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ที่ปรึกษา :
นายศิริรุจ จุลกะรัตน์

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
นายสุรพล ชามาตย์

รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ

รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

คณะท�างาน :
นำงสันธนำ หิริศักดิ์สกุล 

นำงศุภิดำ เสมมีสุข 
   นำงนำฏนดำ จันทร์สุข 

นำงสำวสมพิศ  นำคสุข 
นำงสำวปิญชำน์  ศรีสังข์ 

นำยเจษฎำ  อุดมกิจมงคล
นำงสำวประวีรำ  โพธิสุวรรณ 

นำยกฤษฎำ  นุรักษ์ 
นำยชำลี  ขันศิริ 

นำยจักรพันธ์ เด่นดวงบริพันธ์ 
นำยบุญอนันต์  เศวตสิทธิ์ 

นำงสำวสุดำพร  รักษำชำติ 
นำยรัชวิน  บุตตะวงษ์ 
นำงสำวอภิฤดี บำงรัด 

3 เรื่องเด่นประจ�ำฉบับ :

 Iskandar Special Economic Zone 

 กระจกสะท้อนกำรพัฒนำสู ่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ

 แห่งอำเซียน 

 

 บทควำมพิเศษ :

10 กำรจัดอันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

 กับกำรก�ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำประเทศ

15 แกะรอยกำรพัฒนำนวัตกรรม

 ภำคอุตสำหกรรมเมืองเบียร์

 

20 เปิดข้อมูล GRP ล่ำสุด 

 ส�ำรวจข้อมูล GPP ภำคอุตสำหกรรมรำยจังหวัด

 

24 สัมภำษณ์พิเศษ :

 นำยวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ

 รองผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

 กับบทบำทส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนภำคอุตสำหกรรมสู่อนำคต

29 สศอ. พบผู ้ประกอบกำร

 บริษัท สยำมคำสเทค จ�ำกัด 

 ผู ้น�ำด้ำนกำรผลิตงำนหล่อเหล็กเหนียวส�ำหรับ

 ชิ้นงำนเครื่องจักรกลกำรเกษตรและชิ้นส่วนช่วงล่ำงรถพ่วง 

32 ภำวะแนวโน้มเศรษฐกิจอุตสำหกรรม :

 สรุปดัชนีอุตสำหกรรมไทย ไตรมำส 1/2559 

34 นำนำ สำระ :

 รู ้-ปฏิบัติ เมื่อเกิดแผ่นดินไหว

38 เกร็ดควำมรู ้คู ่อุตสำหกรรม :

 พลำสติกชีวภำพ ทำงเลือกของอุตสำหกรรม 

 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

42 รอบรั้วเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 

 

43 OIE Business Indicators :

 - กำรส่งออก - น�ำเข้ำสินค้ำอุตสำหกรรมไทย

 - ตัวชี้วัดและแจ้งเตือนภัยเศรษฐกิจุตสำหกรรม EWS-IE

 - ดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรม (MPI) 

ออกแบบ/พิมพ์ : 

โรงพิมพ์ดอกเบี้ย 

โทร. 0 2272 1169-72  

E-mail : dokbia1@hotmail.com

สนใจรับเป็นสมาชิกวารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม/หรือให้ข้อเสนอแนะได้ที่ : 

กลุ่มประชาสัมพันธ์และบริการห้องสมุด ส�านกับริหารกลาง ส�านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ : 0 2202 4274, 0 2202 4284  โทรสาร : 0 2644 8516 เว็บไซต์ : www.oie.go.th

บรรณาธิการแถลง

บทความและข้อเขียนที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้เป็นทัศนะส่วนบุคคลของผู้เขียน

CONTENTS “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” บ้ำนเรำพูดถึงกันมำก เพื่อให้ท่ำนผู้อ่ำนเห็น
ภำพชัดขึ้น ฉบับนี้เลยพำไปดูตัวอย่ำง “อิสกันดาร์” ของเพื่อนบ้ำน
มำเลเซีย 
 ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศทั่วโลก ปัจจุบันมี  
3 หน่วยงำนจัดอันดับที่เป็นที่ยอมรับ ประเทศไทยเป็นอย่ำงไร 
เชิญอ่ำนในเล่ม 
 วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมคือตัวชี้วัดหนึ่งที่ส�ำคัญ
ของกำรพัฒนำ วำรสำรฯ เล่มนี้น�ำไปแกะรอยกำรพัฒนำด้ำนนี้ 
ถึงเมืองเบียร์ รวมทั้งเปิดอ่ำนข้อมูล GRP และ GPP ที่ชี้ภำวะ
เศรษฐกิจอุตสำหกรรมลงไปถึงระดับภำคและระดับจังหวัด
 สัมภำษณ์พิเศษ “วีระศักดิ์ ศุภประเสริฐ” กับกำรด�ำเนินงำน
ขับเคลื่อนอุตสำหกรรมในรอยต่อกำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่อนำคต 
 รอเพื่อพบกันใหม่ในฉบับหน้ำนะคะ    
                                          ด้วยควำมปรำรถนำดี
                                                     บรรณำธิกำร



Iskandar Special 
Economic Zone

กระจกสะทอนการพัฒนา
สูเขตเศรษฐกิจพิเศษแหงอาเซียน

เรื่องเดนประจําฉบับเรื่องเดนประจําฉบับ

หำกกล่ำวถึงกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษในต่ำงประเทศ

ที่สำมำรถเป็นต้นแบบสู่กำรประยุกต์ใช้กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ประเทศไทยทีน่่ำจบัตำมองและไม่กล่ำวถงึไม่ได้คอื เขตเศรษฐกจิพเิศษอสิกนัดาร์

(Iskandar Special Economic Zone) ประเทศมาเลเซีย 

ที่เป็นเขตเศรษฐกิจส�ำคัญและมีแนวโน้มเติบโตอย่ำงรวดเร็ว รวมทั้งก�ำลังก้ำวขึ้น

มำเป็นพื้นที่เศรษฐกิจชั้นแนวหน้ำของอำเซียน ซึ่งเป็นที่น่ำสนใจว่ำเขตเศรษฐกิจพิเศษ

แห่งนี้มีModel ในกำรพัฒนำอย่ำงไร มีปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จอะไรบ้ำง ก่อนย้อนกลับมำมองดู

เขตเศรษฐกจิพเิศษประเทศไทยว่ำอกีไกลแค่ไหนในกำรก้ำวสูค่วำมเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษชัน้น�ำแห่งอำเซยีน

นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร  

 เขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดำร์ตั้งขึ้นเมื่อป 2549 อยู่ในรัฐยะโฮร์ ทำงตอนใต้ฝังมำเลเซียตะวันตกติดกับประเทศสิงคโปร์ 

มีเนื้อที่ 2,217 ตำรำงกิโลเมตร (ใหญ่กว่ำประเทศสิงคโปร์ประมำณ 3 เท่ำ) มีประชำกรอำศัยอยู่ประมำณ 2 ล้ำนคน โดยจัดตั้งเป็น

พื้นที่แรกในระเบียงเศรษฐกิจ 5 แห่ง เน้นกำร

พัฒนำกำรบริกำรที่ใช้แรงงำนวิชำชีพ ได้แก่ 

ด ้ำนควำมคิดสร ้ำงสรรค ์  ด ้ำนกำรศึกษำ 

ด้ำนสุขภำพ ด้ำนโลจิสติกส์ ด้ำนกำรท่องเที่ยว

และสันทนำกำรและด้ำนธุรกรรมทำงกำรเงิน 

และอุตสำหกรรมที่ใช้แรงงำนมีทักษะ ได้แก่ 

ปิโตรเคมีและไบโอดีเซล อิเล็กทรอนิกส์ และ

กำรแปรรูปอำหำรและวัตถุดิบทำงกำรเกษตร

ควำมน่ำสนใจของอิสกันดำร์ คอืรัฐบำลมำเลเซีย

ตั้งเปำหมำยให้เขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งนี้เป็น

สะพำนเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับสิงคโปร์ซึ่งเป็น

เรวดี  แกวมณี
สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 3วารสาร



ศูนย์กลำงทำงกำรค้ำกำรลงทุนในภูมิภำคอำเซียน โดยใช้โอกำส

จำกที่ตั้งที่อยู่ติดกับสิงคโปร์ อีกทั้งเล็งเห็นข้อจ�ำกัดด้ำนกำยภำพ

ของสิงคโปร์ที่ไม่สำมำรถขยำยพื้นที่อุตสำหกรรมในประเทศ

ได้มำกนัก กอรปกับผู้ประกอบกำรสิงคโปร์ต้องเผชิญกับปัญหำ

ค่ำจ้ำงแรงงำนสูงขึ้นจึงวำงแผนย้ำยฐำนกำรผลิตไปยังอิสกันดำร์

ซึง่มค่ีำจ้ำงแรงงำนต�ำ่กว่ำสงิคโปร์กว่ำเท่ำตวั ดงันัน้ จงึเริม่เกดิเป็น

โมเดลธรุกจิใหม่ของผูป้ระกอบกำรสงิคโปร์ทีม่โีรงงำนอยูใ่นอสิกนั

ดำร์ส่วนส�ำนักงำนจะตั้งอยู่ในสิงคโปร์ 

 วสิยัทศัน์เขตเศรษฐกจิพเิศษอสิกนัดำร์ คอื “กำรเป็นมหำนคร

ระดับโลกอย่ำงยั่งยืน” (Strong Sustainable Metropolis of 

International Standing) และได้แปลงวสิยัทศัน์มำสูย่ทุธศำสตร์

หลัก 5 ประกำร ได้แก่ 1) กำรเป็นพื้นที่ชำยแดนระดับนำนำชำติ 

2) กำรขับเคลื่อนทำงเศรษฐกิจและโครงกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ 

3) กำรสร้ำงควำมเท่ำเทียมทำงเศรษฐกิจและสังคม 4) โครงสร้ำง

กลไกกำรขบัเคลือ่น และ 5) กำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน ประเภท

กิจกรรมเศรษฐกิจเน้นด้ำนกำรบริกำรที่ต้องใช้แรงงำนวิชำชีพ 

(ได้แก่ ด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสุขภำพ 

ด้ำนโลจิสติกส์ ด ้ำนกำรท่องเที่ยว และสันทนำกำร และ

ด้ำนธุรกรรมกำรเงิน) และ อุตสำหกรรมที่อำศัยแรงงำนมีทักษะ 

(ได้แก่ อุตสำหกรรมปิโตรเคมีและไบโอดีเซล อุตสำหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสำหกรรมกำรแปรรูปอำหำร/วัตถุดิบ

ทำงกำรเกษตร) เพื่อให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศให้เป็น 

ประเทศรำยได้สูง  

 ในด ้ ำนกำรบริหำรจั ดกำรอำศั ยกลไกในลั กษณะ

คณะกรรมกำรร่วมระหว่ำงรัฐบำลกลำงรัฐบำลท้องถิ่นรวมถึง

ภำคเอกชนโดยได้รับมอบอ�ำนำจให้รับผิดชอบกำรบูรณำกำร

แผนแม่บทกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับแนวนโยบำยระดับชำติ

และได้มำตรฐำนระดับโลกภำยใต้กฎหมำยเฉพำะเพื่ออ�ำนวย

ควำมสะดวกส่งเสริมกำรลงทุน วำงแผนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 

พัฒนำระบบบริกำรเบ็ดเสร็จ และจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเป็นตัวกลำง

ประสำนและอ�ำนวยควำมสะดวกระหว่ำงภำครัฐและเอกชนเพื่อ

ขบัเคลือ่นกำรพฒันำเขตเศรษฐกจิพเิศษให้บรรลเุปำหมำยทีว่ำงไว้

โดยเน้นกำรลงทุนของภำคเอกชนเป็นหลัก เขตเศรษฐกิจพิเศษ

อสิกนัดำร์บรหิำรจดักำรโดย Iskandar Regional Development 

Authority หรอื IRDA เป็นกลไกก�ำกบัดแูลลกัษณะพเิศษ มนีำยก

รัฐมนตรีมำเลเซียและผู้ว่ำกำรรัฐยะโฮร์ เป็นประธำนกรรมกำร

ร่วมและมีคณะกรรมกำร (Members of IRDA Authority) 

