปนสินคาท่ีผลิตจากเวียดนาม
ทุกข้ันตอน ทั้งตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า แตในปจจุบันขั้นตอน
การผลิตสวนใหญของเวียดนาม คือ อุตสาหกรรมปลายน้ํา 
ส วนอุตสาหกรรมกลาง น้ํายั งมีป ญหาอยู มาก  ในขณะที่
อุตสาหกรรมตนนํ้าแมจะไดรับการพัฒนาแลว แตมีจํานวน
ไมมากและประสิทธิภาพไมดีนัก

. ประเทศกัมพูชา  จะมีป ญหาด านสิทธิมนุษยชน 
การประทวง แรงงานทักษะไมดีพอทําใหไมสามารถผลิตสินคา
พรีเมี่ยมได ตลอดจนปญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งการ
แกปญหาขาดแคลนแรงงานสามารถแกไขไดสวนหน่ึง โดยการนํา
แรงงานจากภาคเกษตรมาฝกอบรม นอกจากนี้คุณวัลลภ ยังเสนอ
แนะอีกวาโรงงานท่ีจะยายฐานการผลิตไปในกัมพูชาควรตั้ง
หางจากชายแดนไทย-กัมพูชา เปนระยะทาง 20-40 กิโลเมตร 
เพราะอาจมีปญหาการเคลื่อนยายแรงงานเขามาทํางานในไทย
หากตั้งโรงงานอยูใกลชายแดนไทยมากเกินไป 
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. สปป.ลาว มีโรงงานตั้งอยู ในนครหลวงเวียงจันทน 
มานานกวา 10 ปแลว ใชผลิตสินคาสง EU และแคนาดาเทานั้น 
ทั้งนี้จะไม มีสินค าแบรนด NIKE ที่ผลิตจากลาว เนื่องจาก
ลูกคากังวลวาลาวอาจเปนเสนทางขนสงยาเสพติด ซึ่งมีผลตอ
ภาพลักษณของสินคา ปจจุบันมีผูประกอบการเขาไปตั้งโรงงาน
เปนจํานวนมาก แตก็มีปญหาการขาดแคลนแรงงาน รวมทั้งคาแรง
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม คุณวัลลภ เห็นวาเวียงจันทน
ยังคงเปนพื้นที่ที่นาสนใจท่ีสุด เน่ืองจากขาราชการในพ้ืนที่มี
ความรู มากกวาพื้นที่ อ่ืน ทั้งนี้แรงงานสวนใหญในเวียงจันทน

. ประเทศเพื่อนบานอีกประเทศที่มีอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเคร่ืองนุ งห มภายในประเทศและเข มแข็งเช นเดียวกับ
ประเทศไทย คือ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีความไดเปรียบดาน
แรงงานท่ีมีจํานวนมากและมีหวงโซการผลิตครบทุกขั้นตอน 
(ตนนํ้า-กลางนํ้า-ปลายนํ้า) โดยโรงงานเครื่องนุ งหมสวนใหญ
ตั้งอยูในกรุงจาการตา แตปจจุบันพื้นท่ีสําหรับตั้งโรงงานคอนขาง
เต็มแลวและคาแรงในพื้นที่เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ซึ่งคาดวาคาแรง
ในอนาคตจะสูงกวาไทย รัฐบาลอินโดนีเซียจึงมีนโยบายผลักดัน
ใหผู ประกอบการยายไปต้ังโรงงานในพ้ืนที่อื่นที่อยู ห างจาก
กรุงจาการตาแทน สงผลใหตนทุนดานการขนสงก็จะเพิ่มขึ้นดวย 
คุณวัลลภ จึงมีความเห็นวา อินโดนีเซียไมเหมาะที่จะเปนพื้นที่
เปาหมายในการยายหรือขยายฐานการผลิต ยกเวน กรณีที่
อินโดนีเซียทํา FTA สําเร็จและผูประกอบการไทยจะไปทําตลาด
ในประเทศ แตก็เห็นวาทําไดยากเพราะความแตกตางดาน
วัฒนธรรม
 คุณวัลลภ กลาวยํ้าอีกว าการยายฐานหรือขยายฐาน
การผลิตไปประเทศเพ่ือนบานมีขอควรระวังซ่ึงตองใชวิจารณญาน
ในการพิจารณาโดยรอบคอบ ยกตัวอยางเช น ตนทุนด าน
การติดตอดําเนินการกับรัฐบาลทองถ่ิน ของประเทศกัมพูชา 
จะมีตนทุนแฝงดานน้ีคอนขางสูงเน่ืองจากรัฐบาลทองถิ่นคอนขาง
จุกจิกอาจตองมีคาใชจายทุกขั้นตอนในการดําเนินการ นอกจากนี้
ปญหาดานการเมืองระหวางไทยกับกัมพูชา ก็เปนเรื่องที่ละเอียด
ออนท่ีตองระมัดระวังดวยเชนกัน ดังนั้นการมีคูมือใหกับนักลงทุน
เพื่อใชประกอบการตัดสินใจเคลื่อนยายหรือขยายฐานการลงทุน
ไปยังประเทศเพื่อนบานที่ สศอ. กําลังดําเนินการอยูในขณะนี้
จะเปนการชวยลดความเส่ียงโดยเฉพาะผูประกอบการกลุม SMEs 
ไดเปนอยางดี

ไมใชคนในพ้ืนที่ แตจะยายถ่ินมาจากทางเหนือของประเทศ 
โดยปญหาเกี่ยวกับแรงงานในลาว คือ 1) อัตราการลาออกสูง 
2) นิยมทํางานในภาคเกษตรมากกวาภาคอุตสาหกรรม 3) อายุ
การทํางานส้ัน คือ ทํางานจนถึงอายุ 23-24 ป แลวจะกลับบาน
เพ่ือไปแตงงาน และ 4) ในอนาคตแรงงานจะออกจากภาค
อุตสาหกรรมไปยังภาคบริการ
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29 เมษายน 2557 ไดมีโอกาสเขารวมงาน “พิธีรับมอบท่ีนอนลมปองกันแผลกดทับ” (นวัตกรรม
ทางการแพทยจากจังหวัดบึงกาฬซ่ึงไดรับรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติในการประชุมวิชาการนานาชาติ
ดานคนพิการ ประจําป 2557 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล) เพื่อถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในวันคลาย
วันพระราชสมภพ พระชนมายุครบ 59 พรรษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
องคประธานมูลนิธิราชสุดา ณ สถาบันประสาทวิทยา โดยมีพลเรือเอกประเจตน ศิริเดช มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก
เปรม ติณสูลานนท เปนประธานในพิธี และนายแพทยบุญชัย พิพัฒนวนิชกุล ผูอํานวยการสถาบันประสาทวิทยา 
เปนประธานรับมอบฯ เพื่อใชในกิจกรรมการรักษาพยาบาลของสถาบันตอไป เปนตัวอยางที่ดีตอวงการแพทย

สมพิศ นาคสุข
ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นานาสาระ

นวัตกรรมที่นอนลมปองกันแผลกดทับนวัตกรรมที่นอนลมปองกันแผลกดทับ
  ชวยคน..ชวยชาติชวยคน..ชวยชาติ

