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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

 วันที่ ๒ เดือนเมษา มาบรรจบ   หกสิบครบ พระราชสมภพ บรรจบสมัย
องคสมเด็จ พระเทพรัตน ของชาติไทย ทรงพระคุณ ยิ่งใหญ แกไทยเรา
ทูลกระหมอม อาจารย ทหารกลา จปร. สถานศึกษา ทั้งชาวเขา
ตามเสด็จ พระบิดา แทบทุกคราว ทรงไตเขา ลงหวย ไมกลัวภัย
 ไมวาแดน กันดาร ยานลําบาก แสนเหนื่อยยาก ทรงมิพรั่น คิดหวั่นไหว
พัฒนา แหลงนํ้า แดนหางไกล เพ่ือจะให ประชามี ที่ทํากิน
แนะวิธี เพาะปลูก ถูกหลักสอน ราษฎร ตามปาเขา ลําเนาถิ่น
เนนเศรษฐกิจ พอเพียง ทั่วแผนดิน เพ่ิมทรัพยสิน อาหาร และขาวปลา
 พระองคทรง อัจฉริยะ อันประเสริฐ กอกําเนดิ กิจกรรม ลํ้าคุณคา
ทรงถายภาพ วาดภาพ สอนวิชา ทรงดนตรี กีฬา สารพัน
ทรงเปนศูนย รวมใจ แหงไทยราษฎร เปนจิตชาติ มั่นคง ทรงเปนขวัญ
ทรงดูแล คนพิการ ทั่วหนากัน พระม่ิงขวัญ คนไทย ตลอดกาล
 รัตนะ-แหงแผนดิน โลกกลาวขาน สนับสนนุ งานอุตสาหกรรม ในทุกท่ี
กตัญู ทรงดูแล พระภูมี อีกท้ังองค ราชินี มาเนิน่นาน
กราบถวาย บังคม แทบพระบาท พระขวัญชาติ ขวัญไทย บุญไพศาล
ขอพระองค ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษม สําราญ นิรนัดรเทอญ.

ดวยเกลาดวยกระหมอม
ขาพระพุทธเจา สุปาณี จุลกะ
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เร่ืองเดน ประจําฉบับ

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชประสงคใหมูลนิธิราชสุดา
มีกองทุนเพ่ือสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยในเร่ืองของคนพิการทางกาย อันไดแก คนพิการหูหนวก หูตึง 
พูดไมได หรือพูดผิดปกติ พิการทางการสายตา พิการทางสมอง พิการทางรางกายและการเคลื่อนไหว ใหไดมี
โอกาสศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการศึกษาในคนปกติที่ประสงคจะทํางานบริการคนพิการ 
เชน ผูบริหารงานเก่ียวกับคนพิการ ครูการศึกษาพิเศษ นักวิชาการงานฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ การใหบริการ
คําปรึกษาแนะแนว งานบริการลามภาษามือ การชวยเหลือออกไปสูคนพิการประเภทอ่ืน ๆ อันไดแก คนพิการ
ทางพฤติกรรม คนพิการทางการเรียนรูและคนปญญาออน รวมถึงท่ีมีความพิการซํ้าซอน 

พระราชกิจนานัปการท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดําเนินการ
รวมกับคนพิการนั้น ถาจะกลาวตามกรอบตัวบทกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ (2534) 
แลวกจ็ะเหน็ชดัวามคีวามเกีย่วของกับงานฟนฟูสมรรถภาพคนพิการครอบคลุมครบทั้ง 4 ประการตามที่กฎหมาย
กําหนดไว คือ ไดทรงสนับสนุนใหมีการฟ นฟูทางการแพทย เชน การจัดสงคนพิการจากมูลนิธิสายใจไทย
ไปรับการรักษาใสแขนขาเทียม และสงคนพิการจากตางจังหวัดเมื่อทรงพบในการเสด็จพระราชดําเนินเย่ียมราษฎร 
ใหไปรักษาพยาบาลโดยเปนคนปวยในพระราชูปถัมภ พระราชทานทุนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา
และอุปกรณการศึกษาใหแกนักเรียนพิการในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ พระราชทานแนวพระราชดําริโครงการ
และเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือคนพิการ ซึ่งจัดวาเปนงานบริการทางสังคมใหคนพิการ
สามารถเข  าถึ งข อมูลข  าวสาร  และสามารถดํารง ชีวิตอยู  ใน สังคมเสมอหรือใกล  เ คียง กับคนปกติ 
และทรงสนับสนุนใหคนพิการไดรับการฝกอาชีพ เชน ไดทํางานศิลปาชีพตามโครงการพระราชดําริของ
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ พระราชทานเพลงพระราชนิพนธใหจัดทําเปนแผนซีดีเพื่อใหคนพิการ
ทางการเคล่ือนไหวนําไปใชในการฝกงานดานการตลาดเพื่อใหมีความเขาใจในวิธีการประกอบอาชีพ เปนตน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีสยามบรมราชกุมารี
กับมูลนธิิราชสุดากับมูลนิธิราชสุดา

เพื่อคนพิการเพื่อคนพิการ

 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2558 
และระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคท านที่ทรงมีแกคนพิการ
อยางตอเนื่องตั้งแตครั้งทรงพระเยาว จึงขอนําเสนอเร่ืองเก่ียวกับมูลนิธิ
ราชสุดา ซึ่งเปนมูลนิธิที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหจัดตั้งขึ้น
เมือ่วันองัคารที ่28 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 โดยไดพระราชทานพระราชานุญาต
ใหใชสรอยพระนามาภิไธย “ราชสุดา” เปนมงคลนาม
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วัตถุประสงคของมูลนิธิราชสุดา คือ
 1.  ช วยคนพิการให  ได มี โอกาส
ทางการศึกษาเสมอดวยคนท่ัวไปจนถึง
ระดับปริญญา
 2.  ชวยใหคนพิการไดรับการฟนฟู
สภาวะวิธีชีวิตอิสระ  ( Independent 
Living)
 3.  สงเสริมใหมีการผลิตสื่อ อุปกรณเครื่องชวยคนพิการ เพื่ออํานวยความสะดวกในดานการศึกษา และการดํารงชีวิตอิสระ
 4.  ดําเนิน และประสานงานกับสถาบัน สมาคม มูลนิธิ และองคกรตาง ๆ ที่ทํางานเก่ียวของกับคนพิการท้ังในและนอก
   ราชอาณาจักร เพ่ือรักษาสิทธิประโยชนอันชอบธรรมของคนพิการ และขยายผลไปสูความเจริญของคนพิการ โดยเฉพาะ
   ในเรื่องการศึกษา และการมีวิธีชีวิตอิสระ
 5.  ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชน หรือรวมมือกับองคกรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน และไมดําเนินการเกี่ยวของ
   กับการเมือง

ผลการดําเนินการท่ีสําคัญของมูลนิธิราชสุดา ตั้งแต พ.ศ. 2535 ไดแก 1. จัดสรรเงินอุดหนุนวิทยาลัยราชสุดา
มหาวิทยาลัยมหิดล เปนคาจางครู อาจารย และเจาหนาที่ จัดสรางศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนและฝกอาชีพ
สําหรับคนตาบอด และหูหนวก ตลอดจนสนับสนุนกิจการนานัปการ 2. ใหทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี โท 
และเอก ทั้งในประเทศ และตางประเทศ มีผูไดรับทุนการศึกษาท้ังคนพิการและคนทั่วไปเปนประจําทุกป 3. จัดตั้งกองทุนเพื่อทํากิจกรรม
สงเสริมการพ่ึงตนเองของคนตาบอดโดยจัดการแขงขันการอาน/เขียนอักษรเบรลล การแขงขันเดินทางอยางปลอดภัยดวยไมเทาขาว 
และการออกคายฝกสําหรับคนพิการในภาคฤดูรอน ฯลฯ 4. สนับสนุนการวิจัยในหลายเรื่อง อาทิ โครงการวิจัยอุปกรณอานภาษาไทย
บนจอภาพสําหรับคนตาบอดรวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย งานวิจัยอักษรเบรลลระดับ 2 รวมทั้งวิจัยเก่ียวกับภาษาไทยของคนหูหนวก
 การดําเนินงานของมูลนิธิราชสุดาตามวัตถุประสงคขางตนลวนเปนกุศลอันยิ่งใหญ ซึ่งทานสามารถรวมชวยเหลือคนพิการ
ผานมูลนิธิราชสุดาในกองทุนตาง ๆ ได เชน กองทุนดําเนินกิจการของมูลนิธิราชสุดา กองทุนสนับสนุนงานการศึกษาคนพิการ 
วิทยาลัยราชสุดา กองทุนเงินหมุนเวียนวิทยาลัยราชสุดา ฯ โดยติดตอมูลนิธิราชสุดา สํานักงานเลขที่ 135/111 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73171 โทรศัพท 0 2889 2204, 0 2441 0173

ในโอกาสน้ี ผูเขียนขอนําเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับความประทับใจที่ไดมีสวนรวมในการดําเนินงานของมูลนิธิราชสุดา ซึ่งเกิดจาก
มีผู รวมจิตศรัทธาบริจาคจัดซื้อที่นอนลมปองกันแผลกดทับ (นวัตกรรมทางการแพทยจากจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งไดรับรางวัลชนะเลิศ
ระดับนานาชาติ ในการประชุมวิชาการนานาชาติด านคนพิการ ครั้งท่ี 1 ป 2557 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล) 
ใหมูลนิธิราชสุดามอบแกโรงพยาบาล/หนวยงานตาง ๆ ในภารกิจทางการแพทยในโอกาสมหามงคลวันคลายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ องคประธานมูลนิธิราชสุดา
 ที่นอนลมปองแผลกดทับนี้ นายภูดิศ สะวิคามิน นักกายภาพบําบัดโรงพยาบาลเซกา อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เปนผูคิดคน 
โดยประดิษฐจากถุงนํ้ายาลางไตท่ีใชแลว ซึ่งทําจากซิลิโคนคุณภาพสูง มีความยืดหยุน รับนํ้าหนักไดมาก เหนียว และนุมไมแตกงาย 
ไมอับรอน ซึ่งมีคุณสมบัติปองกันแผลกดทับในคนพิการท่ีนอนติดเตียง ใชนอนแทนที่นอนลมไฟฟา โดยไมใชไฟฟา ลดโลกรอน 
และสามารถซอมแซมไดงาย มีกลุมคนพิการทองถิ่นรวมมือกันผลิต เปนการสงเสริมอาชีพคนพิการใหมีรายได และหนวยงานหลายแหง
ทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัดบึงกาฬ ไดนําที่นอนลมปองกันแผลกดทับนี้ไปใชเปนประโยชนกับผูปวย/ผูพิการอยางกวางขวาง 
 เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลเน่ืองในวันคลายวันพระราชสมภพ พระชนมายุครบ 59 พรรษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
องคประธานมูลนิธิราชสุดา ในเดือนเมษายน 2557  แพทยหญิงสุภาวดี เจียรกุล ผู ประสานงานมูลนิธิราชสุดาไดดําเนินการ
จัดพิธีรับมอบที่นอนลมฯ ใหกับโรงพยาบาล/หนวยงานตาง ๆ จํานวน 2 ครั้ง ในครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ณ รพ.บางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแก รพ.บางปะอิน รพ.บางไทร รพ.สต.คลองสระบัว อบต.บานใหม สมาคมผูพิการอยุธยา รพ.สต.ทาทราย 
จังหวัดนนทบุรี รพ.องครักษ จังหวัดนครนายก รวม 7 แหง โดยศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยพูนพิศ อมาตยกุล มูลนิธิราชสุดา 
เปนประธานพิธีฯ นายแพทยเลิศชัย จิตตเสรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางปะอิน เปนผูอํานวยความสะดวกดานสถานที่ และครั้งตอมา 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ที่สถาบันประสาทวิทยา โดยพลเรือเอก ประเจตน ศิริเดช มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท 
เปนประธาน  ซึ่งผูเขียน (นางสาวสมพิศ นาคสุข) ในฐานะผูรวมจิตศรัทธา มูลนิธิราชสุดา ไดมีโอกาสรวมพิธีดังกลาว และช่ืนชมนวัตกรรม
ที่นอนลมปองกันแผลกดทับที่คิดคนจากคนไทยมีคุณภาพระดับนานาชาติ ชวยสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมท้ัง
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เปนตัวอยางท่ีดีและเปนความภูมิใจของวงการแพทยและวงการอุตสาหกรรมไทยท่ีชวยสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจของประเทศไทย 
จึงถายทอดความประทับใจเปนบทความเรื่อง “นวัตกรรมที่นอนลมปองกันผลกดทับ ชวยคน..ชวยชาติ” ลงตีพิมพในวารสารเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ปที่ 10 ฉบับท่ี 36 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2557  

ในป 2558 นี้ ซึ่งเปนปมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จึงไดมีการจัดพิธีรับมอบท่ีนอนลมฯ เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลอีกวาระ จํานวน 4 ครั้ง โดยแพทยหญิงสุภาวดี 
เจียรกุล เปนผูประสานงานหลักเชนเดิม พิธีฯ ในคร้ังที่หนึ่ง จัดที่โรงพยาบาลปทุมธานี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 โดยนายแพทยประสิทธ์ิ 
มานะเจริญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลฯ สนับสนุนอํานวยความสะดวก ซึ่งเปนการรับมอบท่ีนอนลมฯ แกโรงพยาบาลตาง ๆ จํานวน 
12 แหง ใน 7 ทิศ ประกอบดวย รพ.ปทุมธานี รพ.อางทอง (ภาคกลาง) รพ.พระปกเกลา รพ.ชลบุรี (ภาคตะวันออก) รพ.เชียงราย
ประชานุเคราะห รพ.ชาติตระการ (ภาคเหนือ) รพ.สตูล (ภาคใต) รพ.บุงคลา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) รพ.ปากเกร็ด รพ.สต.ไทรมา 
รพ.สต.ทาทราย (ปริมณฑล) และ รพ.นพรัตนราชธานี (กรุงเทพมหานคร) ศาสตราจารย นายแพทยพูนพิศ อมาตยกุล มูลนิธิราชสุดา 
และพลเรือเอก ประเจตน ศิริเดช มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสลูานนท เปนประธานผูรับมอบและบริจาค นายพิบูลย หัตถกิจโกศล 
รองผูวาราชการจังหวัดปทุมธานีเปนประธานเปดงาน บุคคลสําคัญอื่น ๆ ที่เขารวมพิธีฯ ไดแก นาวาอากาศเอก ปุณยวิทย รัตนากร 
หัวหนาสํานักงานเลขาธิการ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท ดร. ธีรวัฒน ภูมิจิตร ผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศ
วโรปการ นายแพทยสายัณห เรืองกิตติกุล ผูอํานวยการ รพ. องครักษ และคณะผูแทนนักศึกษาหลักสูตร ปปร. 18 สถาบันพระปกเกลา 
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด และนายแพทยกิตติชาติ อินทุสร เปนตน โดยไดรับการสนับสนุนจากผูมีจิตศรัทธาจํานวนมากเชนเคย 
รวมทั้งบริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จํากัด โดยคุณวิทยา พานิชตระกูล 
         ในชวงคํากลาวพิธีรับมอบครั้งนี้ ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยพูนพิศ อมาตยกุล ไดเลาใหผูรวมพิธีทราบวา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ทรงรับทราบจากบทความเรื่องนวัตกรรมที่นอนลมปองกันแผลกดทับ ชวยคน..ชวยชาติ และทรงสนพระทัยในนวัตกรรม
ที่นอนลมฯ นี้มาก โดยทรงเห็นวาที่นอนลมฯ เปนประโยชนอยางมาก มีราคายอมเยา และเปนนวัตกรรมท่ีสามารถพัฒนาตอยอด
ใหมีประสิทธิภาพท่ีดีมากข้ึน ที่สําคัญคือ ผลิตโดยกลุมผู พิการ ทรงมีพระราชดําริที่จะใหขยายประโยชนในการใชที่นอนลมฯ 

พิธีรับมอบที่นอนลมปองกันแผลกดทับ ณ รพ.ปทุมธานี

รําถวายพระพร ผูแทนรับมอบที่นอนลมฯ

ผูรวมพิธี ศ.นพ.พูนพิศฯ ชมนทิรรศการนวัตกรรมที่นอนลมฯ นพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ (กลาง) 
นายภูดิศ สะวิคามิน (ซาย 3)

พลเรือเอก ประเจตน ศิริเดช 
และ ศ.นพ.พูนพิศ อมาตยกุล
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ไปยังสัตวใหญที่เจ็บปวยลมนอนอีกดวย นับเปนพระเมตตาอยางยิ่ง นอกจากนี้ พระองคยังทรงหวงใยในเรื่องถุงนํ้ายาลางไตซึ่งเปน
วัตถุดิบสําคัญในการผลิต ที่อาจไมเพียงพอตอความตองการในอนาคต เนื่องจากปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีการลางไตทางชองทอง
ดวยเครื่องอัตโนมัติมาใชเพิ่มขึ้น 
 พิธีรับมอบที่นอนลมฯ ครั้งที่สอง จัดขึ้นที่สมาคมสงเสริมสวัสดิการสังคมทาเรือ ตําบลทาเรือ อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยนางสาวปุณยวีร โพธิพิพิธ นายกเทศมนตรีเมืองทาเรือพระแทน สนับสนุนอํานวยความสะดวกในพิธีรับมอบฯ อยางเต็มท่ี 
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 เปนการรับมอบใหแกโรงพยาบาล 11 แหง ในภาคตะวันตก ไดแก รพ.พระยาพหลพลพยุหเสนา 
รพ.มะการักษ รพ.เจาคุณไพบูลย รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 19 รพ.บอพลอย รพ.คายสุรสีห พล รอ. 9 ศูนยแพทยเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา รพ.สต.อุโลกส่ีหมื่น รพ.สต.หนองลาน รพ.สต.สระลุมพุก และเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี
นายแพทยวีระพันธ สุพรรณไชยมาตย ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุข และนายบุญญะพัฒน จันทรอุไร รองผูวาราชการ
จังหวัดเปนประธานพิธี นายธเนศวร เพชรสุวรรณ ผอ.ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) 
และนายจุลวัจน นรินทรางกูร ณ อยุธยา เลขานุการกรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ เปนประธานผูบริจาคและรับมอบ 
โดยมีแขกผูมีเกียรติจากทุกภาคสวนในจังหวัดและผูเก่ียวของจากท่ีตาง ๆ อาทิ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด 
เขารวม

พิธีรับมอบที่นอนลมปองกันแผลกดทับ ณ เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน จ.กาญจนบุรี

รําถวายพระพร นพ. วีระพันธ สุพรรณ ไชยมาตย นายจุลววัจน นรินทรางกูร ณ อยุธยา, นายธเนศวร เพชรสุวรรณ

นางสาวปุณยวีร โพธิพิพิธ (กลาง)

นทิรรศการภายในงานพิธีฯ

ผูรวมพิธี พญ.สุภาวดี เจียรกุล คณะเจาหนาที่ สศอ.
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พิธีรับมอบที่นอนลมปองกันแผลกดทับ ณ รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี

ชมรมธรรมศาสตรอยุธยา นําโดย นางสํารวย แขวัฒนะ

 พิธีรับมอบที่นอนลมฯ ครั้งที่สาม จัดขึ้นที่ รพ.สต.บานหวยตะโก อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558 
โดยแพทยจุฬาฯ รุ น 43 (แพทยหญิงสุภาวดี เจียรกุล ประธานรุ น) เปนผู มอบ และลาสุดครั้งท่ีสี่เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 
จัดขึ้นที่โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ เพื่อรับมอบแกโรงพยาบาลฯ โดยชมรมธรรมศาสตรอยุธยา นําโดยนางสํารวย แขวัฒนะ 
อาจารยปญญา นํ้าเพชร รวมกับแพทยจุฬาฯ รุน 43 เปนผูมอบถวายเปนพระราชกุศลฯ 
 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ไดสงผู เขียนบทความพรอมเจาหนาท่ี เขารวมงานรวมพิธีรับมอบที่นอนลมฯ 
พรอมจัดนิทรรศการรวมกับหนวยงานเกี่ยวของ ไดแก โรงพยาบาลเซกา วิทยาลัยราชสุดา สมาคมผูพิการอยุธยา ใหความรูเกี่ยวกับ
บทความนวัตกรรมที่นอนลมปองกันแผลกดทับ และการพัฒนาอุตสาหกรรม และประชาสัมพันธผลงานดานตาง ๆ ของ สศอ. นอกจากน้ี 
ยังไดพบปะ แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นที่เปนประโยชนกับผูเขารวมพิธีฯ จํานวนมากจากทุกภาคสวนที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดกาญจนบุรี 
ซึ่งเปนการรวมใจภายใตบรรยากาศแหงความสุขและความอ่ิมเอมใจ ถวายเปนพระราชกุศล และรวมเฉลิมพระเกียรติในโอกาส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 อีกดวย

ผูเขียนในฐานะขาราชการของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รูสึกซาบซึ้งในพระเมตตา
พระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงอุทิศทุ มเทกําลังพระวรกาย กําลังพระราชหฤทัย
และกําลังพระปญญาที่ไดพระราชทานตอคนพิการผาน “มูลนิธิราชสุดา” อยางตอเนื่อง ในการสงเสริมสนับสนุนคนพิการใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นพรอมท่ีจะอยูในสังคมไดอยางเปนปกติสุข สามารถพ่ึงตนเอง และชวยพัฒนาประเทศ พระราชกรณียกิจดังกลาว
เปนที่ประจักษชัดแกขาพระพุทธเจา เหลาพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลาในทุกทิศานุทิศของแผนดินไทย ซึ่งไดรวมแรงรวมใจกับ
มูลนิธิราชสุดา เพ่ือถวายเปนพระราชกุศล แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องคประธานมูลนิธิราชสุดา 
ในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 
  ขอทรงพระเจริญเปนมิ่งขวัญของขาพระพุทธเจาและเหลาพสกนิกรชาวไทย ตราบจิรัฐิติกาล เทอญ 
ดวยเกลาดวยกระหมอม

แหลงขอมูลอางอิง

 ● ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย พูนพิศ อมาตยกุล. เรื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระมหากรุณาธิคุณตอคนพิการ 
  มูลนิธิราชสุดา 2544 ในหนงัสือที่ระลึกในงานเสด็จพระราชดําเนนิทรงเปดวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 24 ธันวาคม 2544 หนาที่ 10-18 
 ●  เจนจิรา เทศทิม. วิทยาลัยราชสุดา : สถาบันการศึกษาเพ่ือคนพิการ มูลนธิิราชสุดา 2544 หนงัสือที่ระลึกในงานเสด็จพระราชดําเนนิ
  ทรงเปดวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 24 ธันวาคม 2544 หนาที่ 101-130
 ● ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย พูนพิศ อมาตยกุล. เรื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  กับงานเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือคนพิการ ในวารสารวิทยาลัยราชสุดา ปที่ 1 ฉบับที่ 1 ป 2547 หนาที่ 3-6
 ● สมพิศ นาคสุข. บทความเร่ือง “นวัตกรรมท่ีนอนลมปองกันผลกดทับ ชวยคน..ชวยชาติ” ในวารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปที่ 10 ฉบับที่ 36 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2557 หนาที่ 34-36
 ● ขาว 5 หนา 1.  เรื่องที่นอนลมปองกันแผลกดทับ จากบึงกาฬ ททบ. 5 ออกอากาศวันที่ 24 เมษายน 2557 
 ● หนงัสือพิมพไทยรัฐ. คอลัมนแวดวงรอบกรุง “ภาพขาวมอบที่นอนลมฯ ถวายเปนพระราชกุศล ณ รพ.บางปะอิน” ฉบับวันที่ 25 เมษายน 2557 
  หนาที่ 12
 ● สุวิช สุทธิประภา, ภรภัทร นีลพัธน. เรื่องพิธีรับมอบท่ีนอนลม ณ เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี
  รายการคุยโขมงบาย 3 โมง ชอง 9 อสมท. วันที่ 9 เมษายน 2558
 ●  หนงัสือพิมพไทยรัฐ. คอลัมนแวดวงรอบกรุง “ภาพขาวมอบที่นอนลมฯ ถวายพระราชกุศล ณ เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน จ.กาญจนบุรี” 
  ฉบับวันที่ 15 เมษายน 2558 หนาที่ 10
 ● www.rs.mahidol.ac.th. วิทยาลัยราชสุดา
 ●  www.mfa.go.th. สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ เรื่องเดนประจําวันที่ 10 มีนาคม 2558
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● อภิยุกต อํานวยกาญจนสิน
 สํานกัวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

บทความ พิเศษ

Digital Manufacturing : Digital Manufacturing : 
ติดปกภาคอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลกติดปกภาคอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลก

 นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ที่แถลงตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 
2557 ในสวนของนโยบายการสรางศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลไดกําหนดใหมีการ
สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล และวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอยางจริงจัง ซึ่งจะทําให
ทุกภาคเศรษฐกิจกาวหนาไปไดทันโลกและสามารถแขงขันในโลกสมัยใหมได ทั้งดานการผลิต 
และการคาผลิตภัณฑดิจิทัลโดยตรง รวมท้ังการใชดิจิทัลใหรองรับการใหบริการของภาคธุรกิจ
การเงินและธุรกิจบริการอื่นๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง ภาคสื่อสาร และบันเทิง ตลอดจนการใชดิจิทัล
รองรับการผลิตสินคาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค

Digital Manufacturing คือ กระบวนการผลิตที่นําเอา “เทคโนโลยีคอมพิวเตอร” 
 เขามามีบทบาทในการผลิตในระดับสูง

 การผลิตแบบ Digital Manufacturing ก็คือกระบวนการผลิตที่นําเอา “เทคโนโลยีคอมพิวเตอร” เขามามีบทบาทในระดับสูง  
สงผลใหการผลิตสินคามีความเที่ยงตรงแมนยํามากขึ้น (ทั้งในเชิงรูปแบบและจํานวน) และขยายขอบเขตความเปนไปไดของการผลิต
ใหกาวไปไปสูมิติใหมที่ไมเคยปรากฏมากอน  ในปจจุบันระบบการผลิตเชนนี้อาจมีชื่อเรียกหลากหลาย อาทิ Direct Digital 
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Manufacturing, Rapid Manufacturing, Instant Manufacturing, หรือ On-demand Manufacturing ซึ่งเทคโนโลยีและ
แอพพลิเคชั่นตาง ๆ  ที่นํามาใชในกระบวนการผลิตลักษณะนี้ จะชวยใหธุรกิจสามารถพัฒนาสินคาตนแบบ (Prototype) และสินคาตัวจริง
ไดอยางงายดาย รวมถึงสามารถวางแผนการผลิตไดเสร็จสรรพตั้งแตตนจนจบ แถมยังมีความพรอมท่ีปรับเปลี่ยนดีไซนหรือการผลิต
สวนไหนก็ไดภายในระยะเวลาอันสั้นดวย ทั้งนี้มีการกลาวกันวาเทคโนโลยีดิจิตอลที่กําลังพลิกโฉมหนาวิธีการผลิตสินคาซึ่งอาจจะ
เปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการทํางานของเราในวันนี้อาจจะเปน “การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ีสาม”
 การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกนั้น เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษเมื่อราวศตวรรษที่ 18 (ราวปค.ศ.1760) เปนยุคสมัยที่มี
การนําเคร่ืองจักรไอน้ําและพลังงานถานหินเขามาใชในอุตสาหกรรมส่ิงทอเปนคร้ังแรก ถือเปนจุดเปล่ียนสําคัญทางสังคมท่ีโยกยาย 
“แรงงานฝมือ” ตามบานเรือนและชนบท ใหเขามากระจุกตัวทํางานกันในเมือง ณ โรงทอผาขนาดใหญ  ซึ่ง ณ จุดนี้เองท่ีคําวา “โรงงาน” 
ไดถือกําเนิดขึ้นเปนครั้งแรกในประวัติศาสตร และทําลายการผลิตในระดับครวัเรือนไปจนเกือบหมดสิ้น  
 สวนการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังที่สองนั้นเกิดข้ึนตามมาในชวงศตวรรษท่ี 20 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อครั้งท่ีนายเฮนรี่ ฟอรด 
นําเสนอไลนการประกอบรถยนตในลักษณะแยกประกอบขึ้นเปนครั้งแรก (Moving Assembly Line) สิ่งนี้ไดเปล่ียนโฉมหนาการผลิต
รถยนตจากความเปนสินคา Custom-made ไฮเอนด ราคาแพง ใหกลายเปนสินคาเพ่ือมวลชน (Mass Product) ที่คนช้ันกลาง
เขาถึงไดงาย เนนการผลิตจํานวนมาก และลดตนทุนการผลิตตอหนวยใหตํ่าท่ีสุด นัยสําคัญของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 นี้
เปนผลมาจากที่โลกของเราเร่ิมปรับเปลี่ยนพลังงานทางการผลิตจากพลังงานถานหินมาสูการใชไฟฟา กาซ และนํ้ามันมากขึ้นอยางชัดเจน
 การปฏิวัติอุตสาหกรรมสองครั้งแรกนี้สงผลทําใหผูคนในสังคมรูสึกรวยข้ึนและเปนคนเมืองมากขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งก็เปนผลลัพธ
ของวิถีการผลิต การจางงาน และการบริโภคแบบใหม ที่เขาถึงคนหมูมากไดอยางท่ัวถึงนั่นเอง แตสําหรับระบบการผลิตแบบ Digital 
Manufacturing หรืออาจจะเรียกวาการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังที่สามท่ีกําลังดําเนินอยูขณะนี้ วิถีการผลิตของเราไดกาวเขาสูยุคดิจิทัล
อยางเต็มตัว และสิ่งสําคัญก็คือมันไมไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแควิถีการทําธุรกิจเทานั้น แตมันจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
กับการใชชีวิตของผูคนในวันขางหนา

Digital Manufacturing : จาก Mass Production สู Mass Customization

 วิถีการผลิตแบบ Digital Manufacturing นี้จะขจัดความผิดพลาดตาง ๆ ออกไปจากระบบการผลิตไดเกือบท้ังหมด ไมวาจะเปน
ความผิดพลาดจากการทํางานดวยมือ หรือจากการออกแบบบนกระดาษที่คาดการณยากและทดสอบลวงหนาไมได ฯลฯ เหลานี้
ลวนสงผลกระทบถึงการใชทรัพยากรคนและพลังงานใหหมดเปลืองไปโดยใชเหตุ ฟงกชั่นและแอพพลิเคช่ันหลาย ๆ ตัวในระบบการผลิต
แบบ Digital Manufacturing จะเอื้อใหทั้งนักออกแบบและวิศวกรในองคกร สามารถทํางานรวมกันไดดีขึ้นภายในกรอบระยะเวลา
ที่สั้นลง ยกตัวอยางเชน ในโครงการที่ทีมดีไซเนอรและวิศวกรตองชวยกันคิดออกแบบโรงงานและสายพานการผลิตใหม หากบางคน
ในทีมจําเปนตองแกไขปรับเปล่ียนรายละเอียดบางจุด ดิจิทัลแอพพลิเคช่ันที่เชื่อมโยงงานของทุกคนเขาหากัน มันก็จะชวย
ประมวลผลภาพรวมใหมไดทันที ซึ่งจะทําใหทุกคนไดเห็นภาพเดียวกันอยูตลอดเวลาวา สิ่งที่พวกเขาเลือกทํานั้นจะสงผลกระทบ
กับ Suppy Chain ทั้งหมดอยางไรบาง
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 Digital Manufacturing ทําใหคําวา “โรงงาน” ในบริบทของยุคอดีตที่อาจจะผูกโยงอยูกับการผลิตสินคาจํานวนมาก ๆ  ทุกชิ้น
หนาตาเหมือนกัน และทําออกมาพรอม ๆ กันหมด (Mass Production) เปลี่ยนแปลงไปโดยการผลิตในอนาคตนับจากนี้ 
โรงงานกําลังจะกาวสูยุคของ “Mass Customization” อยางเต็มตัว กลาวคือสินคาทุกอยางจะยังคงเขาถึงไดงาย มีราคาเปนมิตร 
แตกลับจะตอบสนองตอรสนิยม และความตองการเฉพาะบุคคลไดมากข้ึน ที่สําคัญรูปธรรมของส่ิงท่ีเรียกวา “โรงงานผลิต” นั้นก็จะ
ยอนกลับไปสูลักษณะของ “ครัวเรือน” มากขึ้น สายการผลิตจะมีขนาดเล็กลง ผลิตกันไดตามบาน ตามแตละชุมชน ซึ่งวิถีเชนนี้
กําลังจะเขาแทนที่การผลิตแบบโรงงานขนาดใหญ และอาจทําใหสายพานการผลิตขนาดใหญตองยุติบทบาทลงในที่สุด และสุดทาย
อาจจะทําใหแรงงานในอนาคตไมจําเปนตองโยกยายถิ่นฐานเพื่อหางานทํากันอีกตอไป งานจะเริ่มกลับคืนสูบาน และบานก็จะกลายเปน
ที่ทํางานจริง ๆ ไดอีกคร้ัง เหมือนเชนในอดีต

 3D Printing : เทคโนโลยีแหงโอกาส

 อานิสงสประการสําคัญของ Digital Manufacturing 
ที่จะทําใหสายการผลิตในโรงงานมีขนาดเล็กลง สามารถผลิต
กันไดตามบาน ตามแตละชุมชน  ไดแก กระบวนการผลิตรูปแบบ
ใหมที่เรียกวา เทคโนโลยีการพิมพแบบสามมิติ (3D Printing) 
ทั้งนี้ ในอดีตการผลิตสินคาข้ึนมาอยางหนึ่งมักจะตองอาศัย
การประกอบชิ้นสวนตาง ๆ เขาดวยกัน จะดวยตะปู ดวยน็อต 
หรือดวยการเช่ือมไมวิธีใดก็วิธีหนึ่ง แตในปจจุบัน Digital 
Manufacturing จะทําใหเราตองเรียนรู และทําความเขาใจ
กับกระบวนการผลิตรูปแบบใหม ซึ่งนั่นก็คือการออกแบบสินคา
บนหนาจอคอมพิวเตอร และส่ังพิมพมันออกมาท้ังช้ินดวย
เครื่องพิมพสามมิติ (3D Printer)

 เทคโนโลยีการพิมพแบบใหมนี้ไดเปดประตูใหเราสรางสรรครูปธรรมของสินคาขึ้นไดโดยงายและในเวลาอันรวดเร็ว 
อาศัยเทคนิคการพิมพเนื้อวัสดุซอนทับกันลงไปเร่ือย ๆ จนเกิดเปนรูปทรงสามมิติขึ้นตามท่ีตองการ สวนการปรับเปล่ียนดีไซน 
(Design Customization) ใหตอบโจทยเฉพาะบุคคลน้ันก็ทําไดไมยาก เพียงแคปรับเปล่ียนในจอคอมพิวเตอร เราก็สามารถ
ผลิตสินคาชิ้นใหมออกมาไดแลวในพริบตา เปนเทคโนโลยีที่จะตอบสนองตอเรื่องรสนิยมและฟงกชั่นที่หลากหลายไดอยางไรขีดจํากัด 
ยกตัวอยางเชน เราสามารถพิมพคอนหนึ่งอันออกมาไดตรงตามโจทยของลูกคาทุกประการ และหากมีลูกคาคนที่สองตองการ
คอนอีกหนึ่งอันที่มีลักษณะแตกตางจากลูกคาคนแรก เราก็สามารถสั่งเครื่องพิมพใหปรับมิติตาง ๆ ของคอนอันที่สองไดทันที ซึ่งกรรมวิธีนี้
แตกตางจากการผลิตคอนในปจจุบันที่ยังจะตองการช้ินสวนหลายช้ินเพื่อนํามาประกอบกันเปนคอน ดังนั้น หากเราจะส่ังทําคอน
ดังกลาวเพียงชิ้นเดียวก็จะทําใหตนทุนตอหนวยสูงมาก และทําใหไมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาเฉพาะรายได
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 Digital Manufacturing : จาก Economy of Scale เปน Economy of Speed

 ในประเด็นดานสภาพแวดลอมของการทํางาน Digital Manufacturing จะเปลี่ยนโฉมหนาของที่ทํางานไปอยางสิ้นเชิง 
โรงงานผลิตจะกาวเขาสูกระบวนทัศนใหม หมดยุคของเคร่ืองจักรขนาดยักษ คนงานจํานวนนับรอย หรือคราบนํ้ามันที่เปรอะเปอนเสื้อผา  
ที่ทํางานยุคใหมจะเปนสถานที่ที่สะอาดตาขึ้น มีขาวของเครื่องใชนอยลง แตกลับจะมีประสิทธิภาพการผลิตที่สูงข้ึนและเร็วขึ้นกวาเดิม
มาก ที่สําคัญตลาดแรงงานในอนาคตจะกาวสูยุคของแรงงานที่ใชสมอง แตละคนจะมีทักษะเฉพาะทาง (Skilled Worker) และมาทํางาน
รวมกัน (Collaborate) พื้นที่การผลิตสินคาจะเต็มไปดวยนักออกแบบ วิศวกร พนักงานไอที พนักงานโลจิสติกส นักการตลาด ฯลฯ  
ในขณะที่ประเภทงานที่ตองทําซํ้า ๆ ซาก ๆ อยางในสายพานการผลิตปจจุบันก็จะคอย ๆ หายไป

1 การผลิตแบบ Offshore คือ การผลิตในประเทศอ่ืนๆ ที่มิใชประเทศท่ีบริษัทมีฐานหรือมีบริษัทแมตั้งอยูที่มีตนทุนคาแรงงานท่ีตํ่ากวา

 การเปลี่ยนผานครั้งสําคัญนี้ไมไดสงผลเฉพาะแตกับ
กระบวนการผลิตเทานั้น แตหลาย ๆ ธุรกิจท่ีเคยยายฐานการผลิต
ไปในประเทศท่ีคาแรงถูกก็จะไดรับผลกระทบดวย เพราะใน
อนาคตคาแรงจะไมไดปจจัยที่สําคัญที่สุดตอความสําเร็จของธุรกิจ
แลว เนื่องดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีการผลิต การผลิต
แบบ Offshore1 จะคอย ๆ ยายฐานกลับมาสูตลาดหลักที่แทจริง
ของตน  แตนี่ไมไดเปนเพราะคาแรงในจีน เวียดนาม ศรีลังกา ฯลฯ 

จะถีบตัวสูงขึ้นมากแตอยางใด แตเปนเพราะภาคการผลิตยุคใหมนั้นจําเปนจะตองอยูใกลกับลูกคาตัวจริงใหมากที่สุด เพราะจะทําให
สามารถปรับเปลี่ยนสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการใชชีวิตและวัฒนธรรมของกลุมเปาหมายของพวกเขาไดงาย รวมถึงจะทําให
สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของความตองการในทองถิ่นนั้น ๆ ไดอยางรวดเร็ว 
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 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ไดมีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเพ่ือเอสเอ็มอี 
 ภายใตแนวคิดดิจิทัลเอสเอ็มอี (Digital SMEs)

 จากท่ีกลาวไปในขางตน ในสวนของกระทรวงอุตสาหกรรมไดตระหนักถึงความสําคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลที่มุงเนนการผลิต
และการคาผลิตภัณฑดิจิทัล ตลอดจนการใชดิจิทัลรองรับการผลิตสินคาอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคตามนโยบาย
รัฐบาล จึงไดสนองนโยบายรัฐบาลในประเด็นดังกลาวโดยนําดิจิทัลเขามาใชเปนเคร่ืองมือในการขับเคล่ือนผูประกอบการโดยเฉพาะ
อยางยิ่งกลุม SMEs ซึ่งสวนใหญยังไมสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT มาใชในธุรกิจได เนื่องจากขาดความรู  
ความเขาใจ และทักษะในการใชประโยชนจาก ICT โดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม หรือ กสอ. ไดมีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
เพื่อเอสเอ็มอี ภายใตแนวคิดดิจิทัลเอสเอ็มอี (Digital SMEs) ผานกิจกรรม 5 ดานหลัก 
 กิจกรรม 5 ดานหลัก ประกอบดวย 1) ผูประกอบการใหมดานดิจิทัล (New 
Digital Entrepreneurs) อาทิ กลุมผูเขียนแอพพลิเคชั่น และเกมสตาง ๆ บนสมารทโฟน 
หรือกลุ มผู ทําแอนิเมชั่นหรือกราฟฟกดีไซน (Animation/Graphic Design) ตาง ๆ 
2) เอสเอ็มอีอัจฉริยะ (Intelligence SMEs) อาทิ ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ
ขององคกรโดยรวม (Enterprise Resource Planning : ERP) ที่ใชในการบริหารดานตาง ๆ  
การจัดการหวงโซอุปทาน หรือการสต็อกสินคา และการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขงขันอุตสาหกรรมไทยดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) การเตรียมความพรอม
ผูประกอบการโอทอป (Digital OTOP) สงเสรมิใหกลุมผูประกอบการโอทอป ที่มีศักยภาพ
สามารถทําการการตลาดดวยสื่อดิจิทัลและสื่อออนไลน 4) การสรางสังคมแหงการเรียนรูดวยดิจิทัล (Digital Knowledge Society) 
อาทิ การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน การอบรมสัมมนาในหลักสูตรการตลาดแหงอนาคต (Digital Marketing) และหลักสูตรเปดรานคา
ออนไลนแบบเขาใจมีชัยแนนอน และ 5) การพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจโลกไซเบอร (Digital Service Provider) เปนการพัฒนาผูเชี่ยวชาญ
เพ่ือใหความรู แกผู ประกอบการรองรับการขยายตัวของการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้ผู ประกอบการท่ีสนใจสามารถติดตอ
และขอรายละเอียดเพิ่มเติมไดโดยตรงที่กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (www.dip.go.th)
 กลาวโดยสรุป Digital Manufacturing จะชวยใหเกิดการยกระดับความสรางสรรคและนวัตกรรมใหม ลดการสิ้นเปลือง
ทรัพยากร พลังงาน และเวลา  สนับสนุนการทํางานรวมกันระหวางบุคคลากร (Team Collaboration) ลดการทํางานบนกระดาษ 
ลดขยะ ลดขอผิดพลาดของมนุษย (Human Error) และสุดทายชวยเพิ่มศักยภาพการผลิตและเพิ่มผลผลิต