รวม 10 คนประกอบด้วย ผู้แทนภำครัฐทั้งจำกส่วนกลำงและ

ส่วนท้องถิ่นของรัฐยะโฮร์ ตลอดจนผู้แทนภำคเอกชน ทั้งนี้ 

อ�ำนำจหน้ำที่ของ IRDA ภำยใต้กฎหมำยเฉพำะเมื่อป พ.ศ. 2550

(IRDA Act 2007) คือ กำรอ�ำนวยควำมสะดวกส่งเสริมวำงแผน

และพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนในเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกัน

ดำร์ โดยมีเปำหมำยกำรพัฒนำ  ก�ำหนดให้เขตเศรษฐกิจพิเศษ

อสิกนัดำร์ช่วยเพิม่มลูค่ำผลติภณัฑ์มวลรวมของรฐัยะโฮร์ให้สงูขึน้ 

4.5 เท่ำ เมือ่เทยีบกบัป 2549 และตัง้เปำกำรก่อสร้ำงเสรจ็สมบรูณ์

และเริม่ด�ำเนนิกำรเตม็รปูแบบภำยในป 2568 เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอื

ทำงเศรษฐกิจส�ำคัญที่จะสนับสนุนให้มำเลเซียยกระดับขึ้น

เป็นประเทศพัฒนำแล้วที่มีรำยได้สูง  

 

สทิธปิระโยชนในการลงทนุตามที่ไดรบัความเหน็ชอบ

จากรัฐบาลกลาง (Federal State) ไดแก 

 1. สิทธิประโยชน์สนับสนุนกำรลงทุนจ�ำเพำะในแต่ละพื้นที่

เพื่อดึงดูดนักลงทุนให้เข้ำมำพัฒนำพื้นที่ 

 2 .  มำตรกำรลดภำษี เงินได ้ส� ำหรับแรงงำนมีภูมิ รู ้ 

(Knowledge Workers) เพื่อดึงดูดบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำม

สำมำรถเข้ำมำท�ำงำนในพื้นที่ 

  3. กำรพัฒนำโครงกำร Flagship เพื่อจูงใจให้เกิดกำรลงทุน

แบบรวมกลุ่มคลัสเตอร์ของธุรกิจและอุตสำหกรรมที่สอดคล้อง

กับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจส�ำหรับแต่ละพื้นที่ โดย

ธุรกิจอุตสำหกรรมที่รัฐบำลมำเลเซียสนับสนุนให้มีกำรลงทุน

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดำร์ ได้แก่ เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

(กำรผลติภำพยนตร์) บรกิำรโลจสิตกิส์ ธรุกจิกำรเงนิ กำรท่องเทีย่ว 

กำรบรกิำรสขุภำพ (ศนูย์กำรแพทย์) กำรศกึษำ (สถำบนักำรศกึษำ

นำนำชำติ) อุตสำหกรรมปิโตรเคมี อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟำ

และอิเล็กโทรนิกส์ และอุตสำหกรรมแปรรูปอำหำร   

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 4 วารสาร



 นอกจำกนี้ กำรให้นักลงทุนและชำวต่ำงชำติสำมำรถ

ถอืครองทีด่นิได้ (Freehold) ยงัเป็นสทิธพิเิศษส�ำคญั อกีประกำร

หนึ่งส�ำหรับผู้ที่ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดำร์มำเลเซีย

ซึ่งไม่อำจกระท�ำได้ในสิงคโปร์ ขณะที่ แนวทำงกำรพิจำรณำ

มำตรกำรสนบัสนนุกำรลงทนุในกำรพจิำรณำอนมุตัธิรุกจิทีม่สีทิธิ

ได้รบัมำตรกำรสนบัสนนุ จำกภำครฐัขึน้อยูก่บัผลกำรพจิำรณำของ 

IRDA ถงึประโยชน์จำกกำรกระตุน้เศรษฐกจิและสงัคม (Catalytic 

Value) ของธุรกิจนั้นต่อท้องถิ่น และควำมสอดคล้องกับนโยบำย

กำรพัฒนำอุตสำหกรรมสะอำด ผลประโยชน์ต่อประชำชน

ในวงกว้ำง (Inclusiveness) และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ประชำชนเป็นหลัก  

การแบงพื้นที่เพื่อการพัฒนา

 เขตเศรษฐกจิอสิกนัดำร์แบ่งพืน้ทีก่ำรพฒันำออกเป็น 5 เขต 

ดังนี้ 

 1) โซน A (Johor Bahru City Centre) มีบทบำท

เป็นประตูเศรษฐกิจทำงใต้ของมำเลเซีย โดยมี เปำหมำย

เป็นศูนย์กลำงธุรกิจและกำรเงิน วัฒนธรรมและกำรท่องเที่ยว

รองรับกำรกระจำยและเชื่อมโยงเส้นทำง ธุรกิจกับสิงคโปร์ 

ปัจจุบันมีบริษัทข้ำมชำติขนำดใหญ่เข้ำมำตั้งส�ำนักงำนเป็น

จ�ำนวนมำก อำท ิCitigroup, HSBC, Kuwait Finance House, YKK,

Lion Group, Sumitomo นอกจำกนี้ยังมีแผนก่อสร้ำงรถไฟฟำ

เพือ่เชือ่มโยงกบั ส่วนอืน่ๆ ในอสิกนัดำร์อกีด้วย โครงกำร Flagship 

ที่ส�ำคัญในโซนนี้ ได้แก่ (1) Danga Bay เมืองริมน�้ำและศูนย์กลำง

ธุรกิจขนำด 1.82 ตร.กม. (2) Bangunan Sultan Ibrahim CIQ 

Complex ศูนย์ CIQ ที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดของมำเลเซีย

ขนำด 0.23 ตร.กม. (3) Johor – Singapore Causeway 

เส้นทำงพิเศษเชื่อมสู่สิงคโปร์ควำมยำว 1 กม. ซึ่งจะพัฒนำให้มี

ทัง้ถนนรถไฟฟำและทำงเท้ำ รวมทัง้ระบบท่อน�ำ้ประปำสูส่งิคโปร์  

 2) โซน B (Nusajaya) มีบทบำทเป็นแหล่งรวมกำรพัฒนำ

อสังหำริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

โดยมีเปำหมำยเป็นศูนย์รำชกำร ศูนย์กำรแพทย์ แหล่งท่องเที่ยว

และศนูย์กลำงโลจสิตกิส์ (Logistics Hub) ประกอบด้วย กำรพฒันำ

ที่อยู ่อำศัย สถำนที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ แหล่งสันทนำกำร 

หน่วยงำนรำชกำร แหล่งธุรกรรมกำรเงิน ศูนย์เทคโนโลยีชีวภำพ

และอตุสำหกรรม Flagship ทีส่�ำคญัในโซนนี ้ได้แก่ (1) ศนูย์กลำง

ธุรกิจและที่อยู ่อำศัย Medini (2) ศูนย์รวมหน่วยรำชกำร

รัฐยะโฮร์ (Kota Iskandar) (3) ศูนย์กำรศึกษำ Edu City ซึ่งจะมี

โรงเรียนนำนำชำติมหำวิทยำลัยและศูนย์วิจัยต่ำง ๆ (4) แหล่ง

ท่องเทีย่วและสวนสนกุ ไม่ว่ำจะเป็นสวนสนกุและสวนน�ำ้แห่งแรก

ของเอเชียคือ Legoland และ Kittyland (5) พื้นที่สนับสนุน

เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ เช่น โรงถ่ำยภำพยนตร์ ระดบัโลก Pinewood 

Iskandar Studio (6) นคิมอตุสำหกรรมพืน้ที ่5.26 ตร.กม. ภำยใต้

กำรบริหำรจัดกำรของกลุ่มบริษัท UEM Sunrise Berhad 

 3) โซน C (Western Gate Development) มีบทบำท

เป็นท่ำเรอืสนิค้ำระดบัโลก มเีปำหมำยเป็น ประตกูำรค้ำรองรบัทัง้

สนิค้ำเกษตรและอตุสำหกรรม รวมถงึกำรขนส่งน�ำ้มนั นอกจำกนี้

พื้นที่นี้ยังเป็นที่ตั้งของ โรงงำนปิโตรเคมีและโรงไฟฟำส�ำคัญ

อีกหลำยแห่ง ประกอบด้วย คลังน�้ำมัน นิคมอุตสำหกรรมปลอด

ภำษีและกิจกรรมโลจิสติกส์ โครงกำร Flagship ที่ส�ำคัญในโซนนี้ 

ได้แก่ (1) ท่ำเรือ Tanjung Pelepas (PTP) ที่จะสำมำรถรองรับตู้

สินค้ำได้ 12 ล้ำนที.อี.ยู. (2) โรงไฟฟำถ่ำนหิน Tanjung Bin ที่จะ

พัฒนำให้มีก�ำลังกำรผลิตไฟฟำขนำด 2,100 เมกะวัตต์  

 4) โซน D (Eastern Gate Development) มีบทบำท

เป็นศูนย์กลำงนิคมอุตสำหกรรมและโลจิสติกส์ ของมำเลเซีย

ตอนใต้ โดยอุตสำหกรรมที่สนับสนุนให้พัฒนำในพื้นที่ ได้แก่ 

อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี และพลังงำนไบโอดีเซล

โครงกำร Flagship ทีส่�ำคญัในโซนนี ้ได้แก่ (1) Tanjung Langsat 

Industrial Complex ในพื้นที่ 17 ตร.กม. ส�ำหรับอุตสำหกรรม

ขนำดกลำงและอุตสำหกรรมหนัก (2) สวนอุตสำหกรรม Pasir 
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Gudang ขนำด 15 ตร.กม. ส�ำหรับอุตสำหกรรมกำรผลิต และ (3) Asia Pacific Trade & Expo City (APTEC) ซึ่งจะเป็น ศูนย์แสดง

สินค้ำ ศูนย์กระจำยสินค้ำ และศูนย์กำรค้ำปลีก-ส่ง 

 5) โซน E (Senai-Skudai Development) มีบทบำทเป็นเมืองผ่ำน (Transit Town) ที่เชื่อมต่อมำเลเซียกับประเทศอื่นๆ 

เนือ่งจำกเป็นทีต่ัง้ของสนำมบนินำนำชำต ิSenai โดยมกีจิกรรมทำงเศรษฐกจิทีส่�ำคญั ได้แก่ บรกิำรโลจสิตกิส์ เขตปลอดภำษ ีกำรท่อง

เที่ยวส�ำหรับกลุ่มเปำหมำยที่มีรำยได้สูง และอุตสำหกรรมกำรบินและอวกำศ โครงกำร Flagship ที่ส�ำคัญในโซนนี้ ได้แก่ (1) Senai 

Aviation and Airport City และ (2) MSC Cyberport Johor (Cybercity) ส�ำหรับธุรกิจอุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 

ผลการดําเนินงาน  

 กำรลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

อิสกันดำร์1 ในป 2558 มีมูลค่ำ

รวมทั้งสิ้น 32.16 พันล้ำนริงกิต แต่

หำกพิจำรณำตัวเลขกำรลงทุนตั้งแต่ 

ป 2549 จนถึงป 2558 มีมูลค่ำรวม

ทั้งสิ้น 190.29 พันล้ำนริงกิต โดย

พบว่ำภำคอุตสำหกรรมมีกำรลงทุน

สะสมสูงสุดคิดเป็นร้อยละ28 มีมูลค่ำ

รวม 54.08 พันล้ำนริงกิตรองมำคือ 

ภำคค้ำปลีก ร้อยละ 24มีมูลค่ำรวม 

45.24 พนัล้ำนรงิกติและภำคอสงัหำรมิทรพัย์ 

ร้อยละ 21 มีมูลค่ำรวม40.06 พันล้ำน

รงิกติ ตำมล�ำดบั ส�ำหรบันกัลงทนุทีเ่ข้ำ

มำลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Iskandar ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนในประเทศคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 60 ที่เหลือเป็นนักลงทุน