พลเรือเอกประเจตน ศิริเดช (ที่สามจากซาย) เปนประธานพิธี พญ.สุภาวดี เจียรกุล (ซาย) และ นพ.บุญชัย พิพัฒนวนิชกุล

จึงขอเสนอความรูที่สําคัญไดรับจากนายแพทยบุญชัย 
พิพัฒนวนิชกุล ผูอํานวยการ และแพทยหญิงสุภาวดี เจียรกุล 
แพทยผู  เ ช่ียวชาญดานอายุรกรรม สถาบันประสาทวิทยา
(ผู ประสานงานพิธีรับมอบที่นอนลมฯ) เกี่ยวกับ “นวัตกรรม
ที่นอนลมปองกันแผลกดทับจากจังหวัดบึงกาฬ” ซึ่งเปนอุปกรณ
ทางการแพทย ที่ผลิตในประเทศ มีคุณภาพเป นที่ยอมรับ 
เปนความภาคภูมิใจของจังหวัดนองใหมอยางบึงกาฬและเปนท่ี
ตองการในวงการแพทย สามารถแขงขันกับตางประเทศ และชวย
เสริมสรางความม่ันคงทางระบบสาธารณสุขของประเทศ รวมทั้ง
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมคนตาง ๆ โดยเฉพาะกลุม
ผู พิการใหไดประกอบอาชีพ ไดรับการยอมรับและอยูในสังคม
อยางมีคุณคา 

 ความเปนมา จากขอมูลของสํานักงานสาธารณสุข 
(อําเภอเซกา) จังหวัดบึงกาฬ ป 2555 มีจํานวนผูพิการทางรางกาย
มากกวา 470 คน เปนผูปวยติดเตียง ผูสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) 

ผูปวยในระยะฟนฟู จํานวน 270 คน มักเกิดปญหา “แผลกดทับ” 
ขนาดใหญซึ่งรักษาไมหายหรือใชเวลารักษานาน จากสถิติผูปวย
ที่มีปญหาแผลกดทับและมีการติดเชื้อจะเสียชีวิต 2 รายตอเดือน 
และมีปญหาตอการฟนฟูสมรรถภาพใหกลับมาชวยเหลือตัวเองได
เพราะตองใชเวลาการรักษาแผลกดทับใหหายกอนทําใหบุคลากร
และผูดูแลมีภาระงานหนักขึ้น และมีคาใชจายในการดูแลรักษา
รวมถึงการส่ังซ้ือท่ีนอนลมไฟฟาจากตางประเทศซ่ึงมีราคาสูงเพ่ือ
ใชกับผูปวยที่มีความเสี่ยงตอแผลกดทับ ซึ่งทําใหผูปวยไมสามารถ
เขาถึงไดเนื่องจากมีงบประมาณจํากัด ประกอบกับทุก ๆ ป ที่นอน
ลมไฟฟามีการชํารุดซอมแซมไมได กลายเปนขยะกําจัดยาก
จํานวนมาก และมีผูปวยบางรายเม่ือไดรับที่นอนลมไฟฟาไปแลว
ไมยอมใชหรือนํามาสงคืน ดวยเหตุผลนอนแลวรอนไมสบายตัว
เหง่ือออกมาก บางรายไมมีเงินจายคาไฟฟาที่เพ่ิมขึ้นหรือท่ีบาน
ไมมีไฟฟาใช ทําใหปญหาแผลกดทับยังเกิดขึ้นเสมอ 
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 เพื่อเปนการแกไขปญหาระยะยาวที่ตนเหตุทําใหเกิดการ
คิดประดิษฐ “ที่นอนลมปองกันแผลกดทับ”  ซึ่งเปนนวัตกรรม
ที่ทํามาจากถุงน้ํายาลางไตที่ใชแลว ซึ่ง “ถุงนํ้ายาลางไต” ทําจาก
วัสดุซิลิโคนคุณภาพสูง มีความเหนียวความนุ มและยืดหยุ น
รับนํ้าหนักไดมากไมแตกงาย ซึ่งนายภูดิศ สะวิคามิน นักกายภาพ
บําบัด โรงพยาบาลเซกา จังหวัดบึงกาฬ ไดคิดคนนํามาประดิษฐ
เปนที่นอนลมเพ่ือใชใหผูปวยนอนแทนท่ีนอนแบบธรรมดา โดยมี
คุณสมบัติปองกันแผลกดทับในผูสูงอายุหรือผูพิการที่นอนติดเตียง 
โดยกลุมผูพิการ ในชุมชน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
(รพสต.) ตาง ๆ รวมมือผลิต และไดใชกับผูปวยในเขตอําเภอเซกา
มาเปนเวลา 3 ป มีการเก็บขอมูลและประมวลผลทางสถิติ 
หนวยงานหลายแหงทั้งในและนอกจังหวัดได นํานวัตกรรม
ที่นอนลมฯ นี้ไปใชเปนประโยชนกับผูปวย/ผูพิการอยางกวางขวาง 
จากการดําเนินโครงการนวัตกรรมท่ีนอนลมปองกันแผลกดทับ 
(Anti-bedsore mattresses) โดยไดรับการสนับสนุนจากกองทุน
ฟนฟูสมรรถภาพผูพิการระดับจังหวัดบึงกาฬ และงานกายภาพ 
บําบัด โรงพยาบาลเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ความสําคัญ  ที่นอนลมจากถุงนํ้ายาล างไตเป น
นวัตกรรมทางการแพทยที่คิดคนเพื่อใชปองกันการเกิดแผลกดทับ
ซึ่งมักเกิดในผูปวยที่ติดเตียง นอนนาน มีปญหาการเคลื่อนไหว 
ผู ปวยพิการ อัมพฤกษ อัมพาต และสูญเสียความรู สึก ขอดี
ของที่นอนลมจากถุงน้ํายาลางไตฯ มีประโยชนหลายประการ 
ไดแก ชวยประหยัดคาใชจายทั้งภาครัฐและครอบครัวผู ปวย 
(ในการซื้อที่นอนลมไฟฟาจากตางประเทศที่มีราคาแพงและ
เปลืองคาไฟฟา) และยังเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเนื่องจากนําวัสดุ
เหลือใชกลับมาใชประโยชนใหม (อําเภอเซกามีผูปวยท่ีจําเปน
ตองลางไตทางหนาทองใชถุงนํ้ายาลางไตจํานวนมากเกิดเปน
ขยะสะสมและไมยอยสลายในธรรมชาติ หากเผาทําลายก็เกิด
มลภาวะ) และยังเหนียวนุ ม ไมแตกงายและไมรอน สามารถ
ปรับแตงใหเหมาะสมกับผูปวยแตละราย ผูปวยและครอบครัว
ซอมและบํารุงรักษาไดดวยตนเอง และที่นอนลมยังผลิตโดย
กลุมของผูพิการซ่ึงเปนการสงเสริมอาชีพในชุมชนเพ่ือมีรายได
เสริม เปนการสนับสนุนใหผูปวย ญาติและผูดูแลมีสวนรวมในการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน

 ผลการศึกษาวิจัย ในการใชที่นอนลมจากถุงนํ้ายา
ลางไต ในกลุ มตัวอยางผู ป วยที่มีแผล กรณีแผลไมลึกตื้น ๆ 
แคผิวหนังชั้น Superficial และไมมีการอักเสบติดเชื้อ เมื่อใหนอน
ที่นอนลมและไมตองปดแผล จํานวน 13 ราย ทุกรายแผลหาย
รอยละ 100 ใชเวลา 1 ถึง 4 สัปดาห ขึ้นกับความกวางของแผล 
สวนกลุมตัวอยางที่มีแผลลึกถึงเอ็นและกระดูกและไมมีการติดเชื้อ 

จํานวน 7 ราย แผลหายรอยละ 100  ใชระยะเวลา 3 เดือน 
ถึง 1 ป แผลจะคอยๆ ตื้นขึ้น สวนกลุมตัวอยางที่มีแผลลึกถึงเอ็น
และกระดูกและมีการติดเชื้อจํานวน 5 ราย แผลหายรอยละ 40  
ยังไมหายรอยละ 20 โดยใชเวลามากกวา 1 ป ตองมีการลางแผล 
และบางทีตองเสริมดวย Felted form ดวย สวนในกลุมตัวอยาง
ที่ติดเตียง 128 รายที่ไมมีแผลมากอน ใหนอนที่นอนลมพบรอยละ 
100 ไมมีแผลเกิดขึ้นเลย สวนกลุมตัวอยางท่ีไมมีแผลแตไมยอม
นอนที่นอนลมหรือไมไดใช พบมีแผลกดทับรอยละ 77 (17 ราย 
ใน 22 ราย) อีกรอยละ 23 ไมเกิดแผลกดทับเน่ืองจากญาติดูแล
เอาใจใสดี 

การนําผลงานวิจัยไปใช อําเภอเซกาไดนําท่ีนอนลม
จากถุงนํ้ายาลางไตไปใชกับผูปวยติดเตียงและผูปวยท่ีมีแผลกดทับ 
ทั้งท่ีโรงพยาบาลและที่บาน โดยความรวมมือของโรงพยาบาล 
ชุมชน รพสต. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และองคการ
บริหารสวนจังหวัด (อบจ.) มีการสํารวจโดยอาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.) ในพื้นท่ี หากมีผู ปวยติดเตียงจะทําการเบิกท่ีนอนลม
ใหผู ป วยทันทีและมีเจ าหนาที่จาก รพสต . เป นผู ประเมิน
การเกิดแผลและการหาย โดยมีทีมสหวิชาชีพ แพทย พยาบาล 
นักกายภาพบําบัด อสม. เจาหนาที่ตาง ๆ ลงตรวจเย่ียมผูปวย
เพื่อดูปญหาและติดตามผลทุกสัปดาห 

ปจจัยแหงความสําเร็จของนวัตกรรม พบวา 
การดูแลผูปวยไมวาจะมีแผลกดทับหรือผูปวยพิการหรือโรคเร้ือรัง
ตาง ๆ ตองไดรับความรวมมือรวมใจจากผู ป วย ครอบครัว 
ญาติ ผู ดูแล รวมถึงภาคส วนท่ีเกี่ยวข องท้ัง ชุมชน อสม . 
โรงพยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งตองดูแลทั้งทางรางกาย 
จิตใจ อารมณ สังคม และชวยคํ้าจุนสงเสริมซึ่งกันและกัน
เพ่ือผู ปวยและผูพิการ ทําใหที่นอนลมปองกันแผลกดทับของ
อําเภอเซกา ไดควา “รางวัลที่ 1 ระดับนานาชาติ” ในการประกวด
นวัตกรรมดีเดนสําหรับคนพิการระดับอาเซียน เมื่อวันที่ 21 
กุมภาพันธ 2557 ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

 แผนภูมิแสดงการใชที่นอนลมจากถุงนํ้ายาลางไต
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และยังเปนแบบอยางใหหลายจังหวัดนําไปใชกับผูปวย ทั้งในเขต
ภาคอีสาน ไดแก หนองคาย อุดรธานี นครพนม สกลนคร เลย และ
ที่อื่น ๆ อีกหลายแหง จนทําใหกลุมผูพิการและผูปวยท่ีรวมตัวกัน

ผลิตที่นอนลมไมสามารถผลิตที่นอนไดทันความตองการ และมี
การขยายและพัฒนากลุมใหใหญขึ้นตอไปในอนาคต

 การนําผลงานไปใช ปจจุบันที่นอนลมปองกันแผล
กดทับไดรับเลือกใหใชแทนท่ีลมไฟฟา ใชกับผูปวยทุกประเภท
ที่ติดเตียง เสี่ยงตอการเกิดแผลกดทับทุกรายในเขตอําเภอเซกา
และกระจายไปทุกอําเภอของจังหวัดบึงกาฬ ในป 2557 นี้ โดย
ไดรับงบสนับสนุนจากกองทุนฟ นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด
บึงกาฬ และจัดนิทรรศการนําเสนอผลงานเปนตัวแทนจังหวัด
ใหเปนที่รูจักแพรหลายยิ่งขึ้น
 ทั้งนี้ ผูมีจิตศรัทธาไดรวมตัวกันทําพิธีมอบที่นอนลมฯ 
ใหกับโรงพยาบาล/หนวยงาน 7 แหง ไดแก รพ.บางปะอิน 
รพ.บางไทร รพ.สต.คลองสระบัว อบต.บานใหม สมาคมผูพิการ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รพ.สต.ทาทราย จังหวัดนนทบุรี 
รพ .องครักษ จังหวัดนครนายก ณ รพ .บางปะอิน  โดยมี 

ศ.นพ.พูนพิศ อมาตยกุล มูลนิธิราชสุดา เป นประธานพิธีฯ 
และ นพ.ปราชญ บุณยวงศวิโรจน อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เป นประธานรับมอบ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 โดยมี 
พญ.สุภาวดี เจียรกุล เปนผูประสานงาน

ซึ่งนับเปนตัวอยางท่ีดีตอวงการแพทยและสาธารณสุข
ไทย และเปนการสนับสนุนนวัตกรรมจากคนไทยท่ีเปนประโยชน
กับผูพิการไทย เพื่อสังคมที่นาอยูของประเทศไทย

การผลิตที่นอนลมฯ  ประกอบดวยถุงนํ้ายาลางไต
ที่ใชแลว ยางรัดของผาสําลี 3*6 ฟุต จักรเย็บผา ดาย โดยมี
ขั้นตอนการผลิต ดังนี้

 1. นําถุงนํ้ายาลางไตที่ใชแลวเปาลมเขาใหพองเต็มที่ 
                                          

 2.  ใชยางรัดของใหแนน เพื่อปองกันลมรั่วออกจากถุง             
                                                

 3.  เย็บผาใหเปนแนวเพื่อเตรียมบรรจุถุงนํ้ายาลางไต
ที่เปาลมแลว 4. นําถุงนํ้ายาแลวไตที่เปาลมแลว บรรจุเขาไป
ในผาใหเต็ม โดยบรรจุ 44 ถุง (4*11 แถว) ตอท่ีนอน 1 ชิ้น 
5. เก็บรายละเอียดใหเรียบรอย

การผลิตดังกลาวนับเปนนวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถ่ิน
ของไทย หากมีการยกระดับขีดความสามารถในการผลิตโดยใช
เทคโนโลยีในการผลิตมากขึ้น และการบริหารจัดการที่ดี ตลอดจน
ไดรับการสนับสนุนดานเงินทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
อยางตอเนื่อง จะเปนตัวอยางที่ดีและความภูมิใจของวงการ
อุตสาหกรรมไทยท่ีช วยสร างความเข มแข็งเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยอยางยั่งยืน

ศ.นพ.พูนพิศ อมาตยกุล  ชมนิทรรศการฯ ของทีมงาน รพ.เซกา                  

พยาบาลและเจาหนาที่ของสถาบันฯ ดูแลผูปวย
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เกร็ดความรู
คูอุตสาหกรรม

ชัยพร มานะกิจจงกล
สํานกันโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

ถุงมือยางทางการแพทย
กับประเด็นการแพโปรตีน

ในยางธรรมชาติ

ถุงมือทางการแพทย (Medical gloves) ใชเพื่อ
ป องกันการติดเช้ือสู ร างกายระหว างแพทย พยาบาล 
และผูปวย จัดเปนวัสดุอุปกรณทางการแพทย ในกลุมวัสดุ
ใชส้ินเปลืองประเภทใชแลวท้ิง ซึ่งภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต เปนผูผลิตรายใหญกวารอยละ 55 ของปริมาณ
การผลิตท้ังโลก เพราะมีบริษัทข ามชาติลงทุนต้ังฐาน
การผลิตโดยอาศัยความไดเปรียบของแหลงวัตถุดิบคือ
ยางพาราท่ีมีอยูมากในภูมิภาค โดยประเทศมาเลเซียครอง
สวนแบงตลาดประมาณรอยละ 38 รองลงมาคือ ประเทศไทย
รอยละ 17 ท้ังน้ีในป 2556 ประเทศไทยสงออกถุงมือ
ทางการแพทยมีมูลคาประมาณ 1 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 
นับเปนหน่ึงในผลิตภัณฑวัสดุอุปกรณทางการแพทยท่ี
สําคัญของประเทศ 
 ยางพารา (Hevea brasiliensis) เปนพืชธรรมชาติที่ได

ความนิยมในการทําถุงมือทางการแพทยมากท่ีสุดดวยคุณสมบัติ

ที่มีความนิ่ม มีความยืดหยุนดีมาก แนบกระชับ เหนียวนุม ทนทาน

ไมฉีกขาดงาย อยางไรก็ตามถุงมือที่ทําจากยางธรรมชาติก็อาจยังมี

ปญหาในการใชงานบางประการ ซึ่งหนึ่งในปญหาที่เปนขอถกเถียง

กันมาก คือ การแพโปรตีนและแปงในถุงมือยาง ซึ่งพบไดประมาณ

รอยละ 5-10 ทั้งนี้องคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได

กําหนดใหประมาณโปรตีนที่สามารถสกัดไดดวยนํ้าในถุงมือตองมี

ไมเกิน 1,200 ไมโครกรัมตอถุงมือ 1 ชิ้น (ไมคํานึงถึงขนาดของ

ถุงมือ) หรือไมเกิน 50 ไมโครกรัม ตอ 1 กรัมของ  นํ้ายางธรรมชาติ 

สวนประมาณแปงกําหนดใหมีไดไมเกิน 2 มิลลิกรัมตอถุงมือ 1 ชิ้น 

(โดยไมคํานึงถึงขนาดของถุงมือ) 

 การแพโปรตีนจากยางธรรมชาตินี้ อาจเกิดได หลาย

ลักษณะ ตั้งแตผิวหนังอักเสบเปนผ่ืนแดง เกิดลมพิษ เกิดอาการ

หืดหอบ จนถึงเกิดอาการแพอยางรุนแรง ซึ่งอาจเกิดไดจาก

ทั้งการสัมผัสทางผิวหนัง การหายใจเอาผงแปงซึ่งดูดซับโปรตีน

จากถุงมือเขาไป หรือจากการสัมผัสกับเยื่อบุภายในทําใหเกิด

การแพอยางรุนแรงเนื่องจากการสัมผัสกับถุงมือยางระหวาง

ผาตัด ซึ่งปจจุบันเองยังไมทราบแนชัดวาโปรตีนชนิดใดในน้ํายาง

ธรรมชาติท่ีทําใหเกิดอาการแพนี้ แตมีรายงานวาโปรตีนชนิด

Hev b1 และ Hev b3 กอใหเกิดอาการภูมิแพในเด็กที่มีอาการ

ผิดปกติที่กระดูกสันหลัง และ Hev b5 และ Hev b6.02 กอใหเกิด

อาการภูมิแพในผูใหญซึ่งมักเปนบุคลากรทางการแพทย สวนแปง
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ที่ใสไวในถุงมือยางก็เพ่ือปองกันการติดกันของถุงมือและทําให