แหลงที่มาของขอมูล
 http://www.economist.com/node/21552901
 http://www.economist.com/node/21553017
 http://www.tcdcconnect.com/article/Know-What/6894-Digital-Manufacturing
 http://www.vcharkarn.com/varticle/57825
 http://www.dip.go.th

 http://www.tcdc.or.th/src/21954/www-tcdcconnect-com/The-Third-Industrial-evolution-วิถีการผลิตใหมที่กําลังจะเปลี่ยนโลก
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บทความ พิเศษ

 Digital Economy เปนประเด็นหนึ่งที่เปนอยางนั้น 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในยุคท่ีเราเรียกวา เปนยุคของ Information 
Technology ซึ่งในความเปนจริงในยุคที่เรากําลังใชชีวิตอยู นี้ 
โลกเราไดกาวล้ําผานข้ันที่เรียกวายุค Information Technology 
มาสูยุค Network Intelligence เปนที่เรียบรอยแลว Network 
Intelligence คําคํานี้ผมไมไดคิดขึ้นมาเอง แตคุณ Don Tapscott 
นักเขียนซึ่งเขียนเรื่อง Digital Economy ไดนิยามคํา ๆ นี้ขึ้นมา 
ซึ่งผมมองวามันคอนขางเหมาะสมทีเดียวท่ีจะใชคําคํานี้เรียกขาน
โลกเราในยุคนี้ โลกยุคน้ีไม  ได มีแค  เทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาอยางสูงลํ้า แตเปนโลกที่ประเทศ องคกร บริษัท 
สมาชม ชมรม กลุ มบุคคล ลงไปจนกระทั่งถึงระดับบุคคล
ถูกเชื่อมโยงเขาหากันในเกือบจะทุกดานผานระบบอภิมหา
เครือขาย ซึ่งเราสามารถเขาถึงไดตลอดเวลาไมวาเราจะอยูที่ไหน
หรือทําอะไร ทั้งแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ โดยเรา
ทุกคนในโลกชวยกันสรางสิ่งที่เรียกวา โลกคูขนานข้ึนมาในโลก
ไซเบอร ซึ่งมันมีทุกสิ่งที่โลกจริง ๆ มี ไมวาจะเปนรานคา องคกร 
ชุมชน รานอาหาร สวนสนุก โรงเรียน มหาวิทยาลัย การคาขาย
ระหวางประเทศ การทําธุรกรรมทางการเงิน รานหนังสือ ฯลฯ 
และที่สําคัญมันมีตัวเราซ่ึงสามารถเรียกไดว าเปนรางอวตาร
ของเราอยูในโลกนี้ดวย พูดขนาดนี้พอจะเห็นภาพไหมครับวา
มันเปนเครือขายซึ่งเชื่อมโยงเราเกือบทุกคนเขาไวดวยกัน ซึ่งใน
อนาคตก็คงจะสามารถใชคําวามันเปนเครือขายที่เชื่อมโยงมนุษย
ทุกคนบนโลกใบนี้เขาไวดวยกันจริง ๆ 

    ความพรอมของผูประกอบการไทยกับความพรอมของผูประกอบการไทยกับ

Digital EconomyDigital Economy

หลายประเด็นในปจจุบันเปนส่ิงที่ไมจําเปนตองถามวาดีหรือไม แตคําถามที่ควรมี คือ
มันคืออะไร และเราพรอมหรือไมที่จะรับมือกับมัน

 นี่ละครับ เปนที่มาท่ีเราตองเรียกโลกยุคนี้วา Network 
Intelligence
 ซึ่ง Digital Economy เปนสวนหน่ึงของ Network 
Intelligence นี้ครับ เพราะฉะนั้นมันจึงเปนประเด็นที่ไมตองถาม
วามันสําคัญหรือไม แตตองถามวาเราพรอมจะรับมือกับมัน
หรือไมครับ แมวาในเชงิของ Digital Economy แลวประเทศไทย
ยังคงตามหลังประเทศในกลุมท่ีพัฒนาแลว หรือประเทศในเอเชีย
ดวยกัน เชน เกาหลีใต ญี่ปุน และสิงคโปร เปนตน แตประเทศไทย
เองก็ไมไดหยุดท่ีจะพัฒนา ทุกสวนตางก็พยายามที่จะศึกษาและ

พัฒนาหรือผลักดันใหประเทศเดินทันการพัฒนาของ Digital 
Economy ในระดับโลก โดยรัฐบาลไดตระหนักและใหความ
สําคัญในการมุ งท่ีจะผลักดันใหระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ขับเคล่ือนโดย Digital Economy ดวยการนําเอาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเขามาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพ และสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับผลผลิตมวลรวมของประเทศ โดยไดออกเปนนโยบายตาง ๆ 
เพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจยุคดิจิทัลของไทยใหสามารถแขงขัน
กับทุกประเทศได

ทําไมจะตองใช Digital Economy 
 เปนตัวขับเศรษฐกิจของประเทศ
 การทําธุรกิจภายใตรูปแบบ Digital Economy จะชวย
ในการลดตนทุนของผู ประกอบการในดานการผลิต การขาย  
การติดตอสื่อสาร การตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ 
อีกท้ังยังสามารถนําไปตอยอดในการผลิตสินคาและบริการใหม ๆ 
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ออกสูตลอดเพ่ือสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว 
มีการขยายตลาดและเพิ่มชองทางในการซื้อขายสินคาไดกวาง
มากขึ้น ภายใตตนทุนที่ลดลง เชน การขายของทางอินเตอรเน็ต
โดยไมตองมีร านคา ความสะดวกของผู ซื้อที่ไมต องเดินทาง
ไปหาซื้อของ รวมไปถึงการจางงานและสรางงานในลักษณะใหม ๆ 
และยังเปนการเพิ่มทางเลือกในการทําอาชีพที่หลากหลาย เชน 
นักกลยุทธการตลาดทาง social media ที่ปรึกษา E-commerce 
นักโฆษณาสินคาทาง Social Media รวมไปถึงการใหบริการ
ในดานอืน่ ๆ อาท ิการจองต๋ัวเครือ่งบนิ จองโรงแรม การทาํธรุกรรม 
ทางการเงิน การลงทุนซื้อหุ นตางประเทศ การคาขายเงินตรา
ตางประเทศ การเรียนการสอนผานอินเตอรเน็ต เปนตน

 พรอมแคไหนเพื่อกาวเขาไปเปนสวนหนึ่ง
 ของ Digital Economy
 คําถามน้ีจึงเปนโจทยสําคัญของบทความน้ี เพราะวา
อยางไรก็ตาม Digital Economy ก็เปนสวนสําคัญของระบบ
เศรษฐกิจในโลก เพราะฉะนั้นเราในฐานะประเทศ ๆ หนึ่งซึ่งอยูใน
ระบบสังคมโลก ในระบบเศรษฐกิจของโลก ก็ไม สามารถ
ที่จะหลีกหนี Digital Economy ได เพราะฉะน้ันประเด็น
ก็มีแคเราพรอมหรือไมที่จะรับมือและใชประโยชนจาก Digital 
Economy 
 นี่ เ ป  นที่ ม าที่ สํ า นั ก ง าน เศรษฐกิ จอุ ตส าหกรรม
ทําการศึกษาผูประกอบโดยอาศัยขอมูลจากการสํารวจความคิด
เห็นของผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมจํานวน 300 ราย 
สําหรับประเด็นคําถามท่ีใชในการสํารวจความคิดเห็นในงาน
ศึกษาน้ี ประกอบดวยประเด็นหลักๆ คือ ประเด็นความเขาใจ 
การนํา Digital Economy มาใชในการดําเนินงาน มาตรการ
ที่ภาครัฐและเอกชนควรตองดําเนินการอยางเรงดวนเพื่อสราง
ความพรอมในการเปน Digital Economy ของไทย ซึ่งจะขอ
อนุญาตเลาผลการสํารวจความคิดเห็นของผู ประกอบการใน
อุตสาหกรรมตาง ๆ  ทีละประเด็นครับ

 ความเขาใจ เกี่ยวกับธุรกิจแบบ Digital Economy 
 ของผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรม 
 ในป 2558 สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ไดทําการศึกษา
ความรู ความเข าใจของผู ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
วามีความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจแบบ Digital Economy หรือไม 
และมากนอยเพียงใด ซึ่งผลการศึกษาพบวาผู ประกอบการ 
SMEs สวนใหญรอยละ 61.03 ยังมีความรู และมีความเขาใจ
เก่ียวกับธุรกิจแบบ Digital Economy มีนอย อีกรอยละ 31.79 

มีความเขาใจปานกลาง รอยละ 4.10 มีความรูและความเขาใจ
อยู  ในระดับมาก และยังมีผู ประกอบการอีกร อยละ 3.08 
ที่ไมเขาใจ ในขณะท่ีผูประกอบการท่ีมีธุรกิจขนาดใหญรอยละ 
25.96 มีความรู และความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจแบบ Digital 
Economy อยูในระดับมาก ผูประกอบการท่ีเขาใจปานกลาง
มีร อยละ  39.42 และมีความเข าใจน อยร อยละ  34.62
ดังรายละเอียดที่แสดงในภาพที่ 1

ภาพที ่1 ภาพรวมความเขาใจ เกีย่วกบัธรุกจิแบบ Digital Economy

หมายเหตุ : ตัวเลขในภาพแสดงรอยละของผูประกอบการท่ีเขาใจมาก 

  เขาใจปานกลาง และเขาใจนอยเกี่ยวกับธุรกิจแบบ Digital 

  Economy

ที่มา : สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 ซึ่งเม่ือพิจารณาความรูความเขาใจของผูประกอบการ
ในแตละอุตสาหกรรม วามีความเขาใจเก่ียวกับธุรกิจแบบ Digital 
Economy หรือไม และมากนอยเพียงใด พบวาอุตสาหกรรม
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส มีความรู และความเขาใจ
ในเรือ่งนีม้ากทีส่ดุ คดิเปนสดัสวนรอยละ 18.60 ของผูประกอบการ 
ที่อยู ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รองลงมา ไดแก อุตสาหกรรม
ปโตรเลียมรอยละ 13.95 ไม อัญมณีและเครื่องประดับ ยานยนต
และช้ินสวน ที่มีสัดสวนเทากันที่รอยละ 11.63 เปนตน และยังมี
บางอุตสาหกรรมท่ีผู ประกอบการยังไมเขาใจเปนจํานวนมาก 
ไดแก อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะรอยละ 20 ขาวสารรอยละ 20 
ยางรอยละ 19.60 เคมีภัณฑรอยละ 17.30 และเครื่องนุงหม
รอยละ 16.25 สวนอุตสาหกรรมท่ีมีผู ประกอบการท่ีมีความรู
ความเขาใจในระดับมาก ไดแก อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสรอยละ 18.60 ดังแสดงในภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ความเขาใจเก่ียวกับธุรกิจแบบ Digital Economy รายอุตสาหกรรม

หมายเหตุ : ตัวเลขในภาพแสดงรอยละของผูประกอบการที่เขาใจมาก เขาใจปานกลาง และเขาใจนอยเก่ียวกับธุรกิจแบบ Digital Economy

ที่มา : สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ขั้นตอนการดําเนินงานที่มีการนํารูปแบบ Digital 
 Economy มาใช
 ผลการศึกษาผู ประกอบการรอยละ 97.01 ไดมีการ
นํารูปแบบ Digital Economy มาใชในการดําเนินงานใน
สถานประกอบการ โดยเร่ิมมีการนํามาใชตั้งแตตั้งแตป 2542 
จนถึงปจจุบัน สวนอีกรอยละ 2.66 ยังไมไดมีการนํามาใช 
และรอยละ 0.33 อยูในชวงของการศึกษาเพ่ือนํามาใช สําหรับ
ขั้นตอนในการดําเนินงานที่ไดมีการนํารูปแบบ Digital Economy 
มาใชมากที่สุด ไดแก การติดตอสื่อสารผานระบบอินเตอรเน็ต
คิดเปนสัดสวนรอยละ 63.86 รองลงมา ไดแก การทําการตลาด 
โฆษณาและประชาสัมพันธรอยละ 25.26 และการทําธุรกรรม
ทางดานการเงินรอยละ 5.96 เปนตน รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ขั้นตอนในการทํางานที่มีการนํา Digital Economy มาใชในการดําเนินงาน

ขั้นตอนในการดําเนินงาน สัดสวน (รอยละ)

1. การติดตอสื่อสารผานระบบอินเตอรเน็ต 63.86

2. การทําการตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ 25.26

3. การทําธุรกรรมทางดานการเงิน 5.96

4. การขนสงสินคา 1.75

5. การซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการ 1.40

6. การผลิต 1.05

7. การคนหาขอมูลในเชิงธุรกิจ 0.70

รวม 100.00

ที่มา : สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

มาตรการและปจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนที่ภาครัฐและ
 เอกชนควรตองดําเนินการอยางเรงดวน เพื่อสราง
 ความพรอมในการเปน Digital Economy ของไทย
 มาตรการสนับสนุนที่ผู ประกอบการเห็นว าภาครัฐ
ตองดําเนินการอยางเรงดวน เพ่ือสรางความพรอมในการเปน 
Digital Economy ของไทย ไดแก ตองการใหมีการจัดอบรม
ใหความรู เ ก่ียวนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงความรู และ
ขอแนะนําเก่ียวกับการใช Digital Economy ในการทําธุรกิจ
ใหกับผูประกอบการไดมีความเขาใจ สามารถนําไปใชไดอยาง
ประสิทธิภาพสูงสุดในทุก ๆ ดาน มากถึงรอยละ 52.86 รองมา 
คือ การพัฒนาและขยายเครือขายสัญญาณใหครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลและใชงานอินเตอรเน็ตไดอยาง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพรอยละ 30.48  ดังตารางที่ 2
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 สําหรับสิ่งที่ภาคเอกชนควรตองดําเนินการอยางเรงดวน 
เพื่อสรางความพรอมในการเปน Digital Economy ของไทย 
ที่ผูประกอบการสวนใหญเห็นวาตองดําเนินการเรงดวน รอยละ 
62.12 ในเรื่องของการพัฒนาและปรับปรุงระบบสื่อสาร สัญญาณ
อินเตอรเน็ตใหมีความพรอมและความเร็วสูง รองรับการใชงาน
ใหไดดีมากขึ้น รองลงมารอยละ 22.73 เห็นวาควรพัฒนาและให
ความรูพนักงานในองคกรของตนเองใหมีความเขาใจเรื่องระบบ
ออนไลนมากข้ึน และผูประกอบการควรศึกษาหาขอมูล เรียนรู
และพัฒนาตัวเองใหสามารถเขาไปใชประโยชนจาก Digital 
Economy ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และจัดทําโปรแกรมหรือ
ควรสรางระบบความปลอดภัยเพ่ือเปนตัวชวยในการใชงานได

อยางปลอดภัย รอยละ 11.62 และ 3.54 ตามลําดับ ดังตารางที่ 3
 การที่ประเทศไทยจะสามารถเปน Digital Economy 
ไดหรือไมนั้น ทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของตองชวยกันผลักดันและ

ขับเคลื่อนไปดวยกัน โดยภาครัฐใหการสนับสนุนในดานปจจัย
พื้นฐาน เชน ระบบส่ือสาร สัญญาณอินเตอรเน็ตใหมีความพรอม
และความเร็วสูงใหครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อใหประชาชนไดเขาถึง
ขอมูลและใชงานอินเตอรเน็ตไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
ควบคูไปกับการใหความรูและขอแนะนําเกี่ยวกับการใช Digital 
Economy ในการทําธุรกิจใหกับผูประกอบการไดมีความเขาใจ 
และการนําไปใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงสรางมาตรการ
การปองกันอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อใหผู ประกอบการท่ีใชงานเกิดความมั่นใจในการนําระบบ
อินเตอรเน็ตมาใชงานในภาคธุรกิจมากยิ่งข้ึน

ดานภาคเอกชนและผูประกอบการควรควรศึกษาหา

ขอมูล เรียนรู และพัฒนาตัวเองและบุคลากรในองคกรให
สามารถเขาไปใชประโยชนจาก Digital Economy ไดอยาง
มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ตารางที่ 2  มาตรการสนับสนุนที่ภาครัฐตองดําเนินการอยางเรงดวน เพื่อสรางความพรอมในการเปน Digital Economy ของไทย
    

มาตรการ สัดสวน (รอยละ)

1. จัดอบรมใหความรูเกี่ยวนโยบาย Digital Economy รวมถึงความรูและขอแนะนําเกี่ยวกับการใช Digital 52.86 

Economy ในการทําธุรกิจใหกับผูประกอบการไดมีความเขาใจ และการนําไปใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. พัฒนาและขยายเครือขายสัญญาณใหครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลและใชงาน 30.48

อินเตอรเน็ตไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

3. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนโยบาย Digital Economy ใหผูประกอบการไดมีความเขาใจมากข้ึน 8.57 

เพื่อประโยชนสูงสุดในการใชเทคโนโลยีในการทําธุรกิจ

4. สรางมาตรการการปองกันอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหผูประกอบการท่ีใชงาน 8.10

เกิดความมั่นใจในการนําระบบอินเตอรเน็ตมาใชงานในภาคธุรกิจมากยิ่งข้ึน

รวม 100.00

ที่มา : สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ตารางที่ 3  มาตรการสนับสนุนที่ภาคเอกชนตองดําเนินการอยางเรงดวน เพื่อสรางความพรอมในการเปน Digital Economy 
  ของไทย

มาตรการ สัดสวน (รอยละ)

1. พัฒนาปรับปรุงระบบสื่อสาร สัญญาณอินเตอรเน็ตใหมีความพรอมและความเร็วสูง รองรับการใชงาน 62.12

ใหไดดีมากขึ้น

2. พัฒนาและใหความรูพนักงานในองคกรของตนเองใหมีความเขาใจเรื่องระบบออนไลนมากขึ้น 22.73

3. สงเสริมผูประกอบการศึกษาหาขอมูล เรียนรูและพัฒนาตัวเองใหสามารถเขาไปใชประโยชนจาก 11.62

Digital Economy อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

4. จัดทําโปรแกรมหรือควรสรางระบบความปลอดภัยเพื่อเปนตัวชวยในการใชงานไดอยางปลอดภัย 3.54

รวม 100.00

ที่มา : สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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● เรวดี  แกวมณี
 สํานกันโยบายอุตสาหกรรมมหภาค (สม.)

บทความ พิเศษ

 รูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมหลักภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษนํารอง 5 แหง

✜ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก พัฒนาพื้นที่ใหสามารถรองรับการเปนยานการคาระหวางประเทศและอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงาน
เขมขน โดยพัฒนาใหเปนเขตประกอบการอุตสาหกรรมเช่ือมโยงเครือขายการผลิตในเมืองเมียวดีและแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก ปรับปรุงกิจกรรมบริเวณเขตพ้ืนที่ชายแดนบริเวณสะพานขามแมนํ้าเมยแหงท่ี 1 ใหเปนเขตการคาปลอดภาษี 
พรอมปรับปรุงภูมิทัศนใหเปนตลาดการคาชายแดนท่ีมีความ
ทันสมัยและมีระบบการจัดการที่มีมาตรฐาน

✜ อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พัฒนาพื้นท่ีเปน
ยานการคาสงและขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ดวยความ
ได  เปรียบด  านโครงสร  างพื้ นฐาน  โดยพัฒนาให  เป น
เขตประกอบการเสรี1 บริเวณพื้นที่ตําบลบางทรายใหญ 
ซึ่งเกี่ยวของกับกิจกรรมโลจิสติกส การอํานวยความสะดวก
ในการขนสงสินคาขามแดน สถานีขนสงผูโดยสารท่ีเช่ือมโยง
การเดนิทางทัง้ในระดบัเมอืงและระดบัภมูภิาค เขตพาณชิยกรรม 
ตลาดกลางสินคาเกษตร ปรับปรุงกิจกรรมบริเวณเขตพ้ืนที่
เขตการคาดัง้เดิมใหเปนเขตการคาปลอดภาษี ปรบัปรุงภมูทิศัน
ใหเปนตลาดการคาชายแดนที่มีความทันสมัยและมีระบบ
การจัดการที่มีมาตรฐาน 

สิทธิประโยชนการลงทุนสิทธิประโยชนการลงทุนในเขตพัฒนาในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ...เศรษฐกิจพิเศษ...ผูประกอบการจะไดอะไร?ผูประกอบการจะไดอะไร?