ต่ำงประเทศ โดยเป็นกำรลงทุนจำกจีนสูงสุดขึ้นแท่นเป็นอันดับหนึ่งแซงสิงคโปร์เจ้ำเก่ำ รองลงมำได้แก่ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกำ ญี่ปุน 

สเปน เยอรมันนี ออสเตรเลีย สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ อินเดีย และเนเธอร์แลนด์ ตำมล�ำดับ 

ปจจัยความสําเร็จของเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร..กระจกสะทอนการพัฒนาของไทย

1. ท�าเลที่ตั้งอยูในจุดยุทธศาสตร์ที่ดี โดยมีพื้นที่ติดกับประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจที่ ส�ำคัญแห่งหนึ่งของ

โลก จึงได้รับโอกำสในกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกข้อจ�ำกัดทำงด้ำนพื้นที่และค่ำครองชีพที่สูงของประเทศสิงค์โปร์ส่งผลให้อิสกันดำร์

ได้รับประโยชน์โดยตรงจำกกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจจำกสิงค์โปร์สู่มำเลเซีย 

2. การมีระบบโครงสรางพื้นฐานที่คอนขางสมบูรณ์ โดยกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐบำลกลำงและรัฐบำลท้องถิ่นเพื่อ

พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทั้งระบบไฟฟำ ถนน และสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ให้พร้อมรองรับ กำรพัฒนำไว้ล่วงหน้ำ อีกทั้งยังมีแผนควำม

ร่วมมอืระหว่ำงประเทศเพือ่พฒันำระบบรถไฟฟำควำมเรว็สงู

เพือ่เชือ่มโยงพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษอสิกนัดำร์กบัสงิค์โปร์ให้

สำมำรถรองรับกำรขนส่งมวลชนได้สูงสุดถึงวันละ 4 แสนคน 

  3. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจ

พิเศษอิสกันดาร์ของ IRDA จำกกำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำย

อย่ำงเคร่งครัดในกำรพิจำรณำอนุมัติให้สิทธิประโยชน์

เฉพำะแก่ธุรกิจที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเท่ำนั้น 

ดังนั้นธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์จึงไม่มีสิทธิได้รับสิทธิประ

โยชน์ใดๆ เป็นกำรปองกนัปัญหำกำรเกง็ก�ำไรทีด่นิ ซึง่อำจเป็น
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อุปสรรคต่อกำรขยำยตัวของกำรพัฒนำ

ของภำคอุตสำหกรรม (Real Industrial 

Sector) ในอนำคต  

  4. ความสามารถในการบริหาร

จัดการและพัฒนาพื้ นที่ ได  อย  าง

สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียว

ของนโยบายระดับสูง (รัฐบาลกลาง) 

ระดบัรฐัยะโฮร์และระดบัพืน้ที ่(รฐับาล

ทองถิน่) ซึง่ส่งผลให้กำรพฒันำพืน้ทีเ่ขต

เศรษฐกิจพิเศษเป็นไปตำมเปำหมำย

ในกำรกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและยก

ระดับกำรพัฒนำประเทศมำเลเซียสู่กำรเป็นประเทศรำยได้สูง

(High-income Developed Nation) โดยด�ำเนินกำรตำม

แผนแม่บทกำรพัฒนำพื้นที่อย่ำงเคร่งครัด รวมทั้งมีกำรจัดท�ำ

ผังรัฐยะโฮร์และกำรวำงผังเฉพำะพื้นที่เขตเศรษฐกิจอิสกันดำร์ 

(Special Area Plan: SAP) เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำเพื่อให้

กำรก�ำหนดยุทธศำสตร์ในระดับพื้นที่มีควำมชัดเจนและสำมำรถ

บรรลุวิสัยทัศน์ระดับประเทศภำยใต้กรอบระยะเวลำที่ก�ำหนด  

 5. มาตรการใหสทิธปิระโยชน์ในพืน้ทีโ่ซนตางๆ สอดคลอง

กบันโยบายการพฒันาเพือ่ก�าหนดธรุกจิและอตุสาหกรรมทีเ่ปน

ประโยชน์ตอการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมและเปนประโยชน์ตอประชาชนในวงกวาง เช่น 

กำรศึกษำอุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง เป็นต้น  

  หำกย้อนมองกลบัมำดกูำรพฒันำเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษ

ในประเทศไทยทีร่ฐับำลมนีโยบำยในกำรพฒันำทัง้ในรปูแบบของ

เขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษชำยแดน และเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษ

ในรปูแบบคลสัเตอร์ ต่ำงกม็ปัีจจยัควำมส�ำเรจ็ไม่ได้น้อยไปกว่ำเขต

เศรษฐกิจพิเศษอิสกันดำร์ของประเทศมำเลเซีย โดยเฉพำะท�ำเล

ที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศำสตร์ที่ดี ยกตัวอย่ำงเช่น เขตพัฒนำเศรษฐกิจ

พเิศษแม่สอด จงัหวดัตำก ทีเ่ป็นประตฝัูงตะวนัตกของไทยบนแนว

ระเบยีงเศรษฐกจิ EWEC เชือ่มตรงกบัเขตเศรษฐกจิชำยแดนเมยีวดี

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 7วารสาร



สำมำรถเชื่อมต่อสู ่ท่ำเรือเมำะละแหม่ง และกรุงย่ำงกุ ้งของ

เมียนมำร์ เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว เป็นประตู

ฝังตะวันออกของไทยบนแนว SEC เชื่อมต่อสู่กัมพูชำ ซึ่งมีเขต

เศรษฐกิจพิเศษปอยเปต-โอเนียง Sanco-Poipet เสียมเรียบ 

และเมอืงศรโีสภณ โดยสำมำรถเชือ่มต่อออกสูท่ะเลผ่ำนท่ำเรอืของ

เวยีดนำม เขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัสงขลำ เป็นประตทูำงใต้

ของไทยบนแนว NSEC เป็นช่องทำงขนส่งหลักทำงถนนและ

รำงเชือ่มต่อกบัมำเลเซยีสูส่งิคโปร์ใกล้ท่ำเรอืปนงัและท่ำเรอืกลำง

ของมำเลเซยี อยูใ่กล้พืน้ทีอ่ตุสำหกรรมหนกั อตุสำหกรรมยำงพำรำ

และอุตสำหกรรมฮำลำลของมำเลเซีย นอกจำกนี้ ยังมีเขตพัฒนำ

เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ Super Cluster ซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่

อยูใ่นภำคตะวนัออก โดยเป็นพืน้ทีท่ีต่ัง้อยูใ่นจดุยทุธศำสตร์ส�ำคญั

และมศีกัยภำพมำก และล่ำสดุในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำร

กำรพฒันำพืน้ทีใ่นเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษ (คบพ.) ครัง้ที ่2/2559

เมือ่วนัที ่20 เมษำยน 2559 ได้มมีตเิหน็ชอบในข้อเสนอแนวทำงกำร

จัดตั้งเขตเศรษฐกิจกำรลงทุนพิเศษพื้นที่ชำยฝังทะเลภำคตะวัน

ออกที่จะมุ่งเปำไปที่ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี และระยอง 

ให้เป็น “ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (Eastern Economic

Corridor: EEC)” ซึ่งในระยะต่อไปจะได้น�ำเสนอคณะกรรมกำร

นโยบำยกำรพฒันำพืน้ทีใ่นเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษ (คนพ.) และ

คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำต่อไป

 ในด้ำนของกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับ

ปัจจุบันเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ ในป 2559 มีกำรจัดสรร

งบประมำณบูรณำกำรด้ำนเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ (โครงสร้ำง

พืน้ฐำนและด่ำนศลุกำกร) ประมำณ 7,131 ล้ำนบำท ประกอบด้วย

โครงกำรส�ำคัญ เช่น กำรก่อสร้ำงกำรพัฒนำโครงข่ำยทำงหลวง

และทำงหลวงชนบท ทำงเลี่ยงเมือง ปรับปรุงท่ำอำกำศยำน 

ก่อสร้ำงด่ำนศลุกำกร พฒันำระบบสำธำรณสขุ และสำธำรณปูโภค 

เป็นต้น ซึ่งในป 2560 ยังมีกำรจัดมีค�ำของบประมำณที่เกี่ยวข้อง

กับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ เพื่อขอรับ

กำรจัดสรรงบประมำณ รวม 13,238 ล้ำนบำท 

 ส�ำหรับประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรเขตเศรษฐกิจ

พิเศษมำเลเซียมี IRDA เป็นกลไกก�ำกับดูแลในขณะที่ไทยมี

คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ หรือ คนพ. ท�ำหน้ำที่ก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรกำร

พัฒนำพื้นที่ในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นแนวทำงกำร

บริหำรงำนกำรพัฒนำพื้นที่ในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษส�ำหรับ

ขับเคลื่อนกำรพัฒนำพื้นที่ในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษให้เป็น

ไปตำมนโยบำยของรัฐบำล โดยมีนำยกรัฐมนตรี เป็นประธำน

กรรมกำร และคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หรือ คบพ. ซึ่งท�ำหน้ำที่ก�ำหนดแนวทำง

กำรบรหิำรกำรพฒันำพืน้ทีใ่นเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษให้เป็นไป

ตำมนโยบำยและแนวทำงกำรด�ำเนนิกำรทีเ่กีย่วข้องกบักำรจดัตัง้

และด�ำเนนิกำรเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษของ คนพ. ให้เกดิผลทำง

ปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม และเสนอแผนกำรด�ำเนินงำนต่อ คนพ. 

เพือ่พจิำรณำอนมุตัหิรอืให้ควำมเหน็ชอบให้หน่วยงำนของรฐัน�ำไป

ปฏบิตั ิซึง่คณะกรรมกำรทัง้ 2 คณะ ตัง้ขึน้ตำมระเบยีบส�ำนกันำยก

รฐัมนตรว่ีำด้วยกำรบรหิำรกำรพฒันำพืน้ทีใ่นเขตพฒันำเศรษฐกจิ

พิเศษ พ.ศ. 2558 โดยเป็นระเบียบที่ใช้บังคับระหว่ำงรอร่ำง

พระรำชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... ผ่ำนควำมเห็นชอบ

จำกคณะรฐัมนตร ีซึง่ปัจจบุนักระทรวงอตุสำหกรรม โดยกำรนคิม

อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่ำงกำรเสนอร่ำงพระรำช

บญัญตัเิขตเศรษฐกจิพเิศษ พ.ศ. .... ต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่พจิำรณำ

และหำกได้รับควำมเห็นชอบจะท�ำให้มีองค์กรทั้งที่เป็นองค์กร

กลำง และองค์กรที่ท�ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรพื้นที่เขตเศรษฐกิจ

พิเศษแต่ละเขตขึ้น นอกจำกนี้ตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำวยังมี

คณะกรรมกำรนโยบำยเขตเศรษฐกจิพเิศษ คณะกรรมกำรบรหิำร

เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งคณะกรรมกำรบริหำรเขตเศรษฐกิจ

พิเศษแต่ละแห่ง เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนประสำนสอดคล้องกัน

ระหว่ำงนโยบำยส่วนกลำงและระดับพื้นที่ ซึ่งจะด�ำเนินงำน

ในลกัษณะกำรบรูณำกำรอนัจะส่งผลให้มรีะบบกำรบรหิำรจดักำร

เขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีประสิทธิภำพ 

 ในส่วนของมำตรกำรด้ำนสิทธิประโยชน์ในพื้นที่เขตพัฒนำ

เศรษฐกิจพิเศษของไทยก็มีสิทธิประโยชน์ดึงดูดใจนักลงทุนไม่

ยิ่งหย่อนไปกว่ำเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดำร์ของมำเลเซีย 

ซึ่งเป็นควำมตั้งใจของรัฐบำลที่มุ ่งมั่นส่งเสริมให้เกิดกำรลงทุน

ภำยในประเทศเพิ่มขึ้น โดยมีเปำหมำยเพื่อให้ประชำชนมีควำม

เป็นอยูท่ีด่ขีึน้ เช่น สทิธปิระโยชน์ทีใ่ห้ส�ำหรบัคลสัเตอร์ทีอ่ยูใ่นเขต

พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษส�ำหรับ Super Cluster และอุตสำหกรรม