สวมใสไดงาย แตแปงในถุงมือยางสามารถทําใหเกิดการแพได 

เพราะอนุภาคของแปงสามารถจับกับโปรตีนในถุงมือได สวนใหญ

จะเกิดกับผูปวยที่มีปญหาเรื่องระบบการหายใจและโรคหืดหอบ

 จากปญหาดังกลาวมีการวิจัยพัฒนาเพ่ือแกปญหาเร่ือง

การแพที่เกิดขึ้น ซึ่งปจจุบันมีหลายวิธี แตหลักๆ คือการพยายาม

ลดโปรตีนในถุงมือลง เพราะเม่ือโปรตีนลดลง โอกาสแพก็จะนอย

ลงดวย หรือวิธีการเคลือบถุงมือดวยวัสดุเคลือบตางๆ ตลอดจน

การพยายามลดการใชแปงในถุงมือยาง เชน 

 1.  การลดปริมาณโปรตีนในน้ํายาง โดยใชเอนไซมโปรติโอ

ไลติก ซึ่งมาจากการแตกตัวของพันธะเปปไทด ซึ่งเอนไซมนี้

สามารถเพิ่มอัตราการไฮโดรไลซโปรตีนไดมากกวาลานเทา 

เมื่อเทียบกับการไมใชเอนไซม ทําใหสามารถลดโปรตีนลงไดมาก

แตมีขอเสียคือมีราคาของยางท่ีผานกรรมวิธีนี้จะสูงกวานํ้ายาง

ปกติมาก 

 2.  การใช ซิลิกาฟูม Fumed Silica หรือไมโครซิลิกา

ซึ่งจะเขาไปเกาะกับอนุภาคของยางแทนที่โปรตีน โปรตีนก็จะเปน

อิสระและสามารถถูกกําจัดโดยวิธีการลาง วิธีนี้ใชคาใชจายไมแพง

และใชเวลาสั้น นอกจากนี้ silica ยังจะชวยเพิ่มความทนตอแรงดึง

ไดดีขึ้น และเนื่องจากอนุภาคของ fumed silica มีความละเอียด

จึงทําใหถุงมือยางที่ผลิตขึ้นมีลักษณะโปรงแสงดวย

 3.  การลาง (Leaching) เปนวิธีงายที่สุดในการลดโปรตีน 

ทําไดทั้งขณะฟลมแหงและฟลมเปยก แตมีขอเสียคือใชเวลานาน

มากประมาณ 16-48 ชั่วโมง ขึ้นกับชนิดของผลิตภัณฑ และ

ตองระวังเรื่องความสะอาดของนํ้าท่ีใชลาง และจะตองมีการ

ถายเทนํ้าใหมหมุนเวียนอยางตอเนื่อง

 4.  การเคลือบดวยโพลิเมอร (Polymer coating) เพ่ือ

ปองกันไมใหผิวหนังสัมผัสกับยาง นอกจากนี้การเคลือบดวย

แผน Polymer บางๆ นี้ยังทําใหผิวสัมผัสเรียบข้ึนดวย 

 5.  การลดปริมาณแปงในถุงมือยาง โดยแปงจะจับกับ

โปรตีนในยางธรรมชาติ และสามารถเขาสูรางกายผานการหายใจ 

นอกจากน้ีแปงยังทําใหเกิดการรบกวนแผล ทําใหแผลหายชา 

ปจจุบันมีการพัฒนาแปงดัดแปลง ซึ่งใหคุณสมบัติคลายแปง

แตดูดจับโปรตีนไดตํ่า ซึ่งชวยลดความเสี่ยงในการเกิดอาการแพได 

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาถุงมือทางการแพทยที่ไมมีแปงแลวดวย 

 นอกจากน้ี ยังมีความพยายามจากประเทศท่ีไมมีวัตถุดิบ

จากยางพาราที่จะพัฒนาถุงมือชนิดท่ีทําจากยางสังเคราะห 

(Synthetic rubber) แทนการใชยางธรรมชาติตลอดจนหาพืช

ธรรมชาติอื่นเปนวัตถุดิบทดแทนยางพารา แตพบวาวัสดุและพืช

เหลานั้นมีคุณสมบัติบางประการที่ดอยกวายางพาราอยู  เชน 

ยางจากตนกัตตาเปอชา และบาลาตา (Gutta-percha และ 

Balata) ใหนํ้ายางที่มีคุณสมบัติคลายยางพารา แตนํ้ายาง

มีปริมาณเรซินท่ีสูง ไมมีความยืดหยุ น ทําใหคงรูปไมได และ

คุณสมบัติทางกายภาพเปล่ียนแปลงในชวงอุณหภูมิ 70 - 100 

องศาเซลเซียส สวนยางจากตนวายูเลห (Guayule) และรัสเซีย 

แดนดิไลออน (Russian dandelion) ซึ่งพืชท้ังสองชนิดนี้จัดอยูใน

พืชวงศเดียวกับดอกทานตะวัน (Asteraceae) นํ้ายางที่ไดมี

โครงสรางทางเคมีคลายกับนํ้ายางจากตนยางพารา คือ จัดเปน 

cis-isoprene เชนกัน แตองคประกอบในน้ํายางแตกตางไปบาง 
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สามารถทําผลิตภัณฑยางไดทุกชนิดเหมือนน้ํายางพารา ยังไมมี

รายงานสารกอเกิดอาการแพ และสามารถปลูกไดในพื้นท่ีทะเล

ทราย แตยังไมสามารถผลิตไดในเชิงพาณิชย

 ในขณะที่ยางสังเคราะห (Synthetic rubber) เปน

ผลิตภัณฑที่สังเคราะหขึ้นเลียนแบบยางธรรมชาติ ซึ่งมีสมบัติ

พิเศษคือ สามารถเปลี่ยนรูปภายใตความเคนไดมากกวาวัสดุ

ชนิดอื่นและสามารถกลับคืนรูปไดเหมือนเดิมโดยไมเกิดการ

เสียรูปอยางถาวร ยางสังเคราะหไดจากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซช่ัน 

(polymerization) ของสารตั้งตนที่เปนผลผลิตพลอยไดจาก

มอนอเมอร (monomer) ที่ไดจากกระบวนการกลั่นปโตรเลียม 

โดยยางสังเคราะหแตละชนิดจะมีการผสมมอนอเมอรชนิดเดียว

หรือหลายชนิดในสัดสวนที่ตางกันเพื่อพัฒนาใหไดยางสังเคราะห

ที่มีสมบัติทางกายภาพ ทางกล และทางเคมีที่แตกตางกันตาม

ตองการ เชน ยางไนไทรล (Nitrile rubber) ยางพอลิคลอโรพรีน 

(Polychloroprene rubber)  ยางสไตรีน-บิวทะไดอีน 

(Styrene-butadiene rubber) ซึ่งไดรับการวิจัยและพัฒนาขึ้น 

แมจะแกไขปญหาโปรตีนท่ีพบในถุงมือยางธรรมชาติได แตมี

ความนุมนวล ยืดหยุ น กระชับสู  เมื่อลาเวลาใสนานๆ และมี

คุณสมบัติบางอยางสูยางธรรมชาติไมได นอกจากนี้ปญหาเร่ือง

การแพยังคงมีอยู  ไมใชจากโปรตีนในนํ้ายางแตเปนจากการ

ปนเปอนในกระบวนการผลิต ซึ่งลวนมีวัตถุดิบจากปโตรเคมีทั้งสิ้น 

ปจจุบันมีการแขงขันกันในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ

ปองกันการแพโปรตีนในถุงมือยางทางการแพทย ดานหนึ่ง

พยายามพัฒนากรรมวิธีในการลดโปรตีนในถุงมือยางเพ่ือลด

ตนเหตุของการแพลง ซึ่งอนาคตหากมีเทคโนโลยีที่สามารถลด

โปรตีนไดอยางมีประสิทธิภาพดวยตนทุนที่ถูกลง จะทําใหการใช

งานมีความปลอดภัยทั้งกับบุคลากรทางการแพทยและผูปวย

มากขึ้น และขยายตลาดถุงมือทางการแพทยจากยางธรรมชาติ

เพ่ิมข้ึนไดอีกมาก สวนความพยายามอีกดานหน่ึงคือการพัฒนา

ถุงมือยางสังเคราะหขึ้นทดแทน ซึ่งมีคุณสมบัติหลายอยาง

ที่เหนือกวายางธรรมชาติ เชน ในเรื่องอายุการใชงาน ความ

ทนทาน และทนตอสารเคมีที่มากกวาถุงมือจากยางธรรมชาติ 

หากมีเทคโนโลยีที่พัฒนาในเรื่องความแนบกระชับ นุ มนวล 

ให ความรู  สึ กสัมผัสแบบยางธรรมชาติมากขึ้น ได   ถุ งมือ

ยางสังเคราะหคงจะครองตลาดไดไมยาก ซึ่งผลการแขงขันนี้

จะเปนอยางไรคงตองตามดูกันยาวๆ ตอไป
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OIE Club
บทความเชิงทัศนะ