 นับต้ังแตรัฐบาลปจจุบันไดมีนโยบายขับเคล่ือนและดําเนินการในเรื่องการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้นถือไดวาเปนส่ิงใหมสําหรับประเทศไทย จึงทําใหทุกภาคสวน
ทั้งภาครัฐและเอกชนตางก็ตื่นตัวในการเตรียมความพรอม เพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีกําลังจะเกิดขึ้น
อยางเต็มรูปแบบในไมชาน้ี ในสวนของผูประกอบการเองก็คงอยากจะทราบวา สิทธิประโยชน/สิทธิพิเศษที่จะไดรับ
มีอะไรบาง หากสนใจที่จะเขาไปลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ บทความน้ีมีคําตอบ

1 เขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone) คือ เขตพื้นที่ที่กําหนดไวสําหรับการประกอบอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม หรือกิจการอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
 อุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมเพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจ การรักษาความมั่นคงของรัฐ สวัสดิภาพของประชาชนการจัดการดานสิ่งแวดลอม หรือความจําเปนอื่น
 ตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยของที่นําเขาไปในเขตดังกลาวจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีอากรและคา ธรรมเนียมเพิ่มขึ้นตามที่กฎหมายบัญญัติ

ที่มา :  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 และสังคมแหงชาติ (สศช.), 2558
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✜ อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา พฒันาพืน้ทีโ่ดยการจัดหา 
พื้นที่ระหวางดานชายแดนทั้งสองแหงเพื่อเปนพื้นที่กิจกรรมหลัก 
และพัฒนาเสนทางคมนาคมระหวางประเทศที่มีประสิทธิภาพ
ในการเช่ือมโยง  โดยพัฒนาให  เป นเขตประกอบการเสรี
และกิจกรรมดานการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตร การบริการ
ดานการขนสงครบวงจร เชื่อมโยงกิจกรรมดานการคา การผลิต
และการขนสงสินคา ไปยังประเทศมาเลเซีย

✜ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว มีแนวทางการ
พัฒนาเปนศูนยอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรและการขนสง
ตอเนื่องหลายรูปแบบ โดยใหความสําคัญกับการเปนยานคาสง
ระหวางประเทศ ควบคูไปกับยานการคาปลีกที่มีศักยภาพสูง
ที่ตลาดโรงเกลือ โดยพัฒนาใหเปนเขตประกอบการเสรี และศูนย
โลจิสติกส เพื่อเชื่อมโยงเครือขายการผลิตและอํานวยความสะดวก
ในการขนสงสินคาขามแดนระหวางเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปต 
โอเนียง และพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใตตอเนื่อง
ไปยังฐานการผลิตในพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออกของไทย ปรับปรุง
กิจกรรมการค าชายแดนตลาดโรงเกลือให  เป นเขตการค า
ปลอดภาษี ปรับปรุงภูมิทัศนใหเปนตลาดการคาชายแดนที่มี
ความทันสมัยและมีระบบการจัดการที่มีมาตรฐาน

✜ อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด พัฒนาพื้นที่โดยรอบ
ดานชายแดนใหเปนศูนยกลางทองเที่ยวเชิงนิเวศ ศูนยการขนสง
ต อเน่ืองหลายรูปแบบ เชื่อมโยงทางบก-ทะเล และการคา
ชายแดนแบบปลอดภาษี โดยพัฒนาใหเปนเขตการคาปลอดภาษี  
ตลาดการคาชายแดนที่มีความทันสมัยและมีระบบการจัดการ
ที่มีมาตรฐาน และพ้ืนที่อํานวยความสะดวกของการขนสงสินคา
ระหวางไทยและกัมพูชาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจชายฝงตอนใต 

ปรับปรุงและจัดสรรพ้ืนที่เลียบชายฝ งทะเลสําหรับกิจกรรม
ทองเที่ยว

 สิทธิประโยชนการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ
 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (The Board 
of Investment of Thailand : BOI) ได ออกประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ที่ 4/2557 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 
2557 เรื่อง นโยบายสงเสริมการลงทุน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ เพื่อเปนการสงเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ชายแดนท้ังในและนอกนิคมอุตสาหกรรม เพ่ือให
เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน และรองรับ
การรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics 
Community: AEC) โดยมีสาระสําคัญของการใหสิทธิประโยชน 
จําแนกเปน 2 กรณี ดังนี้  

1)  กรณีเป นกิจการทั่วไปที่ ไม  ได รับการส งเสริม 
เนื่องจากไมใชกิจการเปาหมายสําหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
(กนพ.) กําหนด ใหไดรับสิทธิประโยชนเทากับกรณีตั้งสถาน
ประกอบการในพ้ืนที่ที่มีรายไดตอหัวตํ่าที่สุดของประเทศ 20 
จังหวัด ไดแก กาฬสินธุ ชัยภูมิ นครพนม นาน บึงกาฬ บุรีรัมย 
แพร มหาสารคาม มุกดาหาร แมฮองสอน ยโสธร รอยเอ็ด 
ศรีสะเกษ สกลนคร สระแกว สุโขทัย สุรินทร หนองบัวลําภู 
อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ นอกจากนี้ ยังไดสิทธิประโยชน
จากมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษของกระทรวงการคลัง โดยลดหยอนอัตราภาษีเงินได
นิติบุคคลสําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล จากรอยละ 20 
เหลือรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ เปนเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชี
ตอเนื่องกัน โดยมีเง่ือนไขวากิจการนั้นจะตองจดแจงการขอใชสิทธิ
การเปนบริษัทหรือหางหุ นสวน นิติบุคคล ในพื้นท่ีเขตพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ กอน หรือในป พ.ศ. 2560 ไมใชสิทธิยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล ตามกฎหมายวาดวยสงเสริมการลงทุน 
ไมใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับธุรกิจขนาดกลาง
หรือ SMEs และจัดทําบัญชีแยกรายการสําหรับกิจการที่ไดรับ

สิทธิประโยชนทางภาษีและกิจการท่ีไมไดรับสิทธิประโยชน
ทางภาษี ซึ่งปจจุบันมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 20 
เมษายน 2558 ไดอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการลงทุน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
เรียบรอยแลว 
 สําหรับมาตรการทางการเงินในสวนของเงินกู ตามมติ
ที่ประชุม กนพ. ครั้งที่ 2/2557 ไดกําหนดใหภาครัฐดําเนิน
มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าผ านธนาคารออมสิน และการ
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คํ้าประกันทั้งจํานวน ผานบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดยอม (บสย.) โดยให บยส. เขาไปค้ําประกันการปลอยกู
ของสถาบันการเงินตาง ๆ แบบไมคิดคาธรรมเนียมคํ้าประกัน 2 ป 
ซึง่รฐัจะเปนผูออกให โดยมีดอกเบ้ียผอนปรน รายละ 1-20 ลานบาท 
ซึ่ งป จจุบันกระทรวงการคลังอยู  ระหว างการนําเสนอต อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
 2)  กรณีเป นกิจการเปาหมายที่ได รับการสงเสริม
สําหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษตามท่ี กนพ. กําหนด ใหไดรับ
สิทธิประโยชนในระดับสูงสุด ดวยการ “ยกเวน” ภาษีเงินได
นิติบุคคล 8 ป และไดรับการลดหยอนภาษีเงินได 50% เพิ่มอีก 
5 ป เฉพาะกลุมอุตสาหกรรมที่อยูในบัญชีแนบทายตามเงื่อนไข
ของประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ตามยุทธศาสตร
ใหมป 2558 สวนอุตสาหกรรมใดที่ไมไดอยู ในบัญชีแนบทาย
ดังกลาวสามารถไปใชสิทธิทางภาษีจากกระทรวงการคลังแทน
ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน

 

กรณีเปนกิจการทั่วไปที่ BOI ใหการสงเสริม กรณีเปนกิจการเปาหมาย

ตามท่ี กนพ. กําหนด

1. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มเติมเปนเวลา 3 ป 1. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 8 ป

แตรวมแลวไมเกิน 8 ป

2. กรณีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 2. ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 50 

8 ปอยูแลว (กลุม A1 A2) ใหไดรับลดหยอน เพิ่มเติมอีก 5 ป

ภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 50 เพ่ิมเติมอีก 5 ป

3. ใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา 2 เทา ในการคํานวณภาษี เปนเวลา 10 ป

4. ใหหักคาติดตั้งหรือกอสรางส่ิงอํานวยความสะดวกไดรอยละ 25 ในการคํานวณภาษี

5. ยกเวนอากรขาเขาสาหรับเครื่องจักร

6. ยกเวนอากรขาเขาวัตถุดิบและวัสดุจําเปนสาหรับสวนที่ผลิตเพื่อการสงออกเปนระยะเวลา 5 ป

7. ใหใชแรงงานตางดาวไรฝมือในโครงการท่ีไดรับการสงเสริม ตามที่ BOI จะกําหนด

8. สิทธิและประโยชนที่มิใชภาษีอากร (ซึ่งจะกําหนดในภายหลัง)
 
ที่มา  : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 10 เมษายน 2558

 กิจการเป าหมายท่ีได รับการส งเสริมในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ประกอบดวย 13 กลุมกิจการ ดังนี้ 
 1. อุตสาหกรรมการเกษตร  ประมงและกิจการ
ที่เกี่ยวของ   
 2.  เซรามิกส       
 3.  อุตสาหกรรมส่ิงทอ เครื่องนุงหม และเครื่องหนัง   
 4.  อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองเรือน     
 5.  อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ    

 6.  การผลิตเครื่องมือแพทย     
 7. อุตสาหกรรมยานยนต เครื่องจักร และชิ้นสวน
 8. อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 9.  การผลิตพลาสติก
 10. การผลิตยา
 11.  กิจการโลจิสติกส
 12.  นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
 13.  กิจการเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว
 สําหรับกิจการเปาหมายท่ีไดรับการสงเสริมในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษทั้ง 5 แหง ประกอบดวย จังหวัดตาก ครอบคลุม
ทั้ง 13 กลุ มกิจการ จังหวัดมุกดาหาร ครอบคลุม 5 กิจการ 
ไดแก อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการท่ีเกี่ยวของ 
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส กิจการโลจิสติกส 
นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และกิจการเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว 
จังหวัดสงขลา ครอบคลุม 6 กิจการ ไดแก อุตสาหกรรมการเกษตร 

ประมงและกิจการท่ีเก่ียวของ อุตสาหกรรมส่ิงทอ เครื่องนุงหม 
และเครื่องหนัง อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน กิจการโลจิสติกส 
นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และกิจการเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว 
จังหวัดสระแกว ครอบคลุม 12 กิจการ โดยยกเวนกิจการเซรามิกส 
และจังหวัดตราด ครอบคลุม 4 กิจการ ไดแก อุตสาหกรรม
การเกษตร ประมงและกิจการท่ีเก่ียวของ กิจการโลจิสติกส 
นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และกิจการเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
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 นอกจากนี้ ยังมีสิทธิประโยชนที่ไดรับจากกรมศุลกากร 
กรณีที่ผู ประกอบการมีความประสงคจะต้ังเขตปลอดอากรและ
คลังสินคาทัณฑบน2 ซึ่งจะมีการใหสิทธิประโยชน ไดแก ยกเวน
อากรนําเขาเครื่องจักร ยกเวนอากรนําเขาวัตถุดิบที่นํามาผลิต
เพื่อสงออก ยกเวนอากรขาออก ยกเวนอากรการกําจัดหรือทําลาย
วัสดุ ยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) สําหรับวัตถุดิบที่นําเขามาผลิต
เ พ่ือส งออก ยกเว นภาษีมูลค าเพิ่ม (VAT) สําหรับสินค า
นําเขา-สงออก และกําหนดระยะเวลาเก็บสินคา ยกเวนในสวน
ของคลังสินคาทัณฑบน กําหนดใหไมเกิน 2 ป

Center: OSOS) ของ BOI หรือศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
ดานการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 5 จังหวัด 
นอกจากน้ี ผูประกอบการควรเตรียมความพรอมในการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ 
โดยมุงเนนการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันให
กับกิจการของตนเอง อาทิ การพัฒนาผลิตภาพ (Productivity) 
การสรางมูลคา (Value Added) และคุณคา (Value Creation) 
ใหกับสินคาและบริการ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ และการหาชองทางขยายตลาด เปนตน อันเปนการ
สรางความเขมแข็งและเพิ่มโอกาสในการประกอบธุรกิจแก
ผู ประกอบการใหประสบผลสําเร็จและกิจการมีการเติบโต
อยางยั่งยืน สําหรับการเตรียมการเพื่อรองรับการเกิดเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิ เศษของกระทรวงอุตสาหกรรมนั้น  การนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยอยู ระหว างการศึกษาจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 พื้นที่นํารองตาม
นโยบายรัฐบาล ในป 2558 และอยูระหวางแกไขพระราชบัญญัติ
ของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเพ่ือใหเกิดความคลอง
ตัวในการบริหารจัดการ เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนจูงใจใหนักลงทุนเขามาลงทุนใน
นิคมอุตสาหกรรม นอกจากนี้ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
อยู  ระหว  า งการศึกษา เพื่ อจั ดทํ ายุทธศาสตร การพัฒนา
อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท้ัง 5 แหง เพื่อให
กระทรวงอุตสาหกรรมมีแผนปฏิบัติการเชิงรุกสําหรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตอไป

 แหลงขอมูลอางอิง

  ● สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย, 20 มกราคม 2558

  ●  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การพัฒนา

   เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทย, 10 เมษายน 2558

  ●  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ที่ 4/2557 

   ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เรื่อง นโยบายสงเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, สืบคนเมื่อ 30 เมษายน 2558

บทสรุป

 เมื่อทราบถึงสิทธิประโยชนที่จะไดรับในการลงทุนภายใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษแลว หากผูประกอบการมีความสนใจท่ีจะ
เขาไปลงทุน สามารถติดตอสอบถามขอมูลไดที่ศูนยประสานการ
บริการดานการลงทุน (One Start One Stop Investment 

2 เขตปลอดอากร (Free Zone) คือ พื้นที่ที่กําหนดไวสําหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เปนประโยชนแกการเศรษฐกิจของประเทศ 
 โดยของท่ีนําเขาไปในเขตดังกลาวจะไดรับสิทธิประโยชนทางอากรตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 คลังสินคาทัณฑบน (Bonded Warehouse) คือ เขตพื้นท่ีที่ภาคเอกชนยื่นขอจัดตั้งจากกรมศุลกากรเพื่อใหไดรับสิทธิประโยชนทางการคา คลังสินคา 
 เพื่อประกอบการเก็บ แปรรูป จัดแสดง หรือซอมแซมสินคาท่ีมีการนําเขาสงออกระหวางประเทศ
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สัมภาษณ พิเศษ

    อยากใหเลาประสบการณ
    ในการทํางานพัฒนา
    อุตสาหกรรมท่ีผานมา 

 ประสบการณในการทํางานของผมน้ัน เริม่ตนกบัการทํางาน
ที่กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จนกระทั่งมีการยกฐานะขึ้นมาเปน 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในชวงป 2534 เริ่มแรกนั้น
ก็ไดรับมอบหมายใหดูแลนโยบายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต 
ตั้งแตการสนับสนุนการผลิตและใชชิ้นสวนในประเทศ จนกระทั่ง
นโยบายสนับสนุนการสงออกรถยนต ซึ่งในขณะนั้นก็ไมมีใคร
คาดวา อุตสาหกรรมรถยนตของไทยจะสามารถพัฒนาจนกระท่ัง
สามารถสงออกไปตางประเทศไดเมื่อป 2530 โดยในชวงนั้น
ตองมีการยกเครื่องนโยบายและระเบียบวิธีการประกอบรถยนต
เพื่อการสงออกข้ึนมา ใหมีความคลองตัวมากกวาการประกอบ
ในประเทศ 

อิทธิชัย ปทมสิริวัฒนอิทธิชัย ปทมสิริวัฒน

Q1:

ผูอํานวยการ สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2ผูอํานวยการ สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 อตุสาหกรรมทีไ่ดเขาไปเก่ียวของในชวงตอมา คอื ดานไฟฟา 

และอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากมีการลงทุนจากตางประเทศเขามา
เปนจํานวนมาก แตก็ไมมีนโยบายดานอุตสาหกรรมที่ชัดเจน 
ซึ่งมีงานที่ตองเขาไปพิจารณาดําเนินการมากมายไมวาจะเปน
การสรางความเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมในประเทศ การพัฒนา
อุตสาหกรรมในประเทศใหมีขีดความสามารถในระดับสากลและ
สามารถเขาเปนสวนหนึ่งของหวงโซการผลิตของบริษัทระดับโลก 
การสรางความรวมมือในการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยี 
จนกระท่ังไดมีสวนในการผลักดันสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเปนจุดรวมของความรวมมือ
หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ทํางานในการกํากับอุตสาหกรรม
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เรื่องหน่ึงที่ผมไดเขาไปรวมผลักดันคือ 
การแกไขปญหาของอุตสาหกรรมอันเน่ืองจากความลักล่ันของ
โครงสรางภาษีอากรขาเขาท่ีมีผลตอความสามารถในการแขงขัน
ของอุตสาหกรรมในประเทศ โดยมีการพิจารณาอัตราพิเศษสําหรบั
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Q2:

การนําเขามาเพื่อการผลิตเปนสินคาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
ในประเทศ และมีสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเขาไปจัดระบบ
กํากับดูแลและตรวจสอบไมใหเกิดผลกระทบกับผูผลิตในประเทศ 
นอกจากน้ี ยังได ดําเนินการระดมผู ที่ เกี่ยวข องท้ังจากภาค
อุตสาหกรรม ผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยี มาทํางานรวมกัน
เพ่ือกําหนดเทคโนโลยีโรดแมป (Roadmap) ของอุตสาหกรรม
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ใหสามารถขยายขอบเขตสินคาไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสไปใชประโยชนในสาขาอื่น ๆ เชน การเกษตร 
เครื่องมือแพทย และสิ่งอํานวยความสะดวกภายในบาน
 งานตอมาที่ไดเขาไปรวมผลักดันคือ การเช่ือมโยงการ
พฒันาอุตสาหกรรมตาง ๆ ทีม่อียูในประเทศเขาสูอตุสาหกรรมใหม 
ที่มีแนวโนมขยายตัวอยางมาก ไดแก อุตสาหกรรมขนสงระบบราง 
อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณทางการแพทย โดยการขนสงระบบราง
เปนการขนสงที่มีความสะดวกและประหยัด และเปนความจําเปน
ที่การพัฒนาระบบขนสงทางรางจะตองยกเครื่องใหทันสมัย
ขยายเครือข ายการบริการให สามารถเชื่อมต อกับประเทศ
เพ่ือนบานเมื่อถึงจุดนั้นการผลิตส วนประกอบและอุปกรณ
ในประเทศจะชวยลดการพ่ึงพาตางประเทศ และยังสรางโอกาส
ใหกับอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ
ทางการแพทยก็เชนกันปจจุบันประชาชนมีความหวงใยในดาน
สุขภาพมากขึ้นความตองการใชวัสดุอุปกรณทางการแพทยมากข้ึน
ประกอบกับคุณภาพการใหบริการทางการแพทยของไทยไดรับ
ความเช่ือถือยอมรับจากตางประเทศมาก หากใชโอกาสน้ีหาทาง
เช่ือมตออุตสาหกรรมตาง ๆ เขากับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ
ทางการแพทยได ก็จะเปดโอกาสทางการตลาดใหกับหลาย
อุตสาหกรรม ซึ่งหากหวังจะผลักดันงานดานน้ีก็จะตองมีการ
เตรียมบุคลากร และสรางความรวมมือระหวางภาคอุตสาหกรรม 
นักวิจัยเฉพาะดาน และผูที่เก่ียวของในดานการขนสงทางราง
และการใหบริการทางการแพทย จึงจะสามารถผลักดันใหเกิดข้ึน
ไดอยางจริงจัง
 ผลงานที่นาภาคภูมิใจมากที่สุดเทาที่ไดประสบมาก็คือ 
การท่ีไดเขาไปเรียนรู ในแตละรายสาขาอุตสาหกรรม ทําใหได
เขาถึง “องคความรู” เฉพาะเรื่อง ไมวาจะเปนรถยนต ไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส อาหาร ยา แฟชั่น ยางพารา บรรจุภัณฑ 
ที่สามารถเรียนรูไมรูจบ ถาหากจะภาคภูมิใจก็คงเปนการไดผาน
ประสบการณเหลานี้ที่ทําใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง ขอสําคัญ
คือ ไดพบปะกับผู  เชี่ยวชาญจากหลากหลายวงการท่ีเข ามา

รวมทํางานดวยกัน มีการแบงปนความรู  ประสบการณที่ได
พบพานมา โดยเฉพาะจากภาคเอกชน ซึ่งเปน “ตัวจริง” ซึ่งรูในแง
ทฤษฎีและปฏิบัติอยางแทจริง 

     การดําเนินงานของสํานักนโยบาย
     อุตสาหกรรมรายสาขา 2 (สร. 2)
     ปจจุบันมีอะไรบาง และมีแนวทาง
     พฒันาอุตสาหกรรมรายสาขาอยางไร?

 สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 (สร.2) สังกัด 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ คือ เสนอแนะนโยบาย แนวทาง 
และมาตรการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา รวมท้ัง
จัดทําแผนพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ศึกษา วิเคราะห 
และติดตามสถานการณที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
รวมทั้งคาดการณแนวโนมและเตือนภัยอุตสาหกรรมรายสาขา 
โดย สร .2 นั้นจะดูแลงานดานอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข องกับ
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ราคาถูกหรือสิทธิ GSP จากประเทศไทย ซึ่งเม่ือถึงจุดหนึ่งที่คาแรง
ในประเทศนั้นแพงขึ้นก็โยกยายไปหาฐานใหมที่มีคาแรงถูกกวา
และไดสิทธิ GSP โรงงานบางสวนจึงปรับตัวโดยยายไปยังประเทศ
เพื่อนบานเพ่ือใหยังคงแขงขันตนทุนได แตการเติบโตของ
อุตสาหกรรมส่ิงทอของไทยมาถึงทุกวันนี้ ตองยอมรับวามาถึง
จุดท่ีทําใหมีครบทุกกระบวนการท้ังตนนํ้า กลางน้ํา และปลายน้ํา 
และยังส่ังสมประสบการณดานการบริหาร Supply Chain 
มาเปนเวลายาวนาน อีกประการหน่ึงเรายังมีอุตสาหกรรม
เครื่องหนังและรองเทา อัญมณีและเครื่องประดับ ที่อยู  ใน
สายแฟชั่นท่ีสามารถพัฒนาเก้ือหนุนซ่ึงกันและกันเกิดการพัฒนา
ในรูปของศูนยกลางแฟชั่นในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีปจจัยสนับสนุน
ทั้งจากการพัฒนานักออกแบบแฟชั่นของไทย การพัฒนาแหลงคา
ดานแฟชั่นจนทําใหเปนแหลงท่ีชาวตางประเทศเขามาจับจาย
สินคาดานแฟช่ันที่โดดเดนอยางมากหากเปรียบเทียบกับประเทศ
เพื่อนบาน หากมีการบูรณาการและบริหารจัดการท่ีดี พัฒนา
ระบบ Supply Chain ใหขยายครอบคลุมไปในอาเซียน จัดการ
แกไขปญหาคอขวดบางประการ ปรับปรุงกฎระเบียบ พัฒนา
บุคลากรผูเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีอยางจริงจัง นําเอกลักษณ
และวัฒนธรรม มาปรับใชแบบรวมสมัย เราก็มีโอกาสพัฒนาเปน 
ASEAN FASHION HUB ได
 อีกเสนทางการพัฒนาดานสิ่งทอท่ีนาจับตามองก็คือ สิ่งทอ
เทคนิค “Technical Textile” ซึ่งใชนวัตกรรมทางดานวัสดุ 
เทคนิคการผลิต เขามาเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะของส่ิงทอใหเหมาะกับ
การใชงานในสาขาท่ีหลากหลาย เชน พัฒนาคุณสมบัติสิ่งทอ
ที่สามารถปรับอุณหภูมิใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม คุณสมบัติ
ไมติดไฟ คุณสมบัติที่มีนํ้าหนักเบา คุณสมบัติที่มีความแข็งแรง
ใกลเคียงกับเหล็ก ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชไดมากมาย เชน 
โรงเรือนปลูกพืชผลการเกษตร การสรางทํานบและฝาย ตาขาย
ใชในการประมง  รากฐานอาคาร ถนน อุปกรณทางการแพทย
และสุขอนามัย ยานยนต การกีฬา การทหาร มานและพรมท่ีใช
ในบานและอาคาร และเครื่องนุงหมท่ีมีคุณสมบัติพิเศษตาง ๆ 
ลวนก็มีบทบาทของส่ิงทอเขาไปมีสวนรวมทั้งสิ้น
 พืชผลทางการเกษตรท่ีสําคัญ เชน ยางพารา ปจจุบัน
เราสงออกเปนยางข้ันตน ขั้นกลาง ถึงเกือบรอยละ 90 ก็จะตอง
พยายามสนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มใหมากขึ้น โดยตองประสาน
งานกับท้ังภาคอุตสาหกรรมและภาควิจัยเพื่อร วมกันพัฒนา
เปนผลิตภัณฑตาง ๆ ใหมากขึ้น รวมท้ังสนับสนุนการนําไมยาง
มาใชเปนเฟอรนิเจอรที่มีการใชเทคโนโลยีเพิ่มคุณสมบัติของไมยาง
ใหมีความสวยงาม ทนทาน และปลอดภัยกับผูใช

อุตสาหกรรมอาหาร สิ่งทอและเครื่องนุ งหม ผลิตภัณฑยาง 
เฟอร นิเจอร  เซรามิกส ยา เรียกได ว าครอบคลุมปจจัย 4 
ในการดําเนินชีวิต นอกจากน้ียังไดรับมอบหมายเพิ่มเติมใหดูแล
อุตสาหกรรมสิ่ งพิมพ   บรรจุภัณฑ   ซึ่ งมีบทบาทสนับสนุน
อุตสาหกรรมอื่น ๆ อยางมาก 
 ในส วนของอุตสาหกรรมอาหารนั้นต องยอมรับว  า 
อุตสาหกรรมด านนี้ของไทยมีการพัฒนาก าวหน าไปมาก 
มีอัตราการเติบโตสูง สามารถสงออกไปยังประเทศตาง ๆ ทั่วโลก 
ผลิตภัณฑอาหารของไทยได รับการยอมรับเชื่อถือทางด าน
มาตรฐานคุณภาพ  และยังมีความพร อมที่จะผลิตอาหาร
ในหลากหลายรูปแบบ อนาคตคงจะตองสรางความเช่ือมั่น
ศรัทธาดานคุณภาพมาตรฐานใหเขมแข็งขึ้น และพัฒนาการผลิต
อาหารสําหรับกลุมผูบริโภคเฉพาะกลุมที่มีแนวโนมขยายตัวสูง 
เชน อาหารสุขภาพ อาหารที่ใสใจกับสิ่งแวดลอม อาหารสําหรับ
ผูบริโภคที่แพสารบางประเภท 
 สวนอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาจจะมีผู ที่พูดถึงสิ่ งทอว า
มาถึงจุด “อัสดง” (Sunset) หากมองในรูปแบบอุตสาหกรรม
แบบเดิม ๆ ก็อาจจะคิดไดเชนนั้น เพราะกอนที่จะมาตั้งฐาน
ในประเทศไทยก็โยกยายมาจากประเทศอื่นเขามาอาศัยแรงงาน
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 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ บรรจุภัณฑ เป นอุตสาหกรรม
ที่สามารถสรางมูลคาใหกับผลิตภัณฑอื่น ๆ ไดอีกมาก โดยการ
พัฒนาบรรจุภัณฑยังสามารถพัฒนาไดอีกมากมายท้ังในดานวัสดุ
ที่ใช การออกแบบใหเหมาะกับผลิตภัณฑแตละชนิด ขณะท่ีดาน
การพิมพเปนองคประกอบที่ชวยใหผลิตภัณฑมีคุณคาสําหรับ
ผูใชเทคโนโลยีการพิมพ 3D Printing ยังชวยใหการทําตนแบบ
ผลิตภัณฑมีความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน

    ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
    อุตสาหกรรมเพ่ือมุงสู Digital Economy  
    และ Digital Manufacturing 
    ในแนวคิดของทานเปนอยางไร?

  เมือ่พดูถงึ Digital Economy นัน้ ความคาดหวัง ของแตละ
ภาคสวนในการใชประโยชนคงมีหลากหลายในแตละสาขา แตใน
สวนของภาคอุตสาหกรรม ตองถือวา Digital Economy ชวยให
ผูผลิตสามารถติดตอสื่อสารกับผูบริโภคไดโดยตรงแทนการสื่อสาร
ผานราน หางสรรพสินคา หรือสื่อโฆษณาที่ใชกันในยุคกอน ๆ 
สามารถใชในการใหความรูกับผูบริโภคไดโดยตรง สามารถพัฒนา
จากการเปนผูผลิตขึ้นมาเปนผู ใหบริการปรึกษาแนะนําใหกับ
ลูกคา และยังสามารถสรางอิมเมจหรือความจงรักภักดีที่มีตอ
แบรนดหรือองคกรได อยางไรก็ตามในมุมกลับก็หมายถึงคูแขง
ก็สามารถเขาถึงผู บริโภคไดเชนกัน และผูบริโภคอาจจะไดรับ
ขอมูลขาวสารแบบทะลักทะลายโดยไมสามารถแยกแยะความ
ถูกตองได และอาจจะเปลี่ยนแปลงอารมณความรูสึกที่มีตอสินคา
ไดอยางฉับพลัน จึงเปนเรื่องที่ภาคอุตสาหกรรมตองปรับตัวกับ
รูปแบบการทําธุรกิจที่เปลี่ยนไป
 ชองทางการซ้ือขายออนไลนมีการเติบโตสูงมาก ผูบริโภค
สามารถเรียนรูและเลือกผลิตภัณฑที่ตรงกับความตองการมากขึ้น 
กอใหเกิดโอกาสสําหรับการผลิตผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองลูกคา
เฉพาะกลุมไดมากขึ้น สินคาหรือแบรนดใหม ๆ สามารถแทรกตัว
เขาไปเบียดสินคาหรือแบรนดที่ครอบครองตลาดไดมากขึ้นเพราะ
ไมตองใชตนทุนโฆษณามาก
 เทคโนโลยีที่ทันสมัยของการส่ือสารท้ัง Facebook Line 
Instagram หรือ application ตาง ๆ บนมือถือเปนชองทาง
ที่เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วใหกับการสื่อสารดวยวิธีการออนไลน
ไดอยางมาก การใชใหเปนประโยชนจะตองเรียนรูการสรางเนื้อหา
ของสื่อ และเทคนิคที่จะสื่อไปถึงผู บริโภคใหสามารถเรียนรู 
และเขาใจไดงาย ใชชองทางส่ือสารท่ีสะดวกรวดเร็ว และสามารถ

จูงใจใหเกิดการซ้ือขายหรือสรางความจงรักภักดีได แตสิ่งท่ีตอง
ดําเนินการควบคูกันไปดวยก็คือ การคัดกรองขอมูลท่ีนาเช่ือถือ 
การกํากับดูแลไมใหเกิดการโกงหรือกระทําผิดกฎหมาย 
 สวนกระบวนการ Digital Manufacturing  เปนกระบวน
การผลิตที่นําเอา “เทคโนโลยีสารสนเทศ” เขามามีบทบาท
ในกระบวนการผลิต สนองความรวดเร็วในการสงผานขอมูล
ระหวางผูทีเ่ก่ียวของใน Supply Chain การบริหารการส่ังซ้ือวัตถุดบิ 
หรือการเก็บสตอก การทําตนแบบและทดสอบประสิทธิภาพ
ดวยการจําลองสถานการณเสมือนจริง (Simulation) การวางแผน
และควบคมุการผลติรวมกันใน Supply Chain การบรหิารการขนสง
และโลจิสติกสรวมกันเพ่ือลดตนทุนและเวลา รวมถึงการตรวจ
สอบยอนกลับ (Traceability) ที่สามารถตรวจสอบยอนกลับไปได

ในกรณีที่มีปญหา ภาวะการแพรของโรคระบาดหรือการปนเปอน
ทีเ่ปนเรือ่งสาํคญัอยางยิง่สาํหรับอตุสาหกรรมอาหารซ่ึงมวีกิฤตการณ 
ในเรื่องนี้ชวงที่ผานมา จะเห็นไดวา Digital Manufacturing 
จะชวยใหการบริหาร Supply Chain ไดอยางมาก ชวยลดตนทุน
คาใชจาย และยังชวยใหสามารถผลิตสินคาที่หลากหลายหรือ
สินคาที่ผลิตสําหรับตลาดเฉพาะกลุม (Nitch market) ไดโดยมี
ตนทุนถูกลง รวมไปถึงกระบวนการจัดการนับตั้งแตรับคําลั่งซ้ือ
ไปจนถึงการสงสินคาไปถึงมือลูกคาทําไดรวดเร็วขึ้น
 Digital Manufacturing จึงชวยสนับสนุนการปรับตัว
ของอุตสาหกรรมไทยจากการผลิตโดยอาศัยคาแรงตํ่าไปสูการใช
เทคโนโลยีที่สูงข้ึน หรือมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึนจากการใสเทคโนโลยี
และภูมิปญญา และขยายเครือขาย Supply Chain ไปในอาเซียน
หรือภูมภิาคอื่น ๆ

Q3:
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    อยากใหทานนําเสนอภาพมุมมองท่ีมี
    ตอการเขาสู AEC ของอุตสาหกรรมไทย 

 ภาคอุตสาหกรรมไทยตระหนักเก่ียวกับการเขาสู  AEC 
มาเปนเวลายาวนานแลว เพราะการเปน AEC ทําใหขนาดตลาด
ใหญขึ้น และสามารถเลือกใชแหลงที่มีปจจัยการผลติทีเ่หมาะสม
โดยเฉพาะดานวัตถุดิบและแรงงาน ซึ่งหลาย ๆ อุตสาหกรรม
ก็มีปญหาที่วัตถุดิบในประเทศมีไมเพียงพอขาดแคลนแรงงาน  
 การยายฐานการผลิตของบริษัทขามชาติจากประเทศหนึ่ง
ไปยังอีกประเทศหนึ่งไดเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาเปนเวลานานแลว 
เชน การผลิตเสื้อผาเคร่ืองนุ งหม ก็โยกยายจากญ่ีปุ น เกาหลี 
มายังเอเชียอาคเนย จนกระท่ังปจจุบันก็โยกยายไปใชแรงงาน
ในเอเชียกลาง เชน บังคลาเทศ ปากีสถาน คือ ตัวอยางของ
การปรับตัวของอุตสาหกรรมโลก
 การกาวเขาสูประชาคมอาเซียนน้ีเอง ถือวาเปนนิมิตหมาย
ที่สําคัญที่ทําใหอุตสาหกรรมทุกดานจะตองปรับตัว ทั้งทางดาน
การผลิต การหาวัตถุดิบ การตลาด ไปจนถึงดานการบริหาร
โลจิสติกสและซัพพลายเชน เชน การนําเอาวัตถุดิบจากประเทศ
บานใกลเรือนเคียงเขามาผลิตในประเทศ หรือยายฐานการผลิต
เพื่อไปหาตนทุนดานแรงงาน ดานวัตถุดิบที่ถูกกวา และอาจมี
ความเชี่ยวชาญชํานาญกวาดวย ผู ประกอบอุตสาหกรรมไทย
จํานวนหน่ึงจึงโยกยายโรงงานไปยังประเทศเพ่ือนบานเพื่อให
ยังคงความสามารถในการแขงขันกับตลาดโลก 
 การโยกยายฐานการผลิต SME คงทําไดลําบากกวา
เพราะมีตนทุนการโยกยายมาก การเจาะชองทางเขาไปทําการ
ตลาดในประชาคมอาเซยีน จะตองไดรบัการสนบัสนนุดานงานวจิยั 
พัฒนาผลิตภัณฑใหมีความโดดเดน สนับสนุนขอมูลขาวสาร
ทางการตลาดและเรียนรูการบริหารชองทางการตลาดใหสามารถ
เขาถึงผูบริโภค รวมทั้งการสนับสนุนดานการเงิน ก็จะทําใหสินคา
ของ SME เหลานั้นจะสามารถเขาสูประชาคมอาเซียนได

การแขงขันของอุตสาหกรรมไทยในระดับอาเซียนหรือ
ระดับโลกคงจะตองเปลี่ยนจากการแขงขันโดยการผลิตปริมาณ
มาก ๆ ใหมีราคาต่ํา เปนการผลิตสินคาท่ีมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นจาก
การใสเทคโนโลยี การออกแบบเขาไปในตัวสินคาและระบบ
บริหารจัดการ หรือการใสองคความรูวัฒนธรรมหรือภูมิปญญา
ที่จะสรางความโดดเดน สิ่งหนึ่งที่นาเปนหวง คือ ผูเชี่ยวชาญ 
ชางฝมือเฉพาะทาง ที่ขาดแคลนชางฝมือหลายสาขาขาดชวง
การสืบทอดองคความรู ดังนั้น การสรางพื้นฐานองคความรู
ที่มีอยูใหแนน รับคุณคาความรูทั้งศาสตรและศิลปจากภายนอก
เขามาปรับใช แสวงหาเทคโนโลยีในการบริหารจัดการเขามา 
จะเปนทางออกท่ีสําคัญอยางย่ิงของอุตสาหกรรมแตละสาขา
ในชวงตอไป

Q4:
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ดัชนีอุตสาหกรรม

ไตรมาส

1/2557

(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส

4/2557

(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส

1/2558

(ม.ค. - มี.ค.*)

อัตราการ

เปล่ียนแปลง

เมื่อเทียบกับ

ไตรมาสกอน

(%)

อัตราการเปล่ียนแปลง

เมื่อเทียบกับ

ไตรมาสเดียวกัน

ของปกอน

(%)

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม) 171.69 166.63 171.84 3.13 0.09

ดัชนีการสงสินคา 183.21 181.78 183.32 0.85 0.06

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 210.82 185.18 186.54 0.73 -11.52

ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรปูคงคลัง 188.35 154.96 164.91 6.42 -12.44

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 114.04 112.46 111.52 -0.84 -2.21

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 160.05 149.39 164.25 9.95 2.62

อัตราการใชกําลังการผลิต 61.84 60.08 62.10

(ฐานเฉลี่ยรายเดือน ป 2543  และเปนดัชนีที่ยังไมปรับผลกระทบของฤดูกาล)  

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุมอุตสาหกรรม)

●  สวนดัชนีอุตสาหกรรมและการวิเคราะห
 ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ภาวะแนวโนม เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนี ในไตรมาส 1/2558 (มกราคม - มีนาคม*) เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนพบวา ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม) ดัชนีการสงสินคา ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูป
คงคลัง และดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน แตดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมลดลง

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนพบวา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม) ดัชนีการสงสินคา และดัชนีผลิตภาพ
แรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น แตดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมลดลง
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม มี 25 อุตสาหกรรมที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น เชน การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม 
การผลิตมอลตลิกเคอและมอลต การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส การผลิตเคร่ืองแตงกาย ยกเวน
เครื่องแตงกายที่ทําจากขนสัตว การผลิตยานยนต การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ การผลิตอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตรและเครื่องอุปกรณ
เกี่ยวกับการถายภาพ การผลิตผลิตภัณฑที่ได จากนม การผลิตนํ้าตาล การผลิตยางนอกและยางใน การหลอดอกยางและ
การซอมสรางยาง เปนตน
 ดัชนีการสงสินคา มี 24 อุตสาหกรรม ที่มีการสงสินคาเพิ่มขึ้น เชน การผลิตยานยนต การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกล่ันนํ้ามัน
ปโตรเลียม การผลิตเคมีภัณฑขั้นมูลฐาน ยกเวนปุยและสารประกอบไนโตรเจน การผลิตมอลตลิกเคอและมอลต การผลิตเม็ดพลาสติก 
การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ การผลิตอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตร
และเคร่ืองอุปกรณเกี่ยวกับการถายภาพ การผลิตเคร่ืองแตงกาย ยกเวนเคร่ืองแตงกายท่ีทําจากขนสัตว การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากนม 
เปนตน
 ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง มี 29 อุตสาหกรรม ที่มีสินคาสําเร็จรูปคงคลังเพิ่มขึ้น เชน การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก การผลิต
ผลิตภัณฑโลหะประดิษฐอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น การจัดเตรียมและการปนเสนใยสิ่งทอรวมถึงการทอสิ่งทอ การผลิต

ดัชนีอุตสาหกรรมดัชนีอุตสาหกรรม
ไตรมาส 1 ป 2558ไตรมาส 1 ป 2558
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หลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส การผลิตนํ้าตาล การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กกลาขั้นมูลฐาน การผลิต
เคร่ืองจักรที่ใชงานท่ัวไปอ่ืน ๆ การผลิตสิ่งทออ่ืน ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น การผลิตผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑ
ที่ใชรักษาโรค และผลิตภัณฑที่ทําจากสมุนไพร การผลิตรองเทา เปนตน

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม มี 20 อุตสาหกรรม ที่มีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น เชน การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ 
การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส การผลิตลวดและเคเบิ้ลท่ีหุมฉนวน การผลิตผลิตภัณฑประเภทอบ 
การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากนม การผลิตนํ้าตาล การผลิตมอลตลิกเคอและมอลต การผลิตปูนซีเมนต ปูนขาวและปูนปลาสเตอร 
การผลิตเครื่องจักรสํานักงาน  เครื่องทําบัญชีและเครื่องคํานวณ การผลิตสิ่งทอสําเร็จรูป ยกเวนเครื่องแตงกาย เปนตน