แห่งอนำคต จะยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 8 ป และลดหย่อน

ร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ป ยกเว้นอำกรขำเข้ำเครื่องจักร ส�ำหรับ

กิจกำรเพื่ออนำคตที่มีควำมส�ำคัญสูง กระทรวงกำรคลังจะ

พิจำรณำยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 10 – 15 ป นอกจำกนี้

จะมีกำรพิจำรณำให้ถิ่นที่อยู่ถำวร (Permanent Residence) 

ส�ำหรับผู้เชี่ยวชำญชั้นน�ำระดับนำนำชำติ อนุญำตให้ต่ำงชำติ

ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมได้ 

ภำยใต้เงื่อนไขว่ำกิจกำรนั้น ๆ จะต้องมีควำมร่วมมือกับสถำบัน

กำรศึกษำ สถำบันวิจัย หรือศูนย์ควำมเป็นเลิศ (Center of 

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 8 วารสาร



แหลงขอมูลอางอิง

ส�ำนักยุทธศำสตร์และกำรวำงแผนพัฒนำพื้นที่ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ รำยงำนกำรศึกษำดูงำนกำรบริหำรจัดกำร
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Excellence) ทีอ่ยูใ่นเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษตำมรปูแบบควำม

ร่วมมอืทีก่�ำหนด ทัง้นี ้เพือ่เสรมิสร้ำงควำมเข้มแขง็ของห่วงโซ่มลูค่ำ 

(Value Chain) และฐำนอุตสำหกรรมแห่งอนำคต เสริมสร้ำง

ศักยภำพด้ำนกำรลงทุนของประเทศ ตลอดจนก่อให้เกิดกำรก

ระจำยรำยได้และควำมเจริญไปสู่ภูมิภำคและท้องถิ่น และจะ

ส่งผลให้ประเทศไทยก้ำวพ้นจำกกบัดกัรำยได้ปำนกลำง (Middle 

Income Trap) ในระยะยำว

ปลายทางการพฒันาสูเขตเศรษฐกจิพเิศษชัน้นาํแหง

อาเซียน

  อย่ำงไรก็ตำม ในกำรก้ำวไปสู่ควำมเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชั้นน�ำแห่งอำเซียนเหมือนเทียบชั้นเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดำร์ 

มำเลเซีย ไทยยังคงต้องเร่งพัฒนำและปรับปรุงบำงเรื่องที่จะเป็น

อุปสรรคต่อกำรพัฒนำและกำรลงทุนในภำคอุตสำหกรรม เช่น 

กำรแก้ไขปรบัปรงุกฎระเบยีบทีจ่ะเป็นอปุสรรคต่อกำรลงทนุ อำทิ 

ด้ำนผงัเมอืง ซึง่ปัจจบุนักระทรวงอตุสำหกรรมได้มกีำรด�ำเนนิงำน

ร่วมกับกระทรวงมหำดไทยเพื่อเร่งแก้ไขปัญหำดังกล่ำวอยู่แล้ว

แต่ส�ำหรับปัจจัยควำมส�ำเร็จหนึ่งที่ส�ำคัญที่สุดและไม่กล่ำวถึง

ไม่ได้ในกำรพัฒนำเขตพัฒนำพิเศษประเทศไทยในมุมมองของ

ผู้เขียนคือ “กำรมีส่วนร่วมของประชำชน” เพรำะเปำหมำยของ

กำรพัฒนำทั้งหมดทั้งมวลในท้ำยที่สุดคือ ต้องกำรกระจำยควำม

เจริญไปสู่ภูมิภำค โดยมุ่งหวังให้ประชำชนในพื้นที่มีควำมเป็นอยู่

ที่ดีขึ้น เกิดกำรสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศ ดังนั้น ควำมสุขของประชำชนในพื้นที่

จึงเป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้ กำรประชำสัมพันธ์เพี่อสร้ำงควำมรู ้ 

ควำมเข้ำใจ สร้ำงกำรยอมรบัจำกคนในพืน้ที ่กำรมเีวททีีเ่ปิดโอกำส

ให้ประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิด ควำมเห็น

เพื่อให้กำรพัฒนำและควำมต้องกำรของประชำชนเป็นไป

ในทิศทำงเดียวกัน ซึ่งประชำชนในพื้นที่เองก็ต้องให้ควำมร่วมมือ

กับภำครัฐและตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำส่วนตน 

หำกต้องมีกำรเสียสละบำงอย่ำงเพื่อผลประโยชน์โดยรวมของ

ประเทศชำติก็เป็นสิ่งที่พึงกระท�ำ ในขณะเดียวกันเมื่อประชำชน

ให้ควำมร่วมมือแล้วภำครัฐต้องเข้ำมำดูแลอย่ำงเต็มที่ จัดสรร

ผลประโยชน์ให้อย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม เพรำะในท้ำยที่สุด

กำรจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่ประชำชนในพื้นที่อย่ำงเหมำะสม

และเป็นธรรมจะเป็นกุญแจส�ำคัญสู่ควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำ 

อย่ำงนีแ้ล้วประเทศชำตจิงึจะเดนิหน้ำต่อไปได้ ซึง่เรำคงต้องศกึษำ 

Best practice จำกประเทศต้นแบบที่ประสบควำมส�ำเร็จในกำร

จดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษอกีมำกในประเดน็กำรดแูลและประสำน

ผลประโยชน์กับชุมชนในพื้นที่ 

 แต่อย่ำงไรก็ตำม อย่ำงน้อยหำกมองย้อนไปในอดีตจนถึง

ปัจจบุนันีก้เ็ป็นทีน่่ำชืน่ใจว่ำกำรพฒันำเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษ

ในประเทศไทยมำไกลพอสมควร โดยมีกำรพัฒนำอย่ำงเป็น

รูปธรรมในรัฐบำลชุดนี้ หำกร่วมแรงร่วมใจกันทุกภำคส่วนใน

อนำคตเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษของไทยอำจเป็นดำวรุ่งพุ่งแรง

แซงเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดำร์มำเลเซียก็เป็นได้
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 กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศนั้น
ส่วนใหญ่จะใช้ดัชนีที่ค�ำนวณโดยสถำบันต่ำงประเทศ ซึ่งจัดท�ำ
เป ็นรำยปเพื่อจัดอันดับควำมสำมำรถในกำรแข ่งขันของ
ประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก กำรใช้ดัชนีดังกล่ำวในกำรประเมินสถำนะ
ของประเทศ จะท�ำให้ ้เห็นต�ำแหน่งของประเทศในเวทีโลก
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในปัจจุบัน มีผลกำรประเมินควำมสำมำรถ
จำก 3 แหล่งส�ำคัญที่ได้รับกำรยอมรับและประเทศไทยน�ำมำ
ใช้อ้ำงอิงอย่ำงแพร่หลำย ได้แก่ (1) กำรจัดอันดับควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันโดยสถำบันกำรจัดกำรนำนำชำติ (International 
Institute for Management Development: IMD) 
(2) กำรจดัอนัดบัควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั โดยสภำเศรษฐกจิโลก
หรือเวิลด์อีโคโนมิก ฟอรั่ม (World Economic Forum: WEF) 
และ (3) กำรจัดอันดับควำมยำกง่ำยในกำรประกอบธุรกิจ 
(Doing Business) ของธนำคำรโลก (The World Bank) ซึง่ผูเ้ขยีน
ได้มีโอกำสเข้ำร่วมรับฟังกำรบรรยำยเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยวิทยำกร
จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ (สศช.) จึงอยำกน�ำมำแบ่งปันให้ท่ำนผู้อ่ำนได้ทรำบ 
เพื่อประโยชน์ในกำรน�ำผลกำรประเมินควำมสำมำรถดังกล่ำว
ไปใช้ได้อย่ำงถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ต่อไป 

กอนอืน่ เรามาทาํความรูจกักบัแหลงขอมลูสาํคญัทัง้ 3 แหลง
กันกอน เริ่มจาก 

แหลงที่ 1 คือ IMD หรือสถำบันกำรจัดกำรนำนำชำติ
เป็นหน่วยงำนเอกชนตัง้อยูท่ีเ่มอืงโลซำน ประเทศสวติเซอร์แลนด์
ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกรำคม ค.ศ.1990 เป็นหนึ่งในโรงเรียนธุรกิจ
ชั้นน�ำของโลก ทั้งในด้ำนกำรฝกอบรม กำรพัฒนำทักษะบริหำร
จัดกำรทั่วไปและกำรสร้ำงควำมเป็นผู้น�ำ โดยมี IMD World 
Competitiveness Center ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์วิจัยของ IMD 
ท�ำหน้ำที่ส�ำรวจควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
และภำคธุรกิจ โดยจัดท�ำรำยงำนอันดับควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศทั่วโลก (IMD World Competitiveness 
Yearbook) มำตั้งแต่ป ค.ศ. 1989 กำรประเมินควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของ IMD จะเน้นกำรใช้ปัจจัยเชิงโครงสร้ำงเป็น
ปัจจัยพื้นฐำนในกำรจัดอันดับ โดยในรำยงำนป ค.ศ. 2015 
(พ.ศ. 2558) มีกำรประเมินควำมสำมำรถของ 61 ประเทศ โดยใช้
เกณฑ์ชีว้ดัจ�ำนวน 342 รำยกำร ซึง่แบ่งเป็น 4 กลุม่ ได้แก่ สมรรถนะ
ทำงเศรษฐกิจ (Economic Performance) ประสิทธิภำพของ
ภำครัฐ (Government Efficiency) ประสิทธิภำพของภำคธุรกิจ 
(Business Efficiency) และ โครงสร้ำงพื้นฐำน (Infrastructure) 
ส�ำหรับข้อมูลที่ใช้ในกำรวิเครำะห์จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ข้อมูล
ทำงสถติทิตุยิภมู ิ(Hard Data) คดิเป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 40 

ข้อมลูจำกกำรส�ำรวจควำมคดิเหน็ (Executive Opinion Survey) 
คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 35 และอีกประมำณร้อยละ 25 
เป็นข้อมูลพื้นฐำน (Background) ที่ไม่ได้น�ำไปค�ำนวณ และไม่ได้
วัดค่ำออกมำเป็นคะแนน แต่น�ำมำใช้เป็นข้อมูลประกอบกำร
จดัท�ำรำยงำน ทัง้นี ้ในกำรเกบ็ข้อมลูของประเทศไทย จะมสีมำคม
กำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management 
Association :TMA)  เป็นหน่วยงำนพันธมิตรช่วยกระจำย
แบบส�ำรวจ/ประสำนงำนและรวบรวมกำรตอบค�ำถำมออนไลน์
ของผูบ้รหิำรธรุกจิ รวมทัง้รวบรวมข้อมลู Hard Data จำกแหล่งต่ำง  ๆ
เช่น ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ (สศช.) ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) แล้วส่งให้ IMD 
ประมวลผลต่อไป โดยช่วงเวลำในกำรเก็บข้อมูลจะอยู่ในช่วง
เดือนมีนำคม – เมษำยนของทุกป