 ผลการสํารวจพบวา ลักษณะของวัฒนธรรมขององคกร
ตางๆ ในโลกแบงไดหลายลักษณะ แตละประเทศไมไดมีเพียงแค
ความแตกตางอยาง หากแตยังพบลักษณะคลายกันในบางประการ 
ยกตัวอยางเชน Hofsetede et al. (2010) ไดจําแนกประเทศ
ตามลักษณะความเปนปจเจกนิยมและกลุมนิยม (Individualism  
and Collectivism) โดยไดนิยามวา ประเทศท่ีมีลักษณะ
ความเปนปจเจกนิยมสูงคือ ประเทศที่ใหความสําคัญกับการเปน
ตัวของตัวเองในทางความคิดและการกระทํามากกวาความสนใจ
ตอกลุม ผลประโยชนของแตละคนจะอยูเหนือผลประโยชน
ของกลุ มเนนเรื่องของความคิดสรางสรรค และความสําเร็จ
ความอิสระและสถานะทางการเงิน สมาชิกในองคกรตัดสินใจ
ไดดวยตนเองโดยไมตองการอาศยัการสนบัสนนุจากกลุม ในขณะที่ 
ประเทศท่ีมีลักษณะกลุ มนิยมใหความสําคัญกับการตัดสินใจ
แบบกลุม ชอบทํางานเปนกลุม ชอบกิจกรรมกลุม 
 นอกจากน้ี Hofstede et al. (2010) ยังไดจําแนกประเทศ
ตามลักษณะความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจ (Power Distance)  
องคกรในประเทศที่มีลักษณะความเหลื่อมลํ้าของอํานาจสูง
จะเปนองคกรท่ี ผูบังคับบัญชาจะเปนผูตัดสินใจแตเพียงผูเดียว  
สวนผู ที่อยู  ในสายงานตํ่ากว ามีหนาที่ เพียงปฏิบัติตามคําสั่ง
การทํางานมีการควบคุมสั่งการใกลชิดและเขมงวด ระบบเงินเดือน
จะมีชองวางระหวางผูบริหารและพนักงานระดับลางผูบริหารจะมี
สิทธิพิเศษ มีสัญลักษณแสดงสถานะซ่ึงจะเปนไปตามตําแหนง  
โดยพนักงานคอนขางจะภูมิใจกับสิ่งที่แสดงฐานะของผูบังคับ

บัญชาของตนแตองคกรที่มีความเหลื่อมลํ้าของอํานาจนอย  
สมาชิกในองคการจะมีสิทธิใกลเคียงกัน แตละคนจะมีความ
เปนตัวเองสูง การตัดสินใจมักจะทํารวมกันระหวางผูบังคับบัญชา
และผูใตบังคับบัญชางานท่ีตองใชทักษะสูงจะมีสถานะสูงกวา
งานท่ีใชทักษะนอยผู บริหารระดับสูงไมมีสิทธิพิเศษไมวาเปน
ที่จอดรถ หองน้ํา โรงอาหาร โดยพนักงานจะเคลือบแคลงสงสัย
ในสัญลักษณแสดงสถานะและมีความรู สึกไมดีกับสิ่งเหลานี้
ผูบังคับบัญชาสามารถเขาถึงผูใตบังคับบัญชาได
 ผู เขียนไดนํารายช่ือประเทศจากการรวบรวม “ตลาด
สงออก 20 อันดับแรกของรายประเทศไทย”  โดย ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชยโดย
ความรวมมือจากกรมศุลกากร (2556) มาวิเคราะหเทียบกับ
ทฤษฎีของ Hofstedeet al. (2010) แลวพบวา ไมมีการศึกษา
ในดานวัฒนธรรมใน 3 ประเทศ ไดแก กัมพูชา พมาและลาว 
อยางไรก็ดี ใน 17 ประเทศที่เหลือ พบวา ประเทศที่มีลักษณะ

 ในการติดตอสื่อสารธุรกิจระหวางประเทศ ส่ิงสําคัญที่จะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ คือ 
การทําความเข าใจความเหมือนและความแตกตางระหว างวัฒนธรรมของประเทศตางๆ 
การพัฒนาระดับความรูทางวัฒนธรรมระหวางประเทศสามารถนําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถ
และศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจได นอกจากน้ียังลดอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึนในการติดตอสื่อสาร
ทางธุรกิจอีกดวยอยางไรก็ดี วัฒนธรรมอาจดูเสมือนเปนส่ิงท่ีนามธรรม จับตองไม ได
แตมีผูพยายามวัดและเปรียบเทียบวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ตัวอยางเชน ในป ค.ศ. 1967 
ถึง 1973 Hofstede ไดเร่ิมตนคิดดัชนีทางวัฒนธรรม ตลอดจนสํารวจและเปรียบเทียบ
คานิยมของพนักงานท่ีทํางานในบริษัท IBM ใน 40 ประเทศ ตอมาไดขยายผลการศึกษา
โดยสํารวจเพ่ิมเติมกับกลุมตางๆ เชน นักเรียน นักศึกษา นักบิน ผูจัดการ นักการเมือง ผูบริโภค
และชนช้ันสูงใน 76 ประเทศ 

จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ...การเรียนรูวัฒนธรรมโลกจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ...การเรียนรูวัฒนธรรมโลก
เพื่อสรางความไดเปรียบทางธุรกิจเพื่อสรางความไดเปรียบทางธุรกิจ

ดร.สุทธนิภา ศรีไสย
หัวหนาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ 

คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
suttanipa@gmail.com
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การเขาใจถงึความเหมอืนและแตกตางทางวฒันธรรม
สําคัญอยางไรตอผูประกอบการ
 การเขาใจถึงความเหมือนและแตกตางทางวัฒนธรรมของ
ประเทศตางๆ นับวาเปนใบเบิกทางและแนวทางในการกําหนด
กลยุทธเพื่อสรางความไดเปรียบทางธุรกิจสําหรับผูประกอบการ
ที่คิดจะไปลงทุนและเจรจาติดตอสื่อสารทางธุรกิจในประเทศตางๆ 
ยกตัวอยางเชน หากผูประกอบการคิดจะติดตอส่ือสารธุรกิจ
กับประเทศในกลุมที่มีความเหล่ือมล้ําทางอํานาจสูง อํานาจ
การตัดสินใจขึ้นกับผูบังคับบัญชา อาจจะมีขั้นตอนยุงยาก ตองใช
เวลาในการประสานงานนานกวาติดตอกับประเทศท่ีมีความ
เหลื่อมลํ้าทางอํานาจตํ่า ดังนั้นผูประกอบการจึงตองมีการวางแผน
ดานเวลาอยางรัดกุม รู วิธีการติดตอสื่อสารและเขาถึงบุคคล
ที่มีอํานาจในการตัดสิน ขณะเดียวกัน การเจรจาตอรองธุรกิจกับ
ประเทศท่ีมีความเหล่ือมล้ําทางอํานาจต่ําอาจงายกวา ใชเวลา
นอยกวาและสามารถจะเจรจากับบุคคลท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของไดโดย
ไมตองพบผูมีอํานาจในทางเดียวกันผู ประกอบการควรมีการ
ปรับรูปแบบการติดตอสื่อสาร โฆษณา ประชาสัมพันธ หรือ
จัดกิจกรรมส่ือสารทางการตลาดใดๆ กับประเทศใหสอดคลอง
กับประเทศ เชน กิจกรรมกลุมหรือกิจกรรมท่ีตองอาศัยการ
สนับสนุนจากกลุ มอาจไม  เหมาะสมกับประเทศท่ีมีความ
เปนปจเจกนิยมสูง อาจพจิารณาใชการใหความรู หรอืการสือ่สาร
ทางออนไลนทดแทน เปนตน

วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม : ไดเปดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และบทความท่ีมีเนื้อหาเก่ียวของกับอุตสาหกรรม
    จากบุคคลภายนอก ความยาวไมเกิน 2 - 3 หนากระดาษ A4 พรอมภาพประกอบ (ถามี)

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

✍เจาของความคิดเห็นและบทความท่ีไดรับการตีพิมพในวารสาร สศอ. จะไดรับของที่ระลึก หรือคาตอบแทน
 ตามความเหมาะสม โดยขอความกรุณาระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง พรอมที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของทานใหชัดเจน

✍กองบรรณาธิการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดทอนความยาว หรือขอความในบางตอนออก 
 เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ผลงานของทานไดรับการตีพิมพ

เวทีเปดรับความคิดเห็น
.................และรวมสนกุ

ความเปนปจเจกนิยมมากที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
สหราชอาณาจักร เนเธอรแลนดและเยอรมัน ในขณะท่ีกลุม
ประเทศที่มีความเปนปจเจกนิยมปานกลาง ไดแก อินเดียและ
ญี่ปุน และประเทศที่มีความเปนกลุมนิยมสูง ไดแก เชน อินโดนีเซีย 
ไตหวัน เกาหลีใต เวียดนาม สิงคโปร ไทย จีน  ฮองกง สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตสและมาเลเซีย
 ในขณะที่เมื่อพิจารณาถึงความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจ พบวา 
ประเทศที่มีความเลื่อมลํ้าทางอํานาจสูง ไดแก ประเทศมาเลเซีย 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส จีน อินโดนีเซีย อินเดีย สิงคโปร เวียดนาม 
ประเทศที่มีความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจปานกลาง ไดแก ฮองกง 
ไทย เกาหลีใต ไตหวัน และญี่ปุน สวนประเทศที่มีความเหลื่อมลํ้า
ทางอํานาจต่ํา ไดแก สหรัฐอเมริกา เนเธอรแลนด ออสเตรเลีย 
เยอรมัน และสหราชอาณาจักร 

รายการอางอิง . Hofstede, G, Hofstede, G.J., and Minkov, M. (2010).
  Cultures and Organizations: Software of the Mind. 
  USA: McGraw-Hill. . ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสํานักงานปลัด
  กระทรวงพาณิชยและกรมศุลกากร.(2556). . ตลาดสงออก 20 อันดับแรกของรายประเทศ. 



 สศอ. จัดแถลงขาวประเด็น “ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมีนาคม 2557”

รอบรั้ว
อุตสาหกรรม

สศอ. ผลักดันโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณเคร่ืองมือแพทยตอเน่ือง
 ในป 2557 และเปดโครงการปท่ี 3

ดร.วฑิรูย สมิะโชคด ีปลดักระทรวงอตุสาหกรรม เปนประธานเปดงาน “Next Step For Sustainabilty
of Medical Devices” โดยมี ดร.สมชาย หาญหิรัญ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณเครื่องมือแพทย ที่ผ านมาสามารถเพิ่ม 
Productivity 24 โรงงานท่ีรวมโครงการใหลดตนทุนไดกวา 300 ลานบาท พัฒนาโรงงาน 81 ราย พรอมรับ
มาตรฐาน ISO 13485 และสรางความรวมมือผูประกอบการ หนวยวิจัย/ทดสอบ และหนวยงานแพทยบูรณา
การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑนํารองกวา 30 ผลิตภัณฑ ใหไดมาตรฐานโลกเตรียมพรอมรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในป 2558 โดยมีผูประกอบการ หนวยงานท่ีเกี่ยวของเขารวมสัมมนา เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2557 
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพฯ

กระทรวงอุตสาหกรรมจัดงานวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรมครบรอบ 72 ป
นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม พรอมดวย ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ

ผูบริหารกระทรวงอุตสาหกรรม รวมงานวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรมครบ 6 รอบหรือครบรอบ 72 ป โดยมีพิธีทางศาสนาและพิธีมอบ
เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติใหแกขาราชการพลเรือนดีเดนของกระทรวงอุตสาหกรรมประจาํป 2556 จํานวน 18 ทาน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 
ณ บริเวณหองโถง ชั้น 1 สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 ดร.สมชาย หาญหิรัญ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) 
ไตรมาส 1/2557 หดตัวรอยละ 7.0 โดยมีอัตราการใชกําลังการผลิตอยูที่รอยละ 61.79 สําหรับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม 2557 
ติดลบรอยละ 10.4 อัตราการใชกําลังการผลิตอยูที่รอยละ 64.33 โดยมีสื่อมวลชนใหความสนใจในการเขารวมรับฟง เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2557 
ณ หองประชุม 202 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

อก. จัดงานสัมมนาวิชาการและเปดตัวดัชนี  
 เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial Economic 
 Indicator : IEI)

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) จัดงานสัมมนาวิชาการ
และเปดตัวดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial Economic 
Indicator : IEI) ซึ่งเปนดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
ตัวใหมที่สามารถสะทอนภาพการเคล่ือนไหวของภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมไดอยางถูกตอง แมนยํา ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งภาค
การผลิต การลงทุน และความเชื่อมั่น โดยนําขอมูลของแตละ
หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมมาบูรณาการ
เข าด วยกัน นอกจากนี้ยังจัดเสวนาในหัวข อ “วัดชีพจร

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 42 วารสาร

อุตสาหกรรมไทย จากดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม” เม่ือวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนยนิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
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ËÅÑ¡¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò EWS-IE à·ÍÃ �âÁÁÔàμÍÃ �ËÅÑ¡¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò EWS-IE à·ÍÃ�âÁÁÔàμÍÃ �
EWS-IE à·ÍÃ �âÁÁÔàμÍÃ � EWS-IE à·ÍÃ �âÁÁÔàμÍÃ � เปนเครื่องมือที่มีความสามารถในการชี้นําภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เปนระยะเวลา 1-3 เดือน แบงออกเปน 3 สวน คือ ระดับปกติ เตือนระยะเบ้ืองตน และเตือนระยะ
รุนแรง โดยระดับปกติจะแสดงสัญญาณไฟสีเขียว เตือนระยะเบื้องตนจะแสดงสัญญาณไฟสีเหลือง และ
เตือนระยะรุนแรงจะแสดงสัญญาณไฟสีแดง

ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม 
(ถวงนํ้าหนัก
มูลคาเพิ่ม)

อัตราการใช
กําลังการผลิต

มูลคาการนําเขา
วัตถุดิบ 

(ลานดอลลาร
สหรัฐฯ)