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม มี 25 อุตสาหกรรม ที่มีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น เชน การผลิตเครื่องรับ
โทรทัศนและวิทยุ และสินคาที่เกี่ยวของ การผลิตเครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล รวมท้ังนํ้าดื่มบรรจุขวด การผลิตมอลตลิกเคอและมอลต 
การผลิตเครื่องแตงกาย ยกเวนเครื่องแตงกายที่ทําจากขนสัตว การผลิตยานยนต การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม 
การผลิตเคมีภัณฑขั้นมูลฐาน ยกเวนปุยและสารประกอบไนโตรเจน การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ การผลิตอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตร
และเครื่องอุปกรณเกี่ยวกับการถายภาพ การแปรรูปผลไมและผัก เปนตน

อัตราการใชกําลังการผลิต มี 24 อุตสาหกรรม ที่มีอัตราการใชกําลังการผลิตเพ่ิมขึ้น  เชน การผลิตผลิตภัณฑ ที่ไดจาก

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุมอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม
ป 2556 ป 2557 ป 2558

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1*

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม) 184.69 174.14 173.61 170.51 171.69 165.71 166.80 166.63 171.84

ดัชนีการสงสินคา 207.96 195.68 193.99 186.40 183.21 179.82 180.56 181.78 183.32

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 195.32 197.37 203.21 206.08 210.82 199.03 194.87 185.18 186.54

ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 160.08 168.25 166.80 175.95 188.35 183.58 170.61 154.96 164.91

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 117.54 114.72 116.81 116.23 114.04 111.90 113.05 112.46 111.52

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 166.48 156.52 146.83 145.76 160.05 153.19 144.83 149.39 164.25

อัตราการใชกําลังการผลิต 67.38 64.03 63.88 62.15 61.84 59.52 60.47 60.08 62.10

(ฐานเฉลี่ยรายเดือนป 2543 และเปนดัชนีที่ยังไมปรับผลกระทบของฤดูกาล)

หมายเหตุ : *ขอมูลเบื้องตน
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเขาดูไดที่เว็บไซต สศอ. ที่ www.oie.go.th

การกล่ันนํ้ามันปโตรเลียม การผลิตเคมีภัณฑ
ขั้นมูลฐาน ยกเวนปุยและสารประกอบไนโตรเจน 
การผลิตผลิตภัณฑ ยา สูบ  การผลิตมอลต 
ลิกเคอและมอลต การผลิตเคร่ืองแต งกาย 
ยกเวน เคร่ืองแตงกายท่ีทําจากขนสัตว การผลิต
รองเทา การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส และ
สวนประกอบอิเล็กทรอนิกส การผลิตยานยนต 
การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง 
การผลิตเม็ดพลาสติก เปนตน
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●  สมาน เฉนิยืนยง
 ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สศอ. พบผูประกอบการ

 ในปจจุบันผูผลิตอาหารในประเทศไทยมีเปนจํานวนมาก 
หนึ่งในนั้นคือ บริษัท ไฮคิว ผลิตภัณฑอาหาร จํากัด ซึ่งถือเปน
ผูผลิตอาหารรายใหญของประเทศ ที่มีศักยภาพในการผลิตและมี
ความสามารถในการแขงขันสูง คณะเจาหนาที่ของสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) นําโดยนายอนันต อัศวโสภณกุล 
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เขาเยี่ยมชม
กิจการของบริษัทฯ เพื่อศึกษาการดําเนินกิจการและสรางสาย
สัมพันธอันดีระหวาง สศอ. กับผูประกอบการภายใตโครงการงาน
สํารวจและวิเคราะหขอมูลอุตสาหกรรมรายเดือนเพ่ือจัดทําดัชนี
อุตสาหกรรม ในการเย่ียมชมคร้ังนี้ไดรับการตอนรับเปนอยางดี
จากคุณสุชาติ ภูษณะดิลก ผู อํานวยการฝายเทคนิค คุณชบา 
นาสมนึก ผูจัดการฝายบัญชี และเจาหนาที่ฝายบุคคลของบริษัทฯ 
ทุกทาน
  
ผูนําการผลิตอาหารสําเร็จรูป
 บริษัท ไฮคิว ผลิตภัณฑอาหาร จํากัด กอตั้งขึ้นในป
พ .ศ .  2529 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่ มต น  13 ล านบาท 
ด วยเจตนารมณที่มุ  งมั่นในการท่ีจะผลิตอาหารสําเร็จรูป
คุณภาพสูงใหกับผูบริโภค ในระยะเริ่มตนของการดําเนินกิจการ
นั้น บริษัทฯ ไดเนนไปท่ีการสงออกไปยังตลาดตางประเทศ รวมทั้ง
ไดรวมทําการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปสําหรับ
สัตวกับคูคาตางประเทศมากมาย จนกระทั่งสามารถเปนผูผลิตให
กับตราสินคาที่เปนผูนําตลาดในหลายประเทศท่ัวโลก
 ในป พ.ศ. 2533 ถือเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญในการบุกเบิก
ตลาดในประเทศ ดวยการนําบรรจุภัณฑที่มี “ฝาเปดงาย” เขาสู
ตลาดเปนรายแรก ซึ่งเปนที่ชื่นชอบและยอมรับของผูบริโภคอยาง

 “อุตสาหกรรมอาหาร” ถือเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญของประเทศ 
และมีการเติบโตอยางตอเนื่อง เปนที่คาดการณวาภายในป 2560 มูลคา
การสงออกอาหารจะอยูที่ 2 ลานลานบาท และหลังจากป 2558 เปนตนไป 
ประเทศไทยเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะเปนโอกาสที่ดีที่ทําให
อุตสาหกรรมอาหารของไทยสามารถขยายตลาดและเติบโตมากย่ิงขึ้น

รวดเร็ว อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักดีวา นอกจากการสราง
ความแตกตางท่ีตัวสินคาแลว สิ่งสําคัญที่สุดท่ีจะทําใหผูบริโภคมี
ความเช่ือมั่นในตราสินคาก็คือ การพัฒนาคุณภาพสินคาอยางตอ
เนื่อง รวมทั้งการวิจัยและคิดคนผลิตภัณฑใหม ๆ
 ในป พ.ศ. 2539 บริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 
70 ลานบาท และสามารถประมูลซ้ือลิขสิทธ์ิเคร่ืองหมายการคา
ตรา “โรซา” สงผลใหบริษัทฯ กาวสูการเปนผูนําตลาดอาหาร
สําเร็จรูปกับตลาดซอสปรุงรสไดในที่สุด 

 ปจจุบันนี้ บริษัทฯ ไดรับการรับรองคุณภาพผานมาตรฐาน 
GMP และ HACCP และทางนิตยสาร Brand Age ไดมอบรางวัล
ปลากระปองท่ีนาเช่ือถือท่ีสุดใหแก แบรนด “โรซา” ในสาขา
อาหาร เครื่องดื่ม อีกดวย

คุณภาพ คือ หัวใจสูความสําเร็จ
บริษัท ไฮคิว ผลิตภัณฑอาหาร จํากัดบริษัท ไฮคิว ผลิตภัณฑอาหาร จํากัด
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กระบวนการผลิตที่มุงเนนคุณภาพ

 บริษัท ไฮคิว ผลิตภัณฑอาหาร จํากัด มีความภูมิใจ
ในโรงงานผลิตอาหารกระปอง พรอมทั้งติดต้ังเคร่ืองมือการผลิต
ที่ทันสมัย  โดยมีกํ าลั งการผลิตในแต ละโรงงานมากกว า 
100 เมตริกตันต อวัน ทําให สามารถรองรับความตองการ
ของตลาดทั้งในและนอกประเทศไดเปนอยางดี
 ทั้งนี้ กระบวนการผลิตทั้งหมด กระทําขึ้นภายใตการ
ควบคุมคุณภาพที่เข มงวด เพื่อใหมั่นใจวาเปนผลิตภัณฑที่ดี
ที่สุด และจากกระบวนการผลิตนี้เองที่ทําใหบริษัทไดรับรางวัล
การประกวดหลายรางวัล ทั้งในสวนของโรงงานผลิตสินคา 
และสวนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับคุณภาพของสินคา 

ปณิธานในการบริหารงาน “ความมุงมั่น
ในการพัฒนาคุณภาพหัวใจสูความสําเร็จ”
 บริษัทฯ มีปณิธานท่ียึดมั่นกับการผลิตที่มีคุณภาพ และ
การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยยึดถือเปนหลักปฏิบัติ
มาโดยตลอดนับตั้งแตเริ่มตนผลิตภัณฑชิ้นแรก

 คุณภาพท่ีเริ่มตั้งแตการคัดสรรวัตถุดิบที่สดใหม จากแหลง
วัตถุดิบโดยตรงมาสู ขั้นตอนการผลิตท่ีมีการควบคุมคุณภาพ 
มาตรฐานสูง สะอาด ปลอดภัยทุกข้ันตอนดวยเครื่องจักรที่ทันสมัย 
และบุคลากรท่ีไดรับการฝกอบรมมาเปนอยางดี มีการวิจัยคนควา
และพัฒนาสินคาอยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองความตองการ
อันหลากหลายของผูบริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 ในศตวรรษท่ี 21 บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะบรรลุเปาหมาย 
2 ประการ คือ ประการแรก เนนการสรางงาน สรางโอกาส 
เสริมสรางคุณภาพชีวิต และความเปนอยู ที่ดีขึ้นของคนไทย 
และประการท่ี 2 มุงเนนสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา 
ดวยการขยายและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภค ที่เพิ่มขึ้นทั้งในและตางประเทศ

ผลิตภัณฑที่ผลิตและจําหนายอาหารกระปอง  64 ชนิด

เครื่องปรุงรส  103 ชนิด

ผลิตภัณฑอาหารพรอมทาน  24 ชนิด

เชพแอทโฮม

ผักกาดดอง “โรซา” ผักกาดดอง

ผลิตภัณฑรับผลิต (OEM)

อาหารสัตว
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คณะเจาหนาที่ของศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

เขาเยี่ยมชมบริษัท ไฮคิว ผลิตภัณฑอาหาร จํากัด

คณะเจาหนาที่เขารับฟงการนําเสนอขอมูลเบื้องตน

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากเจาหนาที่ 

บริษัท ไฮคิว ผลิตภัณฑอาหาร จํากัด

แลกเปล่ียนและรับฟงขอคิดเห็นจากเจาหนาที่บริหาร

ของบริษัท ไฮคิว ผลิตภัณฑอาหาร จํากัด

ผูอํานวยการศูนยฯ มอบของที่ระลึก

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดจัดทําโครงการ ROZA School 
Program ภายใตแนวคิด “สุขภาพดี ดวยคุณคาธรรมชาติ” 
ตั้งแตป 2547 เปนตนมา โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
รวมเปนพนัธมติรใหการสนบัสนนุทางดานวชิาการ และผูเช่ียวชาญ 
ดานโภชนาการในการดําเนินโครงการอยางตอเนื่องมาโดยตลอด

 ...จากที่กลาวมา บริษัท ไฮคิว ผลิตภัณฑอาหาร จํากัด 
เปนบริษัทที่ใหความสําคัญในดานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
อยางตอเนื่องตามปณิธานในการบริหารงาน คือ ยึดมั่นการผลิต
ที่มีคุณภาพและพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ
ที่ทําใหการดําเนินกิจการประสบความสําเร็จ และทําใหสามารถ

กาวขึ้นเปนผู ผลิตอาหารช้ันนําของประเทศ ตลอดจนสงเสริม
ใหอุตสาหกรรมอาหารไทยสามารถแขงขันกับประเทศตาง ๆ ได 
ซึ่งการมุงเนนพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ืองน้ัน นับเปนตัวอยางท่ีดี
ที่กิจการอื่น ๆ สามารถนําไปเปนแบบอยางการพัฒนาไดตอไป

แหลงขอมูลอางอิง
 http://www.hiqfood.com/
 http://www.rozafood.com/
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●  ชุติมา ตั้งธนอํารุง
 สํานกับริหารกลาง

  สาระสําคัญในพืชผักสีเขียวที่ร างกายตองการเป น
อยางยิ่งคือ คลอโรฟลด ซึ่งมีการพิสูจนทราบแลววา ยิ่งมีสีเขียว
มากเพียงใด ก็จะย่ิงมีคุณคามากเพียงน้ัน โดยคลอโรฟลด 
เปนสารทีช่วยลดความเส่ียงในการเกิดมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร 
และท่ีตับ ในพืชผักสี เขียวยังอุดมไปด วยแร ธาตุแคลเซียม 
เหล็ก วิตามินเอ วิตามินบี และมีใยอาหารสูง นอกจากน้ันแลว 
คลอโรฟลด ยังชวยทําใหสมองสดใส ความจําดีขึ้น เสริมสราง
ภูมิคุมกันใหกับรางกาย  ลดความเครียด อีกทั้งยงัลดความออนลา
ในสมองลงไดอีกดวย คุณสมบัติสําคัญอีกประการ คือ ทําหนาท่ี
ในการ “ดีท็อกซ” (Detox) คือจับกับโลหะหนักท่ีปนเป อน
มากับอาหาร และขับออกนอกรางกาย 

ทานผักใหงาย...ไดคลอโรฟลด 

 ชวงท่ีเปนเด็กน้ัน เราจะจํากันไดวา พอแมจะตองพยายามแนะนํา จนถึงข้ันบังคับ
ใหกินผักสีเขียว ซึ่งแมจะรู ว ามีประโยชนเพียงใด แตดวยรสชาติที่ขม ฝาดเฝ อน 
และไมคุ นเคย จึงทําใหมีปญหาในการบริโภคอยูพอสมควร นําพามาซ่ึงประโยชน
ทางโภชนาการที่ไมเต็มเม็ดเต็มหนวยอยางที่ควรจะเปน

  หนทางที่จะรับประทานผักสีเขียว อยางงายดายขึ้นนั้น 
ดังท่ีทราบแลววาตั้งแตเด็กแลววา ตองมีการนําพืชผักสีเขียว
ไปผสมกับอาหารตาง ๆ เพื่อใหทานไดงายดายขึ้น วิธีที่จะนําเสนอ
ตอไปนี้ก็เชนกัน โดยการเติมผักสีเขียวที่เปนผักสดลงในนํ้าผลไม
ปน หรือสมูทตี้ จะชวยใหลดกลิ่นเหม็นเขียว และทําใหรับประทาน
ไดงายขึ้น เชน การเติมผักขม ผักกาดหอมลงไปปนรวมกับผลไม
พวกสับปะรด หรือแอปเปล หรือกลวย ก็จะทําใหไมไดรสของ
ผักสีเขียว เมื่อชินแลวอาจเติมผักสีเขียวท่ีมีกลิ่นไดมากขึ้น เชน 
คะนา ผักบุง ผักกวางตุง ใบโหระพา บล็อกโคลี ตําลึง ในปริมาณ
ที่มากขึ้นก็จะย่ิงชวยทําใหไดรับผักใบเขียวมากขึ้น

นานา สาระ
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  วิธีตอมา คือ หั่นผักใบเขียวเปนชิ้นเล็ก ๆ  แลวนําไปปน
รวมกับเนื้อสัตว ในรูปแบบตาง ๆ เชน ในหมูบด ไกบด หรือแมแต
ทอดมัน โดยหากทําที่บาน ก็จะมีเวลาที่จะประยุกตเติมผักใบเขียว
อื่น ๆ ใสลงไปเพื่อเพ่ิมคุณคาทางโภชนาการไดมากขึ้น เชน 
หมูบดสามารถใสตนหอมสับ ใบข้ึนฉาย ผักขม หรือกลุมทอดมัน
สามารถใสใบโหรพา ถั่วพู ใบมะกรูด พริกหวาน เพิ่มเติมลงไปได

คือ เพิ่มการใสตนออนของพืชใบเขียว เชน ยอดออนทานตะวัน 
ยอดออนขาวสาลี ลงในสลัด หรือโรยกับขาวตม หรือหากจะนํา
เอาสาหรายมาปรุงประกอบอาหารใหหลากหลายมากข้ึนก็ทําได 
เชน การนําเอาสาหรายมาทําแกงจืด ยํา ซุป อบกรอบโรยขาว 
แตควรระวังในเรื่องความเค็มหากสาหรายท่ีมีรสเค็มสูงไมควรใช
เครื่องปรุงท่ีจะย่ิงทําใหเค็มมากยิ่งข้ึน

  การนําผักสีเขียวมาผัด หรือตมก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่ชวย
ทําใหทานงายขึ้น เชน การตมจับฉาย เพราะหลายคนอาจไมชอบ
พืชผักสีเขียวบางอยาง แตเมื่อมาอยูในรูปของจับฉายก็ทานไดงาย 
และหลากหลายย่ิงขึ้น เชน อาจมีการใสมะระเพิ่มลงในตมจับฉาย 
จะช วยลดความขมของมะระลง  อีกวิ ธีหนึ่ งที่ ขอแนะนํา 

  การทานผักใบเขียวในรูปของเม่ียง หรือนํ้าพริก ก็เปนอีก
วิธีที่นาสนใจ เชน ลองทานผักแกลมใบเขียว ไมวาจะเปน ชะพลู 
ผักกาดเขียว ผักชีไทย ผักชีฝรั่ง ผักแผว มะเขือพวง มะเขือเปราะ 
แตงกวา ใบสะระแหน ใบบัวบก และไมใชแตพืชผักสีเขียวเทานั้น 
ดอกไมสีเขียวก็สามารถนํามาปรุงประกอบอาหารไดหลากหลาย 
เชน ดอกชมจันทร สามารถนํามาผัดนํ้ามันหอย ทําแกงสม 
ดอกขจร นํามาผัดกับไข นํามายํา หรือใสแกงตาง ๆ  กระเจี๊ยบเขียว 
ก็นํามาผัด ลวกรับประทานกับนํ้าพริก

อยางไรก็ตาม สิ่งที่พึงสังวรอยางมากก็คือ ผักใบเขียว
ที่มีขายอยู อาจมีการปนเปอนของสารเคมีตกคางจากยาฆาแมลง 
เช้ือแบคทีเรีย เช้ือรา เช้ือไวรัส หรือสารโลหะหนักอื่น ๆ ที่ปะปน
มากับผักและผลไม โดยสารเหลานี้จะสามารถกออันตราย
ต อสุขภาพ ดังนั้น จึงควรล างผักให สะอาดเสียก อนนํามา
รับประทาน

ที่มา : ASTV ผูจัดการออนไลน 
โดย ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล
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●  สมพิศ  นาคสุข
 ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เกร็ดความรู คูอุตสาหรรม

โรงงานวุนเสนทาเรือโรงงานวุนเสนทาเรือ  
มั่นคงมั่นคง  มั่งคั่งมั่งคั่ง  ยั่งยืนยั่งยืน

ปรากฏการณของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ อยางรวดเร็ว ทั้งดาน
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม สังคม และดานพฤติกรรมผูบริโภค ทําใหผูประกอบการ
อุตสาหกรรมไทย จําเปนตองมีการปรับตัวเพื่อใหสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
และดําเนินธุรกิจไดอยางสอดคลองกับสถานการณ

 ขอนําเสนอตัวอยางของผูประกอบกิจการโรงงานผลิต
วุนเสน ที่เรียกวา วุนเสนทาเรือ ตราสิงหโต ของโรงงานวุนเสน
ทาเรือ ซึ่งอยูในตลาดวุนเสนมามากกวา 60 ป จนถึงในยุคของ
คุณสงเสริม อิสระกาญจนกุล  หนึ่งในทายาทรุนที่สอง ของโรงงาน
วุ นเสนทาเรือ บอกเลาใหความรูถึงการดําเนินกิจการโรงงาน
วุ นเสนทาเรือที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใตการเปลี่ยนแปลง 
ดวยความจริงใจและใหการตอนรับอยางดียิ่งแกคณะเจาหนาที่
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หลังจากการเขารวมพิธีรับมอบ

ที่นอนลมปองกันแผลกดทับ ใหแกโรงพยาบาลในภูมิภาคตาง ๆ 
ของประเทศ ของมูลนิธิราชสุดา เพื่อถวายเปนพระราชกุศลใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ สมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี องคประธานมูลนิธิราชสุดา 
ณ สมาคมสงเสริมสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน 
ตําบลทาเรือ อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันท่ี 9 

เมษายน ที่ผานมา

จุดเริ่ม โรงงานวุนเสนทาเรือ
นายจู แซอึ้ง บิดาของคุณสงเสริม อิสระกาญจนกุล 

ตั้งโรงงานวุนเสนทาเรือแหงแรก ที่ตําบลทาเรือ อําเภอทามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี ในป พ .ศ . 2496 จากการคิดมีกิจการ
เปนของตัวเองเนื่องจากไดเรียนรู ประสบการณในการทํางาน
ในโรงงานวุนเสนมาเปนเวลาหลายสิบป เพราะเคยทํางานอยูกับ
นายเอื้อน กําปนทอง ผูผลิตวุนเสนรายแรก ๆ ของไทย ตั้งแต
เปนพนักงานระดับลางจนเปนผูจัดการโรงงานและถูกมอบหมาย
ใหไปทํางานในโรงงานวุนเสนท่ีจังหวัดเชียงใหม และกรุงยางกุง 
ประเทศพมา เปนเวลานานกวา 6 ป 
          เมื่อมีความพรอมบิดาของคุณสงเสริมฯ จึงออกมาประกอบ
กิจการโรงงานผลิตวุนเสนเอง เพ่ือนําประสบการณที่ไดมาผลิต