 แหลงที่ 2 คือ WEF หรือ World Economic Forum 
เป็นหน่วยงำนระดบันำนำชำตทิีไ่ม่เน้นกำรแสวงหำก�ำไร ก่อตัง้ขึน้
เมือ่ป ค.ศ. 1971 ส�ำนกังำนใหญ่อยูท่ีก่รงุเจนวีำ ประเทศสวติเซอร์แลนด์
มีหลักกำรท�ำงำนที่เป็นอิสระ ไม่ยึดติดกับองค์กรหรือรัฐใด
เป็นพิเศษ โดยวัตถุประสงค์หลักของหน่วยงำนแห่งนี้ คือกำร
รวมตัวกันเพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงประเทศต่ำงๆ ในโลกผ่ำน
ช่องทำงควำมร่วมมอืกนัทัง้ภำครฐัและภำคเอกชน3  WEF จะจดัท�ำ
รำยงำน Global Competitiveness Report เพื่อน�ำเสนอกำร
วัดอันดับควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของประเทศต่ำง ๆ  ในโลก 
โดยเน้นกำรใช้ปัจจัยด้ำนกำรประกอบธุรกิจเป็นปัจจัยพื้นฐำนใน
กำรจดัอนัดบั ทัง้นี ้ในรำยงำนป 2015 มกีำรประเมนิควำมสำมำรถ
ของ 140 ประเทศ โดยมเีกณฑ์ชีว้ดัจ�ำนวน 114 รำยกำร ซึง่แบ่งเป็น
12 กลุ่มปัจจัย (Pillar) ใน 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มปัจจัยพื้นฐำน 
(Pillar 1 - 4 รวม 45 รำยกำร) กลุ่มประสิทธิภำพ (Pillar 5 – 10 
รวม 53 รำยกำร) กลุม่นวตักรรมและระดบักำรพฒันำ (Pillar 11 – 12
รวม 16 รำยกำร) กำรวิเครำะห์ของ WEF จะให้ควำมส�ำคัญกับ
ข้อมูลจำกกำรส�ำรวจควำมคิดเห็น (Opinion Survey) มำกกว่ำ

1http://www.senate.go.th/web-senate/research46/pdf/k113.pdf
2บทวิเครำะห์เรื่องกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทยในยุควิกฤตเศรษฐกิจโลก โดยส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง, 12 กุมภำพันธ์ 2552 สืบค้นจำก 

http://www.fpo.go.th/FPO/admin/scripts/getpdf.php?id=3073
3http://www.9kriangsak.com/world-economic-forum
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ข้อมูลทำงสถิติทุติยภูมิ (Hard Data) คิดเป็นสัดส่วนประมำณ
ร้อยละ 70 : 30 โดยข้อมูลส่วนที่เป็น Hard Data จะเก็บข้อมูล
จำกองค์กรระหว่ำงประเทศ เช่น World Economic Outlook 
Database, International Monetary Fund (IMF) , World Bank,
The  World Health Organization, International Labor 
Organization, Organization for Economic Co-operation
and Development (OECD) ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวยังมีปัญหำ
ควำมล่ำช้ำ (Time lag) ค่อนข้ำงมำก ส่วนข้อมูลจำกกำรส�ำรวจ 
จะมีคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
เป ็นหน่วยงำนพันธมิตรเก็บผลส�ำรวจควำมเห็นผู ้บริหำร
ในประเทศไทยแล้วส่งให้ WEF ประมวลผล โดยช่วงเวลำในกำร
เก็บข้อมูล จะอยู่ในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ – พฤษภำคมของทุกป

แหลงที่ 3 คือ รำยงำน Doing Business (DB) ซึ่งจัดท�ำ
โดยธนำคำรโลก เป็นรำยงำนผลกำรศึกษำเพื่อจัดอันดับควำม
ยำก-ง่ำยในกำรเข้ำไปประกอบธุรกิจในประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลก
ซึ่งธนำคำรโลกจัดท�ำขึ้นครั้งแรกเมื่อป ค.ศ. 2004 ส�ำหรับ
ประเทศไทย ธนำคำรโลกเริ่มเข้ำมำส�ำรวจในป ค.ศ. 2005 และ
ในรำยงำนฉบับป 2015 ธนำคำรโลกได้ด�ำเนินกำรส�ำรวจใน
189 ประเทศ โดยตัวชี้วัดที่ใช้ในกำรศึกษำจะเป็นประเด็นที่
เกีย่วกบัประสทิธภิำพกำรให้บรกิำรของภำครฐัว่ำมส่ีวนสนบัสนนุ
หรอืเป็นอปุสรรคต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิ โดยเฉพำะธรุกจิ SMEs หรอืไม่

 อย่ำงไร แบ่งเป็น 10 ด้ำน ได้แก่ กำรเริ่มต้นธุรกิจ กำรขออนุญำต
ก่อสร้ำง กำรขอใช้ไฟฟำ กำรจดทะเบยีนทรพัย์สนิ กำรได้รบัสนิเชือ่
กำรคุ้มครองผู้ลงทุน กำรช�ำระภำษี กำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
กำรบงัคบัให้เป็นไปตำมข้อตกลง กำรแก้ปัญหำกำรล้มละลำย โดย
มเีกณฑ์ในกำรพจิำรณำ 4 เรือ่งหลกั ได้แก่ ขัน้ตอนกำรด�ำเนนิงำน
ที่ง่ำย (Easier) ระยะเวลำในกำรด�ำเนินกำรที่รวดเร็ว (Faster) 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนนิกำรต�ำ่ (Cheaper) และกฎหมำย กฎระเบยีบ
ทีเ่อือ้ต่อกำรด�ำเนนิกำร (Smarter Regulations) วธิกีำรเกบ็ข้อมลู
จะใช้กำรส�ำรวจกลุ่มเปำหมำยซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ปรึกษำด้ำน
กฎหมำย/บญัช ี(Law Firm) ประกอบกบักำรตรวจสอบข้อมลูทำง
เว็บไซต์ของส่วนรำชกำร กำรประชุมทำงโทรศัพท์ และกำรตรวจ
เยีย่ม (Site Visit) โดยม ีWorld Bank Thailand เป็นหน่วยประสำน 
ตรวจสอบข้อมูลและอ�ำนวยควำมสะดวก ส่วนช่วงเวลำในกำรส่ง
แบบส�ำรวจและเกบ็ข้อมลู จะอยูใ่นช่วงเดอืนมกรำคม – พฤษภำคม
ของทุกป
 เมื่อท�ำควำมรู ้จักกับ 3 แหล่งที่ท�ำกำรจัดอันดับควำม
สำมำรถในกำรแข่งขันแล้ว ลองมำดูสถานภาพความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศไทยกันบ้ำงว่ำเป็นอย่ำงไร ทั้งอันดับ
ของประเทศไทยจำกรำยงำนป 2015 และแนวโน้มกำร
เปลี่ยนแปลงในช่วงที่ผ่ำนมำในเชิงเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศ 
ASEAN/ASEAN+3 (+ญี่ปุน จีน และเกำหลีใต้) 

 ส�ำหรับกำรน�ำผลกำรจัดอันดับมำใช้ในกำรวำงแนวทำงกำรพัฒนำประเทศนั้น ที่ผ่ำนมำ สศช. ได้ด�ำเนินกำรวิเครำะห์ตัวชี้วัด
และจุดอ่อนเชิงโครงสร้ำงของไทยจำกกำรจัดอันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ IMD และ WEF เพื่อน�ำมำเป็นแนวทำง
ในกำรก�ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในระยะยำว ตำมข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี
โดยเสนอเรื่องดังกล่ำวผ่ำนกลไกคณะกรรมกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ (กพข.) เมื่อต้นป พ.ศ. 2553 
ซึ่งจำกกำรวิเครำะห์ปัจจัยต่ำงๆ ทั้งในระดับมหภำคและจุลภำค มีประเด็นส�ำคัญซึ่งน�ำไปสู่กำรวำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ สรุปได้ดังนี้
  การวิเคราะห์ปจจัยพื้นฐานระดับมหภาค พบว่ำ ควำมสำมำรถในกำรส่งออกสินค้ำของไทยยังอยู่ในระดับที่อ่อนแอ 
เนื่องจำกพึ่งพำสินค้ำอุตสำหกรรมและตลำดหลักเพียงไม่กี่สินค้ำ/ไม่กี่ตลำด มีควำมได้เปรียบเชิงแข่งขันจำกกำรผลิตสินค้ำและ

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 12 วารสาร



บริกำรที่มีมำตรฐำน แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้รับจ้ำงผลิตและลอก
เลียนเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ อีกทั้งยังพึ่งพำกำรส่งออกสูง 
จงึอ่อนไหวต่อกำรเปลีย่นแปลงภำยนอก ในมติสิงัคม ประเทศไทย
ยังมีรำยได้ต ่อหัวไม่สูงและต�่ำกว่ำประเทศพัฒนำแล้วมำก 
กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจยังกระจุกตัวในเมืองและภำคกลำง ผลิต
ภำพแรงงำนยังอยู่ในระดับต�่ำเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้ำน 

 การวิเคราะห์ปจจัยพื้นฐานระดับจุลภาค พบว่ำ
กำรด�ำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ และกำรพัฒนำนวัตกรรมขององค์กร
ธรุกจิไม่ซบัซ้อนและไม่ทนัสมยั องค์กรธรุกจิส่วนใหญ่พึง่พำควำม
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบจำกค่ำจ้ำงแรงงำนและวัตถุดิบรำคำถูก 
กำรสร้ำงและพัฒนำตรำสินค้ำและกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมือ
อำชพียงัมน้ีอย ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลย ีกำรวจิยัและพฒันำ 
และนวัตกรรมยังอยู่ในระดับที่น้อยมำก เช่นเดียวกับกำรลงทุน
พัฒนำศักยภำพของบุคลำกร อีกทั้งยังมีกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน
สูง ในด้ำนปัจจัยสนับสนุน พบว่ำ ยังมีปัจจัยหลำยประกำรที่ไม่
เอื้ออ�ำนวยและยังอยู่ในระดับต�่ำ เช่น คุณภำพของระบบกำร
ศึกษำ กำรผลิตก�ำลังคนไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำร คุณภำพ
ของสถำบันและบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย รวมทั้งกำรใช้ประโยชน์
จำกงำนวิจัยยังอยู่ในระดับต�่ำ โครงสร้ำงพื้นฐำนบำงประเภทยัง
ไม่เพียงพอกับควำมต้องกำร ควำมเชื่อมโยงของอุตสำหกรรม
เกี่ยวเนื่องยังไม่เอื้อต่อประสิทธิภำพและผลิตภำพของบริษัท

เท่ำที่ควร นโยบำยรัฐ/กฎหมำยบำงประกำรยังเป็นอุปสรรค 
อีกทั้งประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนของภำครัฐยังอยู่ในระดับต�่ำ 
ท�ำให้ต้นทุนของภำคธุรกิจสูงขึ้น
 กำรก�ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันในระยะยำว จึงต้องมีทิศทำงที่น�ำไปสู่กำรยกระดับปัจจัย
พืน้ฐำนในด้ำนทีป่ระเทศไทยยงัมจีดุอ่อน โดยมปีระเดน็กำรพฒันำ
ที่ส�ำคัญ เช่น 
  การพัฒนาเศรษฐกิจมหภาค โดยกำรบริหำรจัดกำร
กำรเงินและกำรคลังให้มีประสิทธิภำพ เพื่อรักษำเสถียรภำพ
ทำงเศรษฐกิจ ควบคู่กับกำรพัฒนำตลำดเงินและตลำดทุน
  การพัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถในการ
แขงขันของสินคาไทย โดยกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกรส�ำหรับ
ภำคธุรกิจ มุ่งเน้นกำรพัฒนำกลไกและเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ระหว่ำงสถำบนักำรศกึษำ สถำบนัเฉพำะทำง และสถำนประกอบ
กำร พัฒนำธุรกิจบริกำรที่มีศักยภำพเพื่อเป็นแหล่งรำยได้ใหม่ 
เช่น ธุรกิจสร้ำงสรรค์ บริกำรด้ำนสุขภำพส�ำหรับชำวต่ำงชำติ 
บริกำรด้ำนกำรศึกษำ กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพด้ำนกำรตลำด
และกระจำยผลผลิตสู่ตลำด มุ่งเน้นเตรียมพร้อมเพื่อแสวงหำ
โอกำสจำกกำรค้ำเสร ีเช่น ส่งเสรมิกำรใช้ E-Commerce ใน SMEs 
ปรับปรุงกลไกเชื่อมโยงระหว่ำงตลำดท้องถิ่น พัฒนำตลำดกลำง
สินค้ำเกษตรในระดับภูมิภำค