ดัชนีผลิต
ภาพแรงงาน
อุตสาหกรรม

หมายเหตุ: (    ) หมายถึง อัตราการขยายตัว (%)

EWS-IE à´×Í¹ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹-ÊÔ§ËÒ¤Á EWS-IE à ×́Í¹ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹-ÊÔ§ËÒ¤Á 
2557 2557 สงสัญญาณเตือนระยะตน อยางไร
ก็ตาม พบวามีตัวแปรช้ีนําบางตัวเร่ิมปรับตัว
ดีขึ้น ทําใหคาดวาในเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 
2557 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยมีแนวโนม
ฟนตัวในระยะตน โดยตัวแปรองคประกอบ
ที่สงสัญญาณปกติ ไดแก อัตราการวางของ
กลุ มสหภาพยุโรป และดัชนีความเช่ือมั่น
ผูบริโภคของสหรฐัฯ สวนตวัแปรองคประกอบ
ทีส่งสญัญาณ ไมปกติในเบ้ืองตน ไดแก ดัชนี
ผู จัดการฝายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมโลก 
ดัชนีผลผลิตโลก ดัชนีคําสั่งซ้ือสินคาใหมโลก 
ดัชนีคําสั่งซื้อสินคาใหมของสหรัฐฯ และดัชนี
ผลผลิตสหรัฐฯ สําหรับตัวแปรองคประกอบ
ที่ส งสัญญาณเตือนไมปกติในระยะรุนแรง 
ไดแก ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจของไทย 
ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจของไทย และดัชนีความ
เชื่อมั่นผูบริโภคของญ่ีปุน

The Early Warning System of Industrial Economics: EWS-IEThe Early Warning System of Industrial Economics: EWS-IE

โดย : สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

OIEBusiness 
Indicators
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ตัวแปรช้ีนําเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

   ปจจัยภายในประเทศ

     ดานการผลิต

     มูลคาการนําเขาสินคาวัตถุดิบ 35,148.4 38,074.8 34,787.6 33,906.1 33,499.2 12,657.8 9,851.4 10,990.0 ธปท.

     (ลานดอลลารสหรัฐฯ) (3.3) (3.4) (-2.6) (-1.6) (-4.7) (1.1) (5.8) (-9.7)

     มูลคาการนําเขาสินคาทุน 14,587.7 14,993.8 14,445.7 14,220.2 12,975.1 4,484.5 4,164.4 4,326.3 ธปท. 

     (ลานดอลลารสหรัฐฯ) (3.6) (0.2) (-6.1) (-14.1) (-11.1) (-16.9) (-2.3) (-12.2)

     ดัชนีชี้นําวัฏจักรธุรกิจระยะสั้น 120.9 121.7 121.3 121.5 120.3 120.4 120.6 120.0 กระทรวงพาณิชย

(3.7) (2.9) (1.9) (0.4) (-0.5) (-0.6) (-0.2) (-0.7)

     ความเช่ือมั่นภาคอุตสาหกรรม 101.3 99.4 98.6 101.6 99.2 100.0 98.4 99.1 ส.อ.ท.

      3 เดือนขางหนา (-6.1) (-9.5) (-5.8) (0.9) (-2.1) (-1.5) (-4.6) (-0.2)

     ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 248.9 239.5 238.9 234.5 230.7 233.0 229.4 229.7 ธปท.

(13.0) (-1.9) (-3.6) (-6.9) (-7.3) (-8.1) (-7.4) (-6.4)

     ราคานํ้ามนัดิบ 94.3 94.1 105.8 97.3 98.7 94.6 100.8 100.8 EIA

(-8.3) (0.7) (14.8) (10.7) (4.7) (-0.1) (5.8) (8.5)

     อัตราแลกเปล่ียน 29.8 29.9 31.5 31.7 32.7 32.9 32.7 32.4 ธปท.

     บาท/ดอลลารสหรัฐฯ (-3.9) (-4.5) (0.4) (3.4) (9.6) (9.6) (9.5) (9.7)

     อัตราแลกเปล่ียน 32.3 30.3 31.8 31.6 31.8 31.7 32.0 31.7 ธปท.

     บาท/100 เยน (-17.4) (-22.4) (-20.2) (-16.4) (-1.7) (-6.3) (-0.2) (1.7)

     อัตราแลกเปล่ียน 39.4 39.0 41.7 43.2 44.7 44.9 44.6 44.8 ธปท.

     บาท/ยูโร (-3.2) (-2.8) (6.2) (8.5) (13.7) (12.4) (11.8) (17.0)

   ดานการบริโภค

     ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค 34.5 40.5 36.0 35.0 27.9 29.5 26.7 27.5 กระทรวงพาณิชย

 (41.6) (53.1) (21.5) (-1.5) (-19.1) (-10.9) (-17.6) (-27.4)

     ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 148.8 147.3 146.7 146.9 146.1 147.3 145.3 145.8 ธปท.

(3.8) (0.7) (-2.2) (-0.9) (-1.8) (-1.5) (-2.6) (-1.4)

     รายไดเกษตรกรท่ีแทจริง 110.0 80.3 79.7 148.5 109.8 136.9 96.5 95.9 คํานวณโดย สศค.

(-4.8) (-2.6) (-4.0) (1.8) (-0.2) (2.5) (-2.0) (-2.2) ขอมูลจาก สศก.

   ดานตลาด

     ดัชนีตลาดหลักทรัพย 1,525.6 1,537.3 1,366.9 1,370.9 1,325.3 1,274.3 1,325.3 1,376.3 ตลาดหลักทรัพย

     แหงประเทศไทย (SET) (33.0) (30.2) (10.1) (2.4) (-13.1) (-13.6) (-14.0) (-11.8) แหงประเทศไทย

   ปจจัยตางประเทศ

     ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจสหรัฐฯ 100.2 100.5 100.7 100.6 100.5 100.5 100.4 100.4 OECD

(0.3) (0.7) (1.0) (0.7) (0.2) (0.4) (0.2) (0.1)

     ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจญี่ปุน 99.7 100.3 100.7 101.1 101.1 101.1 101.1 101.0 OECD

(-0.2) (0.6) (1.3) (1.8) (1.3) (1.6) (1.3) (1.1)

     ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจอียู 99.2 99.6 100.1 100.7 101.1 101.0 101.1 101.2 OECD

(-0.3) (0.3) (1.2) (1.8) (1.9) (1.9) (1.9) (1.9)

     ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคสหรัฐฯ 76.7 81.7 81.6 76.9 80.9 81.2 81.6 80.0 University of Michigan

(1.5) (7.0) (8.8) (-3.1) (5.6) (10.0) (5.2) (1.8)

     ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคญ่ีปุน 44.1 40.5 44.4 41.2 38.7 40.4 38.2 37.4 ESRI

(11.4) (11.1) (9.5) (5.1) (-12.3) (-6.3) (-13.6) (-16.9)

     ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจอียู 91.6 91.2 98.2 102.7 105.0 104.8 105.0 105.3 EUROSTAT

(-2.9) (-1.5) (11.0) (15.8) (14.7) (14.8) (14.4) (15.0)

หมายเหตุ: () หมายถึง อัตราการขยายตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา (%)