ศูนยจําหนายสินคาของโรงงานวุนเสนทาเรือ พระแทน
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วุนเสนคุณภาพดีจากวัตถุดิบถั่วเขียวแท 100%  โดยไมผสมแปง
หรือวัตถุดิบอื่น ๆ ลงไป และคัดสรรเฉพาะวัตถุดิบมีคุณภาพ
สดใหม ปราศจากมอดแมลง เพ่ือใหได เส นวุ นที่มีความใส 
เหนียวนุม และเสนไมอืดไมเละ สําคัญคือ ผลิตดวยแรงงาน
แทบทุกกระบวนการ แลวนํามาผ่ึงจนแหงดวยแสงอาทิตย
แทนการอบดวยเครื่อง ใหไดวุนเสนที่มีเนื้อสัมผัสไมแข็งกระดาง 
          การผลิตสินคาวุนเสนคุณภาพดังกลาวของโรงงานวุนเสน
ทาเรือ สงผลทําใหกิจการประสบความสําเร็จมีชื่อเสียง เนื่องจาก
วุนเสน หรือ วุนเสนทาเรือ ตราสิงหโต ของโรงงานวุนเสนทาเรือ
สามารถนําไปประกอบอาหารอยางมีคุณภาพและมีความอรอย 
ไดรับการบอกกลาวแบบปากตอปากจนเปนท่ีรู จัก มียอดขาย
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และครองใจ เปนที่ยอมรับของผูบริโภคมามากกวา 
60 ป จากรุนพอถึงรุนลูกทุกวันนี้ 

โรงงานวุนเสนทาเรือ มั่นคง
 คุณสงเสริมฯ บอกวา กิจการของโรงงานวุนเสนทาเรือ
มีความมั่นคงเพราะยึดถือคําสอนของบิดาวา เรามีชื่อเสียง
มาได เพราะ ความซ่ือสัตย เมื่อบอกวาจะใชแปงถั่วเขียวแท 
100% เราก็ตองทําใหได แมบางชวงถั่วเขียวขาดตลาดและ
ราคาแพง บิดาก็ไมฉวยโอกาสเอาแปงหรือวัตถุดิบอ่ืนมาผสม
เพื่อลดตนทุน และบางชวงถึงขั้นตองตัดสินใจปดโรงงานชั่วคราว
เพราะถ่ัวเขียวแพงมากเพ่ือจะรักษาความซ่ือสัตยใหคงอยูใน
กิจการตอไปได หลายครั้งที่หลายคนแนะนําใหบิดาของเขา
เปล่ียนวิธีคิด ลองผสมแปงชนิดอื่นดูบาง เพื่อจะไดผลิตสินคา
ใหต อเน่ือง แตบิดาตอบกลับทุกคนวา “ทําอยางนั้น มันก็
ไมซื่อสัตยกับลูกคา”

 แมเวลาเปล่ียนไป ตนทุนการผลิตที่สูงข้ึน แตดวยความ
ซื่อสัตย รักษาคุณภาพ และกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมของ
โรงงานวุนเสนทาเรือที่สงตอจากรุนพอสูรุ นลูก เพื่อผลิตวุนเสน
ทาเรือ ตราสิงหโต ใหมีคุณภาพจากถ่ัวเขียว 100% จนเปนที่รูจัก
ของผู บริโภคท่ีตองการรับประทานวุ นเส นทาเรือคุณภาพดี
และอรอยมาหลายสิบป ผูบริโภคจึงยังคงบอกตอปากตอปาก
ทําใหมีชื่อเสียง นึกถึงวุนเสนทาเรือท่ีทําจากถั่วเขียวแท 100% 
และคงความตองการบริโภควุ นเสนของโรงงานวุ นเสนทาเรือ
อยางมั่นคงทําใหกิจการโรงงานมั่นคงมาไดถึงทุกวันนี้ โดยไมตอง
ลงทุนมากนักสําหรับการโฆษณาสินคาผานสื่อตาง ๆ เพ่ือแขงขัน
กับผูผลิตวุนเสนรายอื่น ๆ ซึ่งปจจุบันมีผูผลิตวุนเสนท่ัวประเทศ 
ประมาณ 20 ตราสินคา มูลคาตลาดรวมกวาพันลานบาท 

มั่งคั่ง โรงงานวุนเสนทาเรือ
 สินคาวุ นเสนทาเรือ ตราสิงหโต ราคาสูงกวาวุ นเสน
ตราอื่นตามท องตลาดทั่วไป ไม สามารถขายในราคาที่ตํ่ า
หรือเทากับคูแขง เพราะวัตถุดิบที่ใชมีตนทุนสูงเมื่อเทียบกับคูแขง
ที่มักลดตนทุนการผลิตโดยการผสมวัตถุดิบอื่น ๆ ลงไป  แมสินคา
วุนเสนทาเรือจะแพงกวา แตผูบริโภคจะตองการสินคาที่มีคุณภาพ
และความอรอยถูกปากมากกวาสินคาราคาถูกแตคุณภาพต่ํา 
และความซื่อสัตยตอลูกคา ไมเอาเปรียบลูกคาของโรงงาน ถือเปน
จุดขายช้ันดีของตลาดท่ีตองการสินคาคุณภาพ ทําใหสินคาวุนเสน
ทาเรือมีจุดขายเปนเอกลักษณ วา วุนเสนทาเรือผลิตจากถั่วเขียว
แท 100% ซึ่งสงผลใหกิจการของโรงงานวุนเสนทาเรือเติบโต
ตอเนื่องเฉลี่ยปละไมตํ่ากว า 20% ทําใหสามารถมีโรงงาน
ทั้งท่ีตําบลทาเรือ จังหวัดกาญจนบุรี, ตําบลคลองขลุง จังหวัด
กําแพงเพชร และโรงงานวุนเสนทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา 
จงัหวัดกาญจนบุรี (คุณสงเสริมฯ เปนผูกอตั้งโรงงานวุนเสนทาเรือ
พระแทน และเปนผูดูแลกิจการเอง) รวม 3 โรงงาน ซึ่งมีกําลัง
การผลิตรวมกวา 2.5 ตันตอวัน และมีเปาหมายที่จะครอง
สวนแบงทางการตลาดทั้งในและตางประเทศเพ่ิมขึ้น 
 ปจจุบันการทําการตลาดของโรงงานวุนเสนทาเรือมีหลาย
ชองทาง เชน การพัฒนาสินคาของโรงงานใหมีความหลากหลาย
เพื่อเขาถึงทุกกลุมผูบริโภคใหมากขึ้น และมีชองทางการจําหนาย
สินคาวุนเสนทาเรือของโรงงาน เชน รานขายของฝากทั่วประเทศ 
รานคาปลีกคาสง หางสรรพสินคา รานอาหาร ภัตตาคาร 
ซุปเปอรมารเก็ต รวมทั้งการเปดศูนยจําหนายสินคาของโรงงาน 
เชน วุนเสนทาเรือ จะวางจําหนายหลายขนาด ตั้งแต 40 กรัม 
50 กรัม 80 กรัม 250 กรัม และ 500 กรัม และสินคาอื่น ๆ 

คุณสงเสริม อิสระกาญจนกุล
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ที่มีคุณภาพและอรอยของโรงงาน เชน หมี่ซั่ว ซาหร่ิม ทองมวน
กรอบ ทองมวนสด วุ นมะพร าว ถั่วเขียวกรอบ ลูกช้ินหมู 
แหนมกระดูกออน นํ้านมขาวโพด ผลไมแชอิ่ม ซึ่งลูกคาที่มาซ้ือ
สินคาจะใหคําแนะนําสินคาแบบปากตอปาก นอกจากนี้ มีสินคา
ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดอื่น เพื่อใหนักทองเท่ียว
และคนท่ีอยากซ้ือหาสินคาคุณภาพไปเปนของฝากใหถูกใจผูรับ
ทั้งครอบครัว ญาติผูใหญ เพื่อน คนสําคัญ ตลอดจนทางศูนย
จําหนายฯ มีอาหารปรุงสําเร็จพรอมรับประทานไวจําหนาย หรือ

อยากจะชิมเมนูอาหารที่ทําจากวุนเสนทาเรือ ทางศูนยจําหนายฯ 
ก็มีใหเลือกหลากหลายจําหนายในราคายอมเยาอีกดวย
 ผู มาจังหวัดกาญจนบุรีสามารถแวะชมซื้อสินคาของ
โรงงานวุนเสนทาเรือ ไดที่ศูนยจําหนายอาหารของฝากโรงงาน
วุนเสนทาเรือ (ตราสิงหโต) ที่อยู 240 หมู 4 ถนนแสงชูโต (ใหม) 
ตําบลวังศาลา อําเภอท าม วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 
โทรศัพท 034 612465-7 และศูนยจําหนายอาหารของฝาก
โรงงานวุนเสนทาเรือพระแทน ที่อยู  25/29 หมูที่ 5 กม 26 
ถ.กําแพงแสน-พนมทวน ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ทามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี 71130 โทร 034 693255-8 เวลาทําการ 08.00-
20.00 น.

ตัวอยางสินคาตาง ๆ ของโรงงานวุนเสนทาเรือพระแทนที่มีคุณภาพความอรอย

เลือกซ้ือวุนเสนทาเรือ ตราสิงหโต และสินคาคุณภาพอื่น ๆ ที่ถูกใจ
ภายในศูนยจําหนายสินคาของโรงงานฯ
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โรงงานวุนเสนทาเรือ 

มั่นคง.มั่งคั่ง.ยั่งยืน..
คุณสงเสริมฯ บอกวา แมการแขงขันในตลาดวุนเสน

จะทวีความรุนแรงขึ้นและภายใตการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  แตพวก
เขาคงยึดม่ันดําเนินกิจการโรงงานวุ นเสนทาเรือตามคําสอน
ของบิดาดวยความซื่อสัตยตอลูกคาผลิตวุนเสนที่มีคุณภาพจาก
ถั่ ว เขียวแท   100% คงวิธีการผลิตดั้ ง เดิม  รักษาคุณภาพ 
ขยายสินคาที่มีโอกาส รวมท้ังเอาใจใสแมเปนเถาแกแตตองดูแล
การทําวุนเสนทุกขั้นตอนดวยตัวเอง ตลอดจนไมมองพนักงาน
เปนแคลูกจางแตคือ “หุ นสวน” เพ่ือใหสินคาวุ นเสนทาเรือ 
ตราสิงหโต ของโรงงานวุ นเส นทาเรือมีคุณภาพ มีชื่อเสียง 
ไดรับการบอกกลาวกันแบบปากตอปาก เปนที่ยอมรับและ
ตองการของลูกคาตลอดไป ซึ่งสงผลใหกิจการโรงงานวุ นเสน
ทาเรือมคีวามมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
 คุณสงเสริมฯ บอกเพิ่มวา ความตองการบริโภควุนเสน
ยังคงมีมาก และกําลังการผลิตของโรงงานจะไมพอ ในบทบาท
ของเจาของกิจการโรงงานวุนเสนทาเรือพระแทน จึงเตรียมขอรับ
การสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย จํานวน 50 ลานบาท สําหรับ
การขยายโรงงาน เพื่อเพ่ิมกําลังการผลิตรองรับการเติบโตของ
ตลาดที่เพิ่มขึ้น และพัฒนาการผลิตสินคาวุ นเสนใหเกิดความ
หลากหลายเพ่ือเพิ่มมูลคา รวมทั้งการผลิตสินคาใหม ๆ มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้นภายใตตราสินคาของโรงงาน ขยายตลาดใหครอบคลุมท่ัว
ประเทศและไปสูตลาดตางประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตของ
เศรษฐกิจและการเขาสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทยใน

อนาคตอันใกลตอไป 

 เหน็วา ในการประกอบกจิการงานอาชพีใด ความซือ่สตัย 
ตอวิชาชีพ เปนหัวใจสําคัญยิ่ง จึงตองเริ่มตนและสงเสริมแนวคิด
การประกอบกิจการ รวมทั้งการเปนผู ประกอบการในกลุ ม
ผู บริโภคที่สงเสริมสนับสนุนการดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตย
ทําใหกิจการมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน แนนอน

คุณสงเสริม ฯ และภรรยา (คุณดุจดาวฯ ที่สองจากขวา) 
กับสินคาวุนเสนทาเรือ

ภาพถายที่ระลึกรวมกัน



OIE Club บทความเชิงทัศนะ

●  ประดิษฐ รัตนวิจิตราศิลป
 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ

Design Solution บริบทใหมเพื่อความอยูรอด

ของอุตสาหกรรมส่ิงทอแฟชั่นไทย

 ทั้งหมดท่ีกลาวมาน้ีช็อคโครงสรางอุตสาหกรรมส่ิงทอแฟช่ันไทยอยางรุนแรงต้ังแตป 2005-2015 
ทําใหระยะเวลา 10 ปเปนหนึ่งทศวรรษที่ไรทิศทาง ภาคเอกชนพยายามปรับตัวขนานใหญ  มีจํานวนมาก
ที่ตองเลิกกิจการไป มีบางรายสามารถขยายสูการเปนอุตสาหกรรมภูมิภาค บางรายเปลี่ยนธุรกิจหลัก
จากอุตสาหกรรมการผลิตเปนการคา คงเหลือธุรกิจขนาดใหญที่แขงไดในเชิงขนาดของเงินทุน และขนาดเล็ก
ที่คงอยูดวยตนทุนดําเนินการท่ีตํ่า ธุรกิจขนาดกลางท่ีเปนกลไกสําคัญในการสรางความหลากหลาย
และการตอเชื่อมโซอุปทานไดลมสลายไป การเปลี่ยนแปลงท้ังหมดยังดําเนินไปตอเน่ืองอยู ในปจจุบัน
อยางขาดทิศทางเชิงยุทธศาสตร การเช่ือมโยงของการผลิตแตละข้ันตอนเร่ิมแยกจากกัน ทุกภาคการผลิต
มุ งการหาตลาดสงออกที่มีขนาดออรเดอรใหญและยอมขายราคาต่ํามากกวาท่ีจะพัฒนาใหเช่ือมโยง
กับอุตสาหกรรมปลายนํ้าเพื่อคงมูลคาเพิ่มไวในประเทศ ซึ่งเปนสาเหตุมาจากการขาดการเตรียมโครงสราง
ทางเศรษฐกิจของภาครัฐเพื่อรองรับการเติบโตครั้งใหมในบริบทใหมนี้ และหากภาครัฐยังสงเสริม
อุตสาหกรรมส่ิงทอแฟช่ันยังอยูบนสมมุติฐานเดิม ที่แขงกันการสรางมูลคาเพ่ิมเพียงเล็กนอยจากการผลิต
หรือแปรรูปสินคาแลว อุตสาหกรรมนี้อาจเขาสูจุดที่ลมสลายไปจากประเทศไทยในท่ีสุด

การผลิตส่ิงทอและเคร่ืองนุ งหมอยู คู กับการพัฒนาประเทศไทยนานกวา 70 ป 
เป นอุตสาหกรรมแรก ๆ ของประเทศที่นําการเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจจากเกษตร
มาสูอุตสาหกรรม เคยเปนอุตสาหกรรมท่ีสงออกเปนอันดับหน่ึงของประเทศ จางงานมากกวา 
1.2 ลานคน ภาคอุตสาหกรรมส่ิงทอแฟช่ันไดเติบโตมาตอเน่ืองหลายทศวรรษแบบมุงขายกําลัง
การผลิต ตนทุนคาแรงตํ่า โดยมีการขยายตัวอยางตอเนื่องภายใตเกราะคุมกันความเสี่ยงจาก
ขอตกลงการคาระหวางประเทศ ตั้งแตการเจรจา GATT รอบอุรุกวัย จนถึงการขยายระยะเวลากํา
หนดโควตาการนําเขาภายใตขอตกลงองคการการคาระหวางประเทศ (WTO) แตระยะเวลา
การทําธุรกิจแบบความเสี่ยงต่ําดังกลาวไดสิ้นสุดลงในป ค.ศ. 2005 พรอมกับการยกเลิก
ระบบโควตานําเขาสิ่งทอของโลก มาพรอมกับการเปล่ียนระบบเศรษฐกิจของจีนจากเกษตรกรรม
สู อุตสาหกรรม การยกเลิกการบอยคอตเวียดนามของสหรัฐอเมริกา และการผอนปรน
การแซงช่ันสหภาพเมียนมารของสหภาพยุโรป เกิดการคาเสรีสิ่งทอที่แขงดวยความสามารถ
อยางแทจริง
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ที่ลํ้ากวาตลาดขางเคียงในภูมิภาคเดียวกัน ความไดเปรียบในเชิงภูมิศาสตรและระบบ
โลจิสติกตที่มีความรวดเร็วและไดรับความไววางใจจากผู ประกอบการ ตลอดจน
เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ยังไมตองลงทุนใหมทั้งหมด หากแตตองบูรณาการ
รวมกันอยางมีความชัดเจนและตอเน่ือง แนวการดําเนินยุทธศาสตรใหไทยการเปน
ศูนยกลางดาน Design Solution ในภูมิภาค จึงประกอบดวย 2 เสาหลักควบคูกัน 
ประกอบดวย
 1) การพัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพิ่มในหวงโซการผลิต มุ งการสราง
กระแสรายไดแกภาคธุรกิจ เพิ่มการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เปนพ้ืนฐาน
ในการกระจายการพัฒนาและกระตุนการลงทุนใหม โดยการสรางนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหมถือเปนเร่ืองสําคัญอันดับแรกในการพัฒนาผลิตภัณฑ กอใหเกิด
ความหลากหลายในชนิดการใชงานของผลิตภัณฑและเพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภค 
ซึ่งความหลากหลายดังกลาวเปนตัวจักรสําคัญในการกําหนดระดับราคาของสินคา

 ทางเลือกเพ่ือหาจุดยืนของประเทศ
 การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอแฟชั่นใหคงอยูไดอยางยั่งยืนในยุคของการแชงขันอยางเสรีในอนาคตนั้น ไทยมีทางเลือกหลักได 
4 แนวทาง ไดแก (1) การเปนแหลงผลิตขนาดใหญ (Mass Production) (2) การพัฒนาการใชเทคโนโลยีระดับสูง (High Technology 
Solution) (3) การออกแบบเพื่อการตอบโจทยความตองการ (Design Solution) และ (4) การเปนศูนยกลางทางการคา (Trading Hub) 
 นอกจากแนวทางการเปนแหลงผลิตขนาดใหญ (Mass Production) ที่ไมเหมาะสมกับกรณีประเทศไทยเนื่องจากเหตุผล
ดานการขาดแคลนแรงงานและเหตุผลดานมูลคาเพิ่มของทางเลือกนี้ที่อยูในระดับตํ่าแลว ประเทศไทยยังไมมีความพรอมในหลายดาน
สําหรับแนวทางการพัฒนาการใชเทคโนโลยีระดับสูง (High Technology Solution) และการเปนศูนยกลางทางการคา (Trading Hub) 
ทั้งนี้เน่ืองจากประเทศไทยยังขาดความพรอมดานการพัฒนา R&D และระบบลิขสิทธิ์ (Patent) ซึ่งเปนปจจัยหลักท่ีอาจทําใหประเทศไทย
ไมสามารถบรรลุเปาหมายดานการพัฒนาการใชเทคโนโลยีระดับสูง (High Technology Solution) ไดในระยะสั้นและยังขาดการพัฒนา
ดานตลาดเงิน และโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนปจจัยหลักท่ีอาจทําใหประเทศไทยไมสามารถบรรลุเปาหมายดานการเปนศูนยกลาง
ทางการคา (Trading Hub) ไดในระยะสั้นเชนเดียวกัน
 การสรางบริการออกแบบเพ่ือตอบโจทยความตองการตลาด (Design Solution) จึงอาจเปนแนวทางท่ีเหมาะสมและเปนไปได
สําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมไทยในระยะส้ันและกลาง (3-5 ป) เพ่ือกาวสูการสรางมูลคาเพิมดวยเทคโนโลยี
ระดับสูง และแขงขันดวยคุณคาของทุนวัฒนธรรมในระยะยาวตอไป