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 13วารสาร



แหลงขอมูลอางอิง

1. กำรเข้ำร่วมรับฟังกำรบรรยำยหัวข้อ “ทิศทำงกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทย” โดย ดร.มำรยำท สมุทรสำคร ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนยุทธศำสตร์ภำคกำรผลิตและบริกำร ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในกำรสัมมนำโครงกำร

เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจของไทย จัดโดย กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ วันที่ 22 ตุลำคม 2558 
ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน�้ำ

2. เอกสำรประกอบโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐ เรื่อง “ข้อมูลภำครัฐกับกำรจัดอันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ” โดย ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

สืบค้นจำก http://www.nesdb.go.th/HighLight/govpot/Book01.pdf

 การพัฒนาประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพ
โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ โดยกำรปรับปรุง
ประสทิธภิำพกำรบรหิำรจดักำรและพฒันำบคุลำกรด้ำนโลจสิตกิส์
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน ICT ที่ทันสมัย พัฒนำระบบ
ขนส่งมวลชนสำธำรณะทำงรำง

 การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของภำคกำรผลิตที่แท้จริง (Real Sectors) โดย
เฉพำะทักษะด้ำนภำษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สำมำรถ
ปรับตัวรองรับกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเสริม
สร้ำงควำมสำมำรถของภำคเอกชนในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์/
กระบวนกำรผลติ เช่น สนบัสนนุควำมร่วมมอืด้ำนกำรวจิยัพฒันำ
ในรูปแบบเครือข่ำยวิจัยระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำ ภำคกำรผลิต 
ชุมชน เครือข่ำยวิสำหกิจ และสมำคม/องค์กรต่ำงๆ ปรับบทบำท
หน่วยงำนวิจัยภำครัฐโดยจัดระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยให้มี
เอกภำพและประสิทธิภำพ

 การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ โดย
กระจำยอ�ำนำจกำรตดัสนิใจและด�ำเนนิกำรให้ส่วนรำชกำรในพืน้ที่
ให้มำกขึน้ ปรบักลไก/กฎหมำยเกีย่วกบักำรจดัสรรทรพัยำกรของ
ประเทศให้สนับสนุนกำรพัฒนำในระดับพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น 
ปฏิรูปภำคเอกชนให้โปร่งใสและถูกต้องเป็นธรรม
 จะเห็นได้ว่ำ แม้ผลกำรวิเครำะห์ดังกล่ำวจะด�ำเนินกำรมำ
ตั้งแต่ป 2553 แต่เมื่อพิจำรณำสถำนภำพด้ำนกำรแข่งขันของ
ไทย ณ ปัจจุบัน พบว่ำ ในภำพรวมไม่มีควำมแตกต่ำงจำกผลกำร
วิเครำะห์ในป 2553 เท่ำใดนัก และเมื่อพิจำรณำอันดับควำม
สำมำรถของไทยในช่วงทีผ่่ำนมำ ยงัมข้ีอสงัเกตว่ำ แม้ประเทศไทย
จะมีคะแนนรวมดีขึ้น แต่อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเป็น
ไปในทิศทำงที่ลดลงอย่ำงช้ำๆ แสดงให้เห็นว่ำ แม้จะมีกำรด�ำเนิน
กำรเพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถของประเทศอย่ำงต่อเนื่อง แต่ยัง
ไม่มำกและไม่เร็วพอเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ดังนั้น ควำมเร็ว 
(Speed) ในกำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทยจึง

เป็นสิ่งส�ำคัญ แนวทำงหนึ่งส�ำหรับเรื่องนี้ คือ กำรจัดล�ำดับควำม
ส�ำคัญของกำรพัฒนำ โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนินงำนใน
ประเด็นส�ำคัญ/จ�ำเป็นเร่งด่วนก่อน เช่น กำรด�ำเนินกำรเพื่อแก้
ปัญหำคอขวด ควบคูไ่ปกบักำรวำงแผน/สร้ำงควำมพร้อมเพือ่วำง
รำกฐำนที่เข้มแข็งส�ำหรับกำรพัฒนำในประเด็นที่เป็นเรื่องระยะ
ยำว ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ Speed ของกำรพัฒนำรวดเร็วขึ้น อีกทั้ง
ยังสอดคล้องกับข้อจ�ำกัดด้ำนงบประมำณที่มีอยู่จ�ำกัดด้วย 
 นอกจำกนี ้ยงัมปีระเดน็ทีต้่องค�ำนงึถงึเกีย่วกบักำรน�ำผลกำร
จัดอันดับไปใช้ ควรน�ำไปใช้อย่ำงเข้ำใจ ระมัดระวัง และไม่ควรยึด
ติดกับผลกำรจัดอันดับมำกเกินไป เนื่องจำกวิธีกำรวัดของดัชนี
บำงตัวอำจท�ำให้อันดับควำมสำมำรถเบี่ยงเบนไปจำกควำมเป็น
จริง ค�ำถำมบำงส่วนขึ้นกับกำรรับรู้ (Perception) ของผู้ตอบซึ่ง
อำจไม่สะท้อนควำมเป็นจริงเท่ำที่ควร ดังนั้น กำรวำงแนวทำงใน
กำรพัฒนำประเทศ จึงควรมุ่งเน้นกำรพัฒนำเพื่อตอบสนองต่อ
เปำหมำยที่ต้องกำร/ที่ควรจะเป็น มำกกว่ำมุ่งเน้นกำรพัฒนำเพื่อ
เพิ่มอันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ทั้งนี้ กำรด�ำเนินงำนเพื่อ
ไปสู่เปำหมำยตำมแนวทำงข้ำงต้นจะส�ำเร็จได้ จ�ำเป็นต้องอำศัย
กำรบูรณำกำรอย่ำงแท้จริงระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดย
ทุกหน่วยงำนจะต้องมีเปำหมำยไปในทิศทำงเดียวกันและมีกำร
แปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งที่ผ่ำนมำ ภำครัฐ
ได้มีควำมพยำยำมในกำรผลักดันกำรพัฒนำให้เป็นไปในแนวทำง
ดังกล่ำว เห็นได้จำกกำรจัดสรรงบประมำณที่มุ่งเน้นเชิงประเด็น
กำรพัฒนำ (Issue-oriented) มำกขึ้น รวมทั้งมีกำรก�ำหนด
ตวัชีว้ดัร่วม (Joint KPI) ให้หน่วยงำนภำครฐัทีเ่กีย่วข้องมส่ีวนร่วม
รบัผดิชอบผลกำรด�ำเนนิงำนร่วมกนั นอกจำกนี ้ปัจจยัสนบัสนนุที่
ส�ำคญัอกีประกำรหนึง่ คอื กำรปรบัปรงุอย่ำงต่อเนือ่ง (Continuous
Improvement) และกำรร่วมมือกันของภำครัฐและเอกชน
ในลักษณะพันธมิตร (Public Private Partnership) ซึ่งจะมี
ส่วนช่วยให้ประเทศไทยสำมำรถบรรลเุปำหมำยกำรพฒันำควบคู่
กับกำรเพิ่มอันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได้ตำมเปำหมำย
ที่ก�ำหนดไว้โดยไม่ยำกนัก
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ธารทิพย  ศรีสันติสุข

สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

บทความพิเศษ

เยอรมนีเป็นประเทศหนึ่งที่น�ำเอำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม มำเป็นกรอบกำรพัฒนำอุตสำหกรรมในประเทศ โดยพัฒนำ

กระบวนกำรและรูปแบบกำรด�ำเนินกำรที่จะให้เกิดนวัตกรรมเพื่อมำ

ตอบโจทย์ควำมต้องกำรตลำดได้อย่ำงแท้จรงิ เช่น กำรเปิดโอกำสให้มอีสิระทำง

ควำมคดิเพือ่ให้ได้แนวคดิใหม่ ๆ  และสรรหำแนวทำงทีท่�ำให้เกดิกำรสร้ำงเครอื

ข่ำยแบบสหสำขำ ซึง่กำรขบัเคลือ่นดงักล่ำวเป็นปัจจยัหนึง่ทีท่�ำให้เยอรมนเีป็น

ประเทศมีม่ขีดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัตดิอนัดบั 4 ของโลก (The Global 

Competitiveness Report 2015-2016, World Economic Forum)

 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนควำมรู ้กับ

หน่วยงำนด้ำนกำรสร้ำงเครือข่ำยในเยอรมนี 3 แห่ง คือ KErn (Center of 

Excellence for Nutrition), HYVE-the innovation company และ 

InnovationLab ซึ่งแต่ละหน่วยงำนมีบทบำทในกำรพัฒนำนวัตกรรม

ภำคอุตสำหกรรมในเยอรมนีอย่ำงไร ขอน�ำท่ำนผู้อ่ำนไปรู้จักพร้อม ๆ กันค่ะ    

แกะรอยการพัฒนานวัตกรรม

ภาคอุตสาหรรมเมืองเบียร
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ขอมูลหนวยงาน

1. หน่วยงำนแรกทีข่อแนะน�ำ คอื KErn หรอื ศนูย์ความเลศิ

ดานโภชนาการ (Center of Excellence for Nutrition) 

ซึง่เป็นหน่วยงำนภำยใต้กระทรวงโภชนำกำร กำรเกษตรและปำไม้

แคว้นบำวำเรีย เมืองมิวนิค โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อป 2555 เนื่องจำก

ประชำกรมีภำวะบกพร่องทำงโภชนำกำร และภำวะโรคอ้วน

เพิ่มขึ้นอย่ำงมำก จำกกำรใช้ชีวิตสังคมเมืองที่เร่งรีบส่งผลให้

กำรบริโภคเปลี่ยนแปลงไป ท�ำให้ต้องมีศูนย์ที่มีควำมเชี่ยวชำญ 

กำรวิจัยด้ำนโภชนำกำรและกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงด้ำน

ผลิตภัณฑ์อำหำร เพื่อสุขภำพที่ดีของประชำชน และตอบสนอง

ต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภค เช่น ผลิตภัณฑ์อำหำรเพื่อกำร

ควบคมุน�ำ้หนกั ผลติภณัฑ์อำหำรเพือ่สขุภำพ (Functional Food) 

รวมถึงกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตที่น�ำเทคโนโลยีเพื่อประหยัด

พลังงำนเข้ำมำใช้

 บทบำทหลักของ KErn คือ กำรกระตุ้นให้เกิดแลกเปลี่ยน

ข้อมูลระหว่ำงนักวิจัย อุตสำหกรรมอำหำร และนักโภชนำกำร

โดยรับโจทย์วิจัยและควำมต้องกำรจำกผู้ประกอบกำร เพื่อน�ำมำ

ผนวกกำรด�ำเนินกำรร่วมกับนักวิทยำศำสตร์และสถำบันกำร

ศึกษำ ซึ่งได้พัฒนำช่องทำงกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น เว็บไซต์ 

ในกำรส่งผ่ำนข้อมูลไปยังกลุ ่มที่เกี่ยวข้องทุกฝำยได้ง่ำยและ

สะดวกขึน้ เพือ่ให้มกีำรถ่ำยทอดควำมรูไ้ปสูก่ำรปฏบิตัอิย่ำงรวดเรว็

โดยมีเปำหมำยในกำรด�ำเนินงำน คือ ท�ำให้ประชำชนมีวิถีชีวิต

ทีย่ัง่ยนืและมสีขุภำพทีด่ ีเพิม่ควำมนยิมในอำหำรท้องถิน่ให้มำกขึน้

 ส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือกันแบบสหสำขำวิชำ และพัฒนำงำน

นวัตกรรมให้มีก้ำวหน้ำ

 แนวทำงกำรด�ำเนินงำนของ KErn ประกอบด้วย 4 ด้ำน คือ

  1)  กำรสร้ำงให้เกิดงำนวิทยำศำสตร์ใหม่ที่ไม่เคยมีมำก่อน 

 2)  กำรจัดท�ำร่ำงแนวทำง/คู่มือแนะน�ำด้ำนโภชนำกำร 

(แบบมืออำชีพ)  

 3)  กำรร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรวำงแผนและ

จัดท�ำโครงกำร  

 4)  กำรจัดสัมมนำและจัดกำรแข่งขัน เพื่อสร้ำงควำม

ตระหนักด้ำนโภชนำกำร

 ตัง้แต่เริม่เปิดด�ำเนนิกำร KErn มกีำรด�ำเนนิโครงกำรไปแล้ว

40 โครงกำร ซึ่งโจทย์วิจัยในกำรด�ำเนินโครงกำร ร้อยละ 50 

มำจำกผู้ประกอบกำร และอีก ร้อยละ 50 มำจำก KErn ส�ำหรับ

ตัวอย่ำงโครงกำรที่ด�ำเนินกำร เช่น 

 โครงการ App-Project-Healthy-Pregnant เป็นกำร

พัฒนำ Application ส�ำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์ โดยเฉพำะพ่อแม่

ที่ยังเป็นวัยรุ่น ซึ่ง Application ดังกล่ำวเป็นเสมือนที่ปรึกษำ

ในกำรให้ข้อมลูด้ำนโภชนำกำร (อำหำร น�ำ้หนกั) กำรออกก�ำลงักำย

และกำรท�ำงำนในช่วงของกำรตั้งครรภ์  

 โครงการจัดท�าคู มือสงเสริมสุขภาพชุมชนของแควน

บาวาเรยี (Bavarian Guidelines in Community Catering) ซึง่มี

วตัถปุระสงค์เพือ่สร้ำงควำมเข้ำใจทำงด้ำนสขุภำพและโภชนำกำร 

โดยกำรแนะน�ำกำรใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมำปรุงเป็นอำหำรเมนู

สุขภำพ และแนะน�ำร้ำนอำหำร (canteens) ให้กับบริษัทต่ำง ๆ  

 KErn มีแนวทำงกำรส่งเสริมกำรท�ำนวัตกรรมในภำค

อุตสำหกรรม ดังนี้

  1)  กำรส�ำรวจควำมพร้อมกำรสร้ำงนวตักรรมของบรษิทั

ต่ำง ๆ  เพือ่หำแนวทำงพฒันำผูป้ระกอบกำรในกำรสร้ำงนวตักรรม

ให้เหมำะกบัควำมพร้อม ซึง่จำกกำรส�ำรวจพบ บรษิทัส่วนใหญ่ยงั

มคีวำมพร้อมในกำรสร้ำงนวตักรรมค่อนข้ำงน้อย โดยมกีำรด�ำเนนิ

กำรแล้วเพียงร้อยละ 6.4  ส่วนร้อยละ 22.7 มีควำมร่วมมือกับ

หน่วยงำนวิจัย และร้อยละ 65.9 ไม่อยู่ในแผนกำรด�ำเนินงำน 
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 2)  กำรวเิครำะห์สถำนกำรณ์อตุสำหกรรมอำหำรในอนำคต 

20 ป (Scenario Analysis) ร่วมกับภำคเอกชน เพื่อให้มีแนวทำง

กำรพัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อำหำร

 3)  กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรด้ำนนวัตกรรม (Ennovatio

n=Entreprenure+Innovation) โดย กำรช่วยประสำนงำนและ

ติดต่อระหว่ำงภำคอุตสำหกรรมกับนักวิจัย กำรจัดหำแหล่งทุน

สนับสนุนกำรท�ำวิจัยพัฒนำ/นวัตกรรม กำรจัดงำนสัมมนำ และ

กำรเผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำรต่ำง ๆ  กำรวเิครำะห์หำปัญหำ/อปุสรรค

ของขัน้ตอนในกำรท�ำนวตักรรมของอตุสำหกรรมและกำรผลกัดนั

ให้เกดิกำรแก้ไขปัญหำดงักล่ำว เพือ่ปรบัปรงุให้อตุสำหกรรมมกีำร

ท�ำนวัตกรรมได้สะดวกมำกขึ้นกำรริเริ่มสร้ำงเครือข่ำยนวัตกรรม

ทีม่ผีูเ้กีย่วข้องจำกหลำกหลำยสำขำ (cross-sectoral innovation 

networks)

2. หน่วยงำนต่อมำ  HYVE-the innovation company

เป็นบรษิทัเอกชนทีใ่ห้บรกิำรงำนด้ำนนวตักรรม รวมทัง้กำร

ให้ค�ำปรึกษำทำงวิชำกำรที่มีกำรท�ำงำนตั้งแต่กำรวิจัยทำง

กำรตลำดกำรออกแบบ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ และกำรใช้

ซอฟต์แวร์เข้ำมำช่วยในกำรสร้ำงชุมชนออนไลน์และกำรบริหำร

จดักำรควำมคดิทีม่คีวำมหลำกหลำยให้รวมเป็นควำมคดิเดยีวกนั 

 HYVE มีกำรแบ่งงำนนวัตกรรมเป็น 4 กลุ่ม คือ

 1)  กลุม่งำนวจิยั (Innovation Research) เป็นกลุม่งำนกำร

วิจัยตลำดใหม่และวิจัยผู้บริโภค 

 2)  กลุ่มงำนออกแบบ (Innovation Design) เป็นกลุ่ม

งำนกำรออกแบบเชิงวิศวกรรม/อุตสำหกรรม 

 3)  กลุ่มงำนวิทยำศำสตร์ (Innovation Science) เป็น

กลุม่งำนทีน่�ำวทิยำศำสตร์ไปใช้งำน และให้บรกิำรห้องปฏบิตักิำร

ด้ำนนวัตกรรม 

 4)  กลุ่มงำนชุมชนนวัตกรรม (Innovation Community) 

เป็นกลุ่มงำนน�ำเสนอเครื่องมือ/วิธีกำรท�ำงำนใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้น

ให้เกิดควำมคิดทำงนวัตกรรม

 บทบำทหลักของ HYVE คือ กำรท�ำให้บริษัทหรือบุคคล

สำมำรถสร้ำงนวัตกรรม (สินค้ำบริกำร และโมเดลทำงธุรกิจ) 

ที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำหรือสร้ำงให้เกิด

ตลำดใหม่ได้ และกำรสร้ำงวิธีกำรท�ำงำนให้กับบริษัทในกำรสร้ำง

นวัตกรรมได้ด้วยตนเอง โดยมีแนวทำงกำรด�ำเนินงำน ดังนี้ 

 1)  กำรท�ำนวตักรรมแบบเปิด (Open Innovation) คอื กำร

เปิดกว้ำงรบัฟังควำมเหน็จำกทกุกลุม่ (ลกูค้ำ/ผูใ้ช้งำน นกัออกแบบ

ผูข้ำย) ซึง่จะช่วยท�ำให้เกดิควำมคดิสร้ำงสรรค์และหลดุจำกกรอบ

แนวคิดเดิม ๆ เพื่อน�ำไปสู่กำรผลิตผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ตรงกับ

ควำมต้องกำรของผู้บริโภค

 2)  กำรประกวดแนวคิดใหม่จำกทั่วโลก คือ กำรใช้วิธีกำร

ประกวดเพือ่ให้เข้ำถงึกลุม่คนทีม่แีนวคดิใหม่/ควำมคดิสร้ำงสรรค์

จำกเครือข่ำยทั่วโลกผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตหรือออนไลน์ ซึ่ง

มีกระบวนกำรท�ำงำนและหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือก

อย่ำงเป็นระบบ เพือ่ให้ได้ควำมคดิทีด่ทีีส่ดุและสำมำรถน�ำไปใช้จรงิ

 3)  กำรพฒันำแนวทำง วธิกีำร และเครือ่งมอืใหม่ ๆ  ในกำร

สร้ำงกระบวนกำรทำงคดิวเิครำะห์เพือ่น�ำไปสูก่ำรพฒันำนวตักรรม

 4)  กำรมเีครอืข่ำยพนัธมติรเป็นมหำวทิยำลยั นกัวจิยั และ

สถำบันวิจัย โดยอำศัยกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ร่วมกันระหว่ำง

องค์กรในกำรน�ำงำนวิจัย/ควำมรู้ทำงวิชำกำรไปสู่กำรพัฒนำ

โครงกำรนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบกำรและกำรน�ำไปใช้งำนจริง

 5)  กำรสร้ำงชุมชนนวัตกรรม HYVE  โดยกำรพัฒนำ

เว็บไซต์ที่เรียกว่ำ HYVE IdeaNet® ที่มีกำรออกแบบมำเฉพำะ

เพือ่สนบัสนนุกำรพฒันำนวตักรรมและเป็นจดุเริม่ต้นให้เกดิควำม

ร่วมมือกัน  โดยบริษัทและหน่วยงำนต่ำง ๆ สำมำรถเข้ำมำใช้

HYVE IdeaNet® ในกำรเป็นศูนย์กลำงกำรแลกเปลี่ยน

ควำมคิดเห็นและสร้ำงให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงกันได้ง่ำย

สะดวก มีระบบกำรโต้ตอบ (Interactive) ที่สำมำรถเลือกว่ำ

จะเข้ำชุมชนเปิดกว้ำงหรือชุมชนส่วนตัว (Open or Private 

communities) ซึง่ชมุชนนวตักรรม HYVE ผ่ำน HYVE IdeaNet® 

เป็นเครื่องมือส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำนวัตกรรมให้

ประสบควำมส�ำเร็จได้เป็นอย่ำงดี ทั้งนี้ ผู้ที่เป็นสมำชิกของชุมชน 

มีทั้งผู้ใช้งำน ผู้เชี่ยวชำญ มหำวิทยำลัย ผู้ประกอบกำรที่มีชื่อเสียง 

Startups และ Suppliers

 ลกูค้ำของ HYVE เช่น ลกูค้ำทีม่ำใช้บรกิำรของ HYVE มทีัง้บรษิทั

ใหญ่  SMEs และสถำบนักำรศกึษำ ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 

เช่น Audi, BMW, Adidas, Allianz Global Investors, Airbus,

BOSCH, Electrolux, Henkel, Kemper, LEGO, LIEBHERR, Lindt,

Lufthansa, Nestle, Panasonic, Osram, Novonic Smart 

products (ผูผ้ลติสิง่ทอ), Zimmermann (ผูผ้ลติเครือ่งแต่งกำย),

zimstern (ผู้ผลิตเครื่องแต่งกำย), Vorwerk (ผู้ผลิตเครื่องใช้

ในบ้ำน/ครวั เครือ่งส�ำอำง, พรม), Symrise (ผูผ้ลติน�ำ้หอมและกลิน่),
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technische  universität  münchen และ Universität Wien เป็นต้น

ซึง่ผลกำรด�ำเนนิโครงกำรทีผ่่ำนมำของ HYVE เช่น กำรพฒันำผลติ

ภัณฑ์นีเวียสูตรใหม่ (Black and White deodorant) เพื่อไม่ให้

เกิดครำบบนเสื้อไม่ว่ำจะเสื้อขำวหรือด�ำ กำรพัฒนำอุปกรณ์ออก

ก�ำลังกำยที่ใช้งำนร่วมกับกำรเล่นเกมส์แบบเสมือนจริง 

3. หน่วยงำนสุดท้ำยที่จะพำรู้จัก คือ Innovation Lab 

เป็นหน่วยงำนกึ่งเอกชนที่มีลักษณะกำรร่วมทุนเป็นหุ้น

ส่วน โดยมีผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่งเป็นบริษัทเอกชน ซึ่งผู้ถือหุ้นสำมำรถ

ใช้ห้องปฏบิตักิำร และมส่ีวนร่วมในกำรก�ำหนดโจทย์วจิยั/กำรท�ำ

วจิยัร่วมกนั เพือ่พฒันำผลติภณัฑ์นวตักรรมทีจ่ะให้หุน้ส่วน/บรษิทั

ที่สนใจซื้อและน�ำไปผลิตเชิงพำณิชย์ต่อไป ปัจจุบันมีเครือข่ำย

ควำมร่วมกับบริษัท 29 รำย และมหำวิทยำลัย/หน่วยงำนวิจัย 

เช่น มหำวิทยำลัยไฮเดลเบิร์ก สถำบันเทคโนโลยีแห่งคำร์ลสรูห์ 

 บทบำทหลกัของ InnovationLab คอื กำรเชือ่มโยงระหว่ำง

อุตสำหกรรมกับมหำวิทยำลัยในกำรน�ำองค์ควำมรู้และกำรวิจัย

ด้ำนวิทยำศำสตร์ถ่ำยทอดไปสู่ธุรกิจ จึงเป็นกำรเปิดโอกำสให้

อตุสำหกรรมสำมำรถท�ำงำนร่วมกบันกัวทิยำศำสตร์ชัน้น�ำในกำร

ขับเคลื่อนนวัตกรรมให้มีควำมก้ำวหน้ำได้ โดยเฉพำะกำรพัฒนำ

เทคโนโลยีเปำหมำยเฉพำะด้ำน และกำรวิจัยพัฒนำเทคโนโลยี

อนำคต ได้แก่ ออร์แกนิกอิเล็กทรอนิกส์ (Organic Electronics  

คือ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ท�ำจำกพอลิเมอร์ (สำรประกอบ