การออกแบบเชิงวิศวกรรม มากกวาแคคิดสรางสรรค
 การออกแบบเพ่ือตอบโจทยความตองการของตลาดในผลิตภัณฑแฟช่ันนั้น ไมจํากัดหนาท่ีอยู เพียงนักออกแบบแฟช่ัน
ของแบรนดตางๆอยางท่ีหลายคนเขาใจเทานั้น แตหมายความรวมถึงความสามารถในการออกแบบวัตถุดิบ (Material Development)  
การออกแบบเพื่อการใชงานในเชิงวิศวกรรม (Engineering Design) การออกแบบกรรมวิธีการผลิต จนถึงการออกแบบรูปแบบที่สวยงาม
ตามยุคสมัย (Fashion Design) ซึ่งทุกองคประกอบที่กลาวมาตองมีความสอดคลองกัน มีความหลากหลาย มีการนําเสนอใหลูกคา
ธุรกิจขั้นถัดไปที่ตรงเวลา เมื่อเชื่อมโยงทุกขั้นตอนเขากันแลว อุตสาหกรรมแฟชั่นจึงจะมีผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่เหมาะสมและแขงขันได
ในตลาดที่เต็มไปดวยทางเลือกในยุคปจจุบัน

Design Solution คิดและทําเพื่อคุมมูลคาเพิ่ม
 แนวคิดการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมและการปฏิวัติวิธีการทําธุรกิจของเอกชนไทย สูการมีบริการออกแบบเพ่ือการตอบโจทย
ความตองการตลาด (Design Solution) นั้น ประเทศไทยมีปจจัยสนับสนุนที่สําคัญ คือ ความครบถวนและประสบการณของผูประกอบ
การไทยตลอดโซอุปทาน ขนาดตลาดในประเทศไทยท่ีเพียงพอตอการบมเพาะธุรกิจ ความกาวหนาของวัฒนธรรมการแตงกายไทย
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ใหมีราคาสูงขึ้นนําไปสูการสงตอมูลคาเพิ่มในหวงโซอุปทาน ทั้งยังเปนการสรางความหลากหลายในตลาดที่จะทําใหผูประกอบการ
สามารถเพิ่มส วนแบงทางตลาดไดจากการมีผลิตภัณฑที่ตอบโจทยกลุ มผู บริโภคเฉพาะกลุ มมากขึ้น แตการนํานวัตกรรม
เหลานั้นไปประยุกตพัฒนาใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคการใชงานน้ัน การคิดคนผลิตภัณฑใหมตองดําเนินการควบคูไปกับการผลักดันให 
“ตัวตนแบบ” หรือ “ผลงานวิจัย” สามารถผลิตเปนสินคาออกสูตลาดในเชิงพาณิชยไดอยางแทจริง จึงจะเปนการพัฒนาอุตสาหกรรม
สิ่งทอที่สมบูรณ
 การสรางมูลคาเพิ่มในหวงโซการผลิตสินคาสิ่งทอและแฟชั่นนั้นจําเปนตองตั้งอยูบนพื้นฐานการพัฒนาดานนวัตกรรมและ
ดานเทคโนโลยี (ถือเปนการพัฒนาในข้ันตน) โดยเฉพาะในดานการออกแบบและวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อใหมีสินคาใหมที่ตอบโจทย
ความตองการของตลาดอยางตอเนื่อง อันเปนความรวมมือจากหลายหนวยงานและจากทุกภาคสวนเพื่อเกื้อหนุนกันในการถายทอด
เทคโนโลยี และการนําองคความรูของแตละหนวยงานมาบูรณาการรวมกันบนพ้ืนฐานขอมูลเครือขายและผลักดันใหเกิดการปฏิบัติจริง 
ซึ่งยังจะเปนการสรางบรรยากาศในการลงทุนที่เหมาะสม ในขณะที่การพัฒนาขั้นปลายดานการตลาดและการบริการท่ีสัมผัสกับ
ผู บริโภค จะเปนสรางความเช่ือในผลิตภัณฑจากประเทศไทย เปนการ Branding ประเทศ พรอมกับระบบการกระจายสินคา
ที่มีประสิทธิภาพ ทําใหผูประกอบการไทยทุกขนาดสามารถเขาถึงตลาดอาเชียนไดอยางมีประสิทธิภาพและมีตนทุนการกระจายสินคาตํ่า 
(ดังแสดงตามภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 แสดงมูลคาเพิ่มที่เกิดขึ้นในหวงโซอุปทานมีมูลคาสูงสุดในขั้นตน (Research & Design) 

และขั้นปลาย (Marketing & Service)

 ทั้งน้ี การพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งในขั้นตนและขั้นปลาย
จําเปนอยางยิ่งที่ต องมีทรัพยากรมนุษยที่มีความรู และความ
สามารถ ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษยควบคู ไปกับการ
ดําเนินการสงเสริมปจจัยความสําเร็จอื่น ๆ ซึ่งเปนประเด็น
ที่จําเป นอย างยิ่ ง การยกระดับทุนมนุษย ให มีความพร อม
ตองดําเนินการในระยะสั้นและระยะยาว โดยระยะสั้นมุงยกระดับ
การพัฒนาทักษะของผู ปฏิบัติงานเดิมในอุตสาหกรรมให มี
ความรูหลายดานที่เชื่อมโยงกัน และการสรางกลุมคนรุนใหม
ดานเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และการคาในระยะยาว
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2) การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันใน
ระยะยาวเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรม มุงเนนการกําหนด
อนาคตของอุตสาหกรรมใหมีพลวัตร สรางความไดเปรียบทาง
การตลาดท่ีเปล่ียนแปลงอยู ตลอดเวลา การเปดเสรีทางดาน
การคาสงผลดานบวกใหธุรกิจไทยเขาถึงทั้งตลาดวัตถุดิบและ
ตลาดสินคาที่กว างขึ้น แตมีผลในทางลบคือเกิดการแขงขัน
ที่รุนแรงข้ึนไมวาจะเปนทางดานราคาและ/หรือคุณภาพของสินคา 
ดังนั้น ผู ประกอบการตองถูกผลักดันและสนับสนุนใหปรับตัว
จากธุรกิจไทยสูธุรกิจอาเชียน มีภาครัฐเปนผูเบิกทาง นําธุรกิจไทย
สู การคาในขอบเขตที่ใหญขึ้น เพิ่มขนาดตลาดของธุรกิจไทย
จาก 60 ลานคนเปน 600 ลานคน การเปลี่ยนตลาดการแขงขันระดับภูมิภาคใหเปนตลาดการคา การผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางการคา
และจัดแสดงสินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมที่ครบวงจรของภูมิภาค (ASEAN Textile & Clothing Trading Center) ใหผูผลิตจากทั่วโลก
ตระหนักถึงโอกาสที่จะใชประเทศไทยเปนประตูเชื่อมโยงสูตลาดใหม เปนกลไกหนึ่งที่จะสรางความสัมพันธกับแหลงผลิตและตลาด
ในภูมิภาคแบบที่ไดประโยชนรวมกันทุกฝาย
 การผลักดันดังกลาวจะตองอยูในแนวคิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันโดยเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ในระดับ
โครงสรางอุตสาหกรรม ทําการยืมพลัง (Leverage) การขยายตัวของภูมิภาค เชื่อมโยงธุรกิจไทยใหเขาถึงทรัพยากรการผลิต เขาบริหาร
การผลิตไดโดยไมจําเปนตองลงทุนเองท้ังหมด และจัดการกิจกรรมท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงในประเทศไทย เนนการพัฒนาศักยภาพการผลิต
ใหผู ประกอบการสามารถเพิ่มจํานวนผลผลิตแตยังคงทรัพยากรไวเทาเดิม สรางความยืดหยุนที่สามารถปรับเปลี่ยนกําลังการผลิต
ตามสภาวะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้จะเปนไปไดโดยการนําของนโยบายภาครัฐท่ีจะเชื่อมโยงการลงทุนและการคาไทยสูตางประเทศ 
เจรจาการคาและความสัมพันธระหวางประเทศ ลดอุปสรรคของภาคเอกชนในการเชื่อมโยงฐานการผลิตท่ีมีความไดเปรียบ
เชิงเปรียบเทียบจากทั่วโลกเขาไวดวยกัน ไมจํากัดการผลิตไวเพียงท่ีใดที่หนึ่ง (ดังแสดงตามภาพท่ี 2)

ภาพที่ 2 แสดงหวงโซการสรางมูลคาของอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม (The Apparel Value Chain) 1

1 Appelbaum and Gereffi (1994)., p. 46.

Textile companies

Natural
fibres

Cotton, wool, 
silk, etc

Oil, natural gas
Synthetic
Fibres

Yarn
(spinning)

Fabric
(weaving,
knitting 
finishing) 

US garment factories
(designing, cutting,
sewing, buttonholing,
ironing)

Domestic and
Mexican/Caribbean
Basin subcontractors

Overseas
buying offices

Synthetic
fibresPetrochemicals

Domestic and
overseas
subcontractors

Trading companies

Raw material networks Component networks Production networks Export networks Marketing networks

All retail
outlets

Off-price, factory
outlet, mail order,
others

Discount chains

Mass merchandise
chains

Specialty stores

Department stores

Retail outlets

All retail outlets

Apparel manufacturers
North America

Asia

Asian garment
contractors

Brand-named
apparel
companies



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 41วารสาร

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

โดยสงมาที่...  กลุมประชาสัมพันธและบริการหองสมุด
    สํานกับริหารกลาง สํานกัเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
    ถนนพระรามท่ี 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

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

✍กองบรรณาธิการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดทอนความยาว หรือขอความในบางตอนออก 
 เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ผลงานของทานไดรับการตีพิมพ

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

 เติบโตอยางแข็งแกรงจากขางใน
 Critical Mass of Supporting Business ความหนาแนนของจํานวนธุรกรรมและการรวมกลุมของธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง
ในประเทศไทยที่รวมตัวกันมากเพียงพอที่จะสรางแรงดึงดูด ความพรอมของโครงสรางพื้นฐานดานการออกแบบ การสงเสริมธุรกิจ
ออกแบบและธุรกิจสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ เสริมสรางความเขมแข็งของผูประกอบการผลิตผาผืน ใหสามารถเช่ือมโยง
กับอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมสนับสนุนการใชวัตถุดิบภายในประเทศ (Local Content) ในสัดสวนท่ีเพิ่มข้ึน เปนเงื่อนไขความสําเร็จ
หรือลมเหลวของการเปน Design Solution หากธุรกิจขามชาติไมเห็นถึงแนวโนมการขยายตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอแฟชั่นอาเชียน
ที่มีไทยเปนประตูสูการสรางมูลคาเพิ่มแลว จะไมมีการยายการลงทุนและการตัดสินใจสําคัญ ๆ มายังประเทศไทย และจะกาวขามไทย
ไปยังแหลงผลิตที่สําคัญอยางเวียดนามหรือพมา ทันทีที่ประเทศดังกลาวเริ่มปรับตัวและมีความพรอมสําหรับการลงทุนจากตางประเทศ
 Macro Cost of Business Operation เพื่อใหประเทศไทยเปนทางเลือกลําดับตน ๆ สําหรับนักลงทุนจากตางชาติในการ
ตั้งศูนยพัฒนาผลิตภัณฑ หรือรวมพฒันาผลิตภัณฑกับคูคาในประเทศไทย  ภาครัฐจําเปนตองเรงพัฒนาปรับปรุงปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ
ที่เอื้อตอการเติบโตและมีความพรอมเหนือประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค อาทิ ออกกฎหมายฝากขายที่สอดคลองกับธรรมเนียมการคาสินคา
แฟชั่น ลดภาระและความซ้ําซอนในการขออนุญาตประกอบการอุตสาหกรรม การยกเลิกกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ผลิตภัณฑ การอํานวยความสะดวกใหทักษะขั้นสูงจากตางประเทศทํางานในประเทศไทย และการเชื่อมโยงการศึกษาวิชาชีพ
เฉพาะทางกับระบบอุตสาหกรรม
 ASEAN as Domestic Demand การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยใหเกิดความยั่งยืนยังตองมีการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การบริโภคภายในประเทศอยางตอเนื่องควบคูไปกับการขยายตางประเทศ การยกระดับยานการคาใหมีความพรอมรองรับการคา
ระดับภูมิภาค การประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑสิ่งทอใหมีความเปนสากล สงเสริมวัฒนธรรมแฟช่ันรวมสมัยในผูบริโภคทุกระดับ 
คูขนานกับอุตสาหกรรมวัฒนธรรมอื่น ๆ ไดแก อุตสาหกรรมภาพยนตร ดนตรี ทองเที่ยว และการคาปลีก รวมสรางทุนวัฒนธรรม
รวมสมัย และอิทธิพลทางความคิดดานแฟชั่นใหเขมแข็งและยั่งยืน

การขับเคลื่อนโดยการเปล่ียนแปลงบริบทการทําธุรกิจในระดับโครงสรางนี้ อาจไมเปนไปโดยงาย แตมีความจําเปนอยางยิ่ง
ที่ภาครัฐและเอกชนตองรวมดําเนินการอยางเรงดวน เพ่ือรักษามูลคาเพ่ิมของอุตสาหกรรมส่ิงทอแฟช่ันไวกับธุรกิจไทย กอนท่ีความ
สามารถในการแขงชันของอุตสาหกรรมไทยจะถดถอยไป จนไมมรีะบบการผลิตพื้นฐานเพียงพอที่จะรักษาอุตสาหกรรมนี้ไวได
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รอบร้ัว 
อุตสาหกรรม

สศอ. จัดแถลงขาว “สรางโอกาสการคา 
ยกระดับการสงออก ดวย Carbon-water Footprint”

นายอุดม วงศวิวัฒนไชย ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม แถลงขาวประเด็น 
“สรางโอกาสการคา ยกระดับการสงออก ดวย Carbon-water 
Footprint” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 ณ หองประชุม 202 
ชั้น 2 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สศอ. จัดแถลงขาว “แนวทางขยายฐานผลิตอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยไปเพ่ือนบาน”
 นายอุดม วงศวิวัฒนไชย ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม แถลงขาวประเด็น “แนวทางขยาย
ฐานผลิตอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยไปเพื่อนบาน” เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 ณ หองประชุม 202 ชั้น 2 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

สศอ. เขารวมงานจัดนิทรรศการ แสดงผลงานกระทรวงอุตสาหกรรมรอบ 6 เดือน
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เขารวมงานจัดนิทรรศการแสดงผลงานกระทรวงอุตสาหกรรมรอบ 6 เดือน 

โดยนายจักรมณฑ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะผูบริหาร แถลงผลงานกระทรวงอุตสาหกรรม 
เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 ณ บริเวณหองโถง ชั้น 1 อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

สศอ. นําคณะเจาหนาที่เขารวมกิจกรรมบริจาคทรัพย
และปจจัยที่จําเปนแกโรงเรียนบานเด็กรามอินทรา 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) นําคณะเจาหนาท่ีเขารวม
กิจกรรมบริจาคทรัพยและปจจัยท่ีจําเปนแกโรงเรียนบานเด็กรามอินทรา 
(บานเด็กตาบอดผูพิการซ้ําซอน) สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพ่ือคนตาบอด
ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2558

สศอ. จัดแถลงขาว
“ดัชนีอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมีนาคมป 2558”
 นายสมศักดิ์ จันทรรวงทอง รองผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม  (สศอ . )  กระทรวงอุตสาหกรรม 
เปนประธานประชุมคณะกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม (MPI) 
เดือนมีนาคมป   2558 และแถลงข าวเมื่ อวันพฤหัสบดีที่ 
30 เมษายน 2558 ณ หองประชุม 202 ชั้น 2 สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม



ที่มา : กระทรวงพาณิชย

การสงออก - นําเขาการสงออก - นําเขา  สินคาอุตสาหกรรมไทยสินคาอุตสาหกรรมไทย
OIE Business Indicators

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 43วารสาร

ไตรมาส 1 ป 2558 การสงออกสินคาอุตสาหกรรม (ไมรวมทองคํา) 
หดตัวรอยละ 1.4 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากการสงออกสินคา
สําคัญหลายรายการหดตัว อาทิ เคร่ืองปรับอากาศและสวนประกอบ 
เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ สิ่งทอและเครื่องนุ มหม 
เปนตน ประกอบกับมูลคาสงออกสินคาที่มีราคาเก่ียวเน่ืองกับราคาน้ํามันดิบ 
เช น เคมีภัณฑ และเม็ดพลาสติก ปรับตัวลดลง ทั้งนี้ตลาดสงออกหลัก
ไดรับเพียงแรงสนับสนุนจากตลาดสหรัฐฯ โดยการสงออกสินคาอุตสาหกรรม
ไทยไปสหรัฐฯขยายตัวรอยละ 10.2 ขณะท่ีสงออกไปตลาดอาเซียน ญี่ปุ น 
สหภาพยุโรป (27) และจีนหดตัว

ไตรมาส 1 ป 2558 การนําเขาสินคาหดตัวรอยละ 6.4 เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน จากการนําเขาสินคาเช้ือเพลิงหดตัวถึงรอยละ 39.5 
สินคาทุนหดตัวรอยละ 1.1 ตามการลดลงของการนําเขาเครื่องจักรกลและ
สวนประกอบ และเคร่ืองคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ
 อยางไรก็ตามการนําเขาสินคาวัตถุดิบและก่ึงสําเร็จรูป (ไมรวมทองคํา) 
ขยายตัวรอยละ 0.4 

-  รถยนต อุปกรณ
 และสวนประกอบ
 (+1.8%)
-  เคมีภัณฑ
 (-14.9%)
-  เครื่องจักรกล
 และสวนประกอบ
 (-18.6%)

-  คอมพิวเตอร อุปกรณ
 และสวนประกอบ
 (-12.3%)
-  รถยนต อุปกรณ 
 และสวนประกอบ
 (+61.3%)
-  อัญมณี
 และเคร่ืองประดับ
 (+1.4%)

-  คอมพิวเตอร อุปกรณ   
 และสวนประกอบ
 (+18.8%)
-  เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน
 และสวนประกอบ
 (+26.8%)
-  ผลิตภัณฑยาง
 (-1.2%)

-  รถยนต อุปกรณ
 และสวนประกอบ
 (+0.01%)
-  เครื่องจักรกล
 และสวนประกอบ
 (+28.0%)
-  คอมพิวเตอร อุปกรณ
 และสวนประกอบ
 (-20.9%)

-  เม็ดพลาสติก
 (-2.0%)
-  คอมพิวเตอร
 อุปกรณ
 และสวนประกอบ
 (+3.2%)
-  เคมีภัณฑ
 (-29.7%)

ตลาดสงออกสําคัญของไทย ไตรมาส 1 ป 2558



โดย : สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โทรศัพท 0 2202 4373 โทรสาร 0 2644 8316 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ www.oie.go.th

The Early Warning System of 
Industrial Economics : EWS-IE

OIE Business Indicators

´Ñª¹Õ¼Å¼ÅÔμÍØμÊÒË¡ÃÃÁ (MPI)

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)

MPI (%YoY)

2557 Jan -5.59

Feb -4.52

Mar -10.54

Q1 -7.0

Apr -4.14

May -4.04

Jun -6.26

Q2 -4.8

July -5.28

Aug -2.56

Sep -3.92

Q3 -3.9

Oct -3.02

Nov -3.68

Dec -0.08

Q4 -2.3

2557 -4.6

2558 Jan -0.8

Feb 3.0

Mar -1.7

Q1 0.1

่

 ไตรมาส 1 ป 2558 MPI กลับมาขยายตัวเปนบวกเปนครั้งแรกในรอบ 2 ป 
โดยขยายตัวร อยละ 0.1 โดยไดแรงหนุนจากกลุ มอุตสาหกรรมท่ีตอบสนอง
ในประเทศ อาทิ การกลั่นน้ํามัน เบียร 

ËÅÑ¡¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò EWS-IE ÊÑÞÞÒ³ä¿
 EWS-IE สัญญาณไฟเปนเครื่องมือที่มีความสามารถในการชี้นําภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปนระยะเวลา 1-3 เดือน 
แบงออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะปกติ เตือนระยะเบื้องตน และเตือนระยะรุนแรง โดยระยะปกติจะแสดงสัญญาณไฟสีเขียว 
เตือนระยะเบื้องตนจะแสดงสัญญาณไฟสีเหลือง และเตือนระยะรุนแรงจะแสดงสัญญาณไฟสีแดง
EWS-IE à ×́Í¹¾ÄÉÀÒ¤Á – ¡Ã¡®Ò¤Á 2558 Ê‹§ÊÑÞÞÒ³àμ ×Í¹ÃÐÂÐμ Œ¹ โดยตัวแปรองคประกอบท่ีสงสัญญาณ
ไมปกติในเบื้องตน ไดแก ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมโลก (PMI) ดัชนีผลผลิตโลก 
ดัชนีคําสั่งซื้อสินคาใหมโลก ดัชนีผลผลิตสหรัฐฯ ดัชนีคําสั่งซื้อสินคาใหมของสหรัฐฯ และดัชนีความเช่ือมั่นผูบริโภคของญี่ปุน  
 อยางไรก็ตาม ยังมีตัวแปรองคประกอบท่ีสงสัญญาณปกติ ซึ่งไดแก ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจของไทย ดัชนีความเช่ือม่ันผูบริโภค
ของสหรัฐฯ และอัตราการวางงานของกลุมสหภาพยุโรป

MPI อุตสาหกรรมรายสาขา

เบียร

รถยนต

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

การกลั่นน้ํามัน

เครื่องแตงกาย