อินทรีย์) มีควำมบำง ยืดหยุ่น สำมำรถพิมพ์ลำยได้ง่ำยและ

โค้งงอได้ไม่เสยีรปู) ซึง่เป็นวตัถดุบิส�ำคญัในกำรพฒันำต่อยอดเป็น

ชิ้นส่วนต่ำง ๆ เช่น  

 Organic Sensors ซึ่งน�ำไปใช้ในอุตสำหกรรมอำหำร/

กำรบรหิำรจดักำรทำงกำรเกษตร อปุกรณ์ทำงกำรแพทย์ อปุกรณ์

รักษำควำมปลอดภัย (สแกนนิ้ว)  หน้ำจอสัมผัส (Display 

Technology) 

 Organic circuits ซึ่งน�ำไปใช้ในกำรผลิตหน้ำจอที่มีควำม

ยืดหยุ่นได้ (Flexible displays) RFIDs tags แผงโซล่ำเซลล์ 

(Large-area solar cells)

 Organic memory ซึ่งน�ำไปใช้ในอุตสำหกรรมอำหำร 

(Food Industry)  อุตสำหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) อุปกรณ์

ทำงกำรแพทย์ในกำรรักษำกระดูกและกล้ำมเนื้อ

 นอกจำกนี้ บริษัท BASF (บริษัทผลิตสำรเคมีรำยใหญ่ที่เป็น

หุ้นส่วนหลักใน InnovationLab) มีแนวคิดที่จะน�ำออร์แกนิก

อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในกำรผลิตรถยนต์ไฟฟำแห่งอนำคต (Smart 

Forvision (IAA 2011)) เพื่อให้มีกำรใช้พลังงำนไฟฟำอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ และช่วยท�ำให้รถยนต์มีน�้ำหนักเบำขึ้น 

 แนวทำงกำรด�ำเนินงำนของ InnovationLab ในกำรสร้ำง

นวัตกรรม ได้แก่  

 1) กำรสร้ำง R&D Platform ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ

Analytics, Simulation, Device physics, Printing และ Synthesis

เพื่อให้ทุกคนที่มำจำกหลำกหลำยสำขำ (ฟิสิกส์ เคมี วัสดุศำสตร์ 

วศิวกรรมและ วศิวกรรมด้ำนไฟฟำ เศรษฐศำสตร์) สำมำรถท�ำงำน

ร่วมกันภำยใต้หลักกำรเดียวกันได้ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทำนของ

กำรผลิตสินค้ำ

 2) กำรสร้ำง Leading-Edge Cluster Forum Organic 

Electronics ซึ่งเป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ 

จ�ำนวน 15 แห่งทั้งในเยอรมนีและต่ำงประเทศ ประกอบด้วย

มหำวิทยำลัย/สถำบันวิจัย (ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิทยำศำสตร์) และ

ภำคอุตสำหกรรม (บริษัทขนำดใหญ่และขนำดกลำง) ที่มีกำร

ท�ำงำนร่วมมือกันอย่ำงใกล้ชิดตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทำน ตั้งแต่กำร

วิจัย/พัฒนำวัสดุใหม่ ๆ กำรพัฒนำระบบและอุปกรณ์ ไปจนถึง
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กำรตลำดและบริกำรกำรวิเครำะห์ปัจจัยควำมส�ำเร็จในกำรสร้ำง

นวัตกรรม

 จำกกำรส�ำรวจรูปแบบกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรสร้ำง

เครอืข่ำยกำรพฒันำของหน่วยงำนข้ำงต้น พบว่ำปัจจยัทีท่�ำให้กำร

พฒันำนวตักรรมในภำคอตุสำหกรรมเกดิควำมส�ำเรจ็ จะประกอบ

ไปด้วยปัจจัยต่ำง ๆ เช่น 

 1.)  มีควำมร่วมมือของเครือข่ำยที่ท�ำงำนกันอย่ำงใกล้ชิด

ตลอดกระบวนกำรสร้ำงนวัตกรรม กล่ำวคือ ตั้งแต่กำรก�ำหนด

ควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบกำร กำรวิจัยและพัฒนำ 

ไปจนถึงกำรตลำดและบริกำร โดยอำจสร้ำงชุมชนนวัตกรรม

ในกำรเชื่อมต่อสมำชิกในเครือข่ำย ด้วยกำรจัดประชุมเชิง

ปฏิสัมพันธ์ และกำรใช้ Social Network และกำรพัฒนำ 

Applicationต่ำง ๆ ที่ง่ำยต่อกำรใช้งำน เป็นต้น

 2.)  มกีำรสร้ำงนวตักรรมเชงิควำมรว่มมอื โดยผู้ทีเ่กีย่วข้อง

จะต้องเปิดกว้ำงต่อควำมรู ้ควำมเข้ำใจ และวสิยัทศัน์ใหม่ ๆ  เพือ่ให้

เกดิควำมคดิสร้ำงสรรค์สนิค้ำทีใ่ช้งำนได้และตรงกบัควำมต้องกำร

ของผู้บริโภค

 3.)  มบีคุลำกรหลำกหลำยสำขำในชมุชนนวตักรรม เนือ่งจำก

ในกำรพัฒนำนวัตกรรมให้ประสบควำมส�ำเร็จและสำมำรถ

จ�ำหน่ำยได้เชิงพำณิชย์ ต้องอำศัยควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญจำก

หลำกหลำยสำขำ  

 4.)  ผูป้ระกอบกำรมคีวำมสนใจและควำมพร้อมเพือ่พฒันำ

นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่ำและสร้ำงควำมแตกต่ำง

เพื่อให้สินค้ำสำมำรถจ�ำหน่ำยเชิงพำณิชย์ได้ 

 5.)  มีหน่วยงำนกลำงที่เป็นตัวเชื่อมควำมต้องกำรพัฒนำ

สินค้ำของผู้ประกอบกำร กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัย 

และแหล่งทุน 

ขอเสนอแนะการสรางเครือขายนวัตกรรม

ภาคอุตสาหกรรม

 ปัจจุบันทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่ำ “นวัตกรรมเปนปจจัย

สําคัญที่ทําใหอุตสาหกรรมสามารถแขงขันและรับมือกับการ

เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ไดทนั” แนวทำงหรอืวธิกีำรสร้ำงนวตักรรม

ในเยอรมนี จึงเป็นกำรเปิดมุมมองใหม่ ๆ   ซึ่งหน่วยงำนทั้งภำครัฐ

และเอกชนไทยสำมำรถน�ำมำปรับใช้ในกำรสร้ำงเครือข่ำย

นวตักรรมร่วมกนัได้ เพือ่ให้ประเทศไทยมกีำรขบัเคลือ่นนวตักรรม

อย่ำงจรงิจงัและต่อเนือ่งนบัแต่นีเ้ป็นต้นไป ด้วยแนวทำงด�ำเนนิกำร

ดังนี้

  1.) เครือข่ำยนวัตกรรมของไทยควรพัฒนำไปสู่นวัตกรรม

แบบเปิด กล่ำวคือ สมำชิกในชุมชนเครือข่ำยเปิดกว้ำงรับฟัง

ควำมเห็น ซึ่งจะช่วยท�ำให้สมำชิกมีควำมคิดสร้ำงสรรค์และ

หลุดจำกกรอบแนวคิดเดิม ๆ เพื่อน�ำไปสู่กำรผลิตผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมที่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้บริโภค

  2.) ภำครัฐควรมีกำรศึกษำข้อมูลทิศทำงควำมต้องกำร

ของอุตสำหกรรมในอนำคต เพื่อเป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำ

นวัตกรรมสินค้ำให้แก่ผู้ประกอบกำรภำคอุตสำหกรรม 

  3.) ภำครัฐควรพัฒนำเครื่องมือใหม่ ๆ ที่น�ำมำใช้ในกำร

สร้ำงเครือข่ำย เช่น Application ที่รองรับกำรท�ำงำนระบบ 

iOS/Android ใช้งำนง่ำย ตรงกบักลุม่เปำหมำยผูใ้ช้งำน และวถิชีวีติ

ของคนในยุคปัจจุบัน 

  4.)  ในกำรเร่งสร้ำงเครือข่ำยนวัตกรรมภำคอุตสำหกรรม 

ควรมีกำรจัดกิจกรรมสร้ำงเวทีแลกเปลี่ยนและร่วมมือระหว่ำง

สมำชิกเครือข่ำยภำคอุตสำหกรรมที่มีกำรแบ่งประเภทควำม

ต้องกำรของกลุ่มอุตสำหกรรม และจัดกิจกรรมเสริมตำมควำม

เหมำะสมในแต่ละกลุม่ เพือ่ให้เกดิกำรแลกเปลีย่น/ร่วมมอืระหว่ำง

สมำชิกและเครือข่ำย ยกตัวอย่ำงเช่น กลุ่มที่มีควำมต้องกำร

งำนวิจัยอย่ำงชัดเจน จะมีกำรจัดหำนักวิจัยที่เหมำะสมเพื่อหำรือ

ในรำยละเอียด และตกลงจับคู่ในลักษณะพูดคุยกันอย่ำงไม่เป็น

ทำงกำร (Casual Meeting) โดยจัดเครือข่ำยที่มีควำมต้องกำร

เดียวกันพบกับนักวิจัยและส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะท�ำให้

ได้โจทย์วิจัย รวมทั้งแนวทำงกำรสนับสนุนให้เกิดงำนวิจัยต่อไป 

  5.) ประเทศไทยสำมำรถน�ำรูปแบบกำรสร้ำงเครือข่ำย

นวัตกรรมภำคอุตสำหกรรมของสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนีมำ

ปรับใช้ได้หลำยรูปแบบที่เป็นตัวอย่ำงกำรสร้ำงสภำพแวดล้อม

ที่ดีส�ำหรับภำคอุตสำหกรรม เช่น กำรมีศูนย์สร้ำงเครือข่ำย

นวตักรรมในบรษิทัเอกชนในลกัษณะ Open Innovation เพือ่เป็น

Platform ควำมร ่วมมือและแลกเปลี่ยนควำมรู ้ระหว ่ำง

มหำวิทยำลัย สถำบันวิจัย และบริษัทเอกชนในระยะยำว 
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การพัฒนาประเทศตลอดเวลาเกือบ 4 ทศวรรษที่ผานมาไดใหความสําคัญ

กับการพัฒนาเชิงพื้นที่นับตั้งแตชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) นับเปนแผนแรกที่มีแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ 

ที่มุ งกระจายความเจริญและกิจกรรมทางเศรษฐกิจไปสู ภูมิภาคอยางชัดเจน

เปนระบบ ตอเนือ่งถงึทศิทางแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 ทีจ่ะเริม่ใชในชวงปลายป 2559

ก็มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค

และความเปนเมือง อาทิ การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวย

ความสะดวกของเมือง การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงกับ

เพื่อนบาน รวมถึง การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดนและการจัดตั้งเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งสอดคลองกับ นโยบาลรัฐบาลพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา

ทีส่งเสรมิการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ การพฒันาดานการคาชายแดนและโครงขาย

การคมนาคมขนสงบริเวณประตูการคาหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยง

กระบวนการผลติและการลงทุนขามแดน ซึง่การจัดทาํนโยบายการพฒันาเชิงพืน้ที่

รวมถึงนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ องคประกอบที่สําคัญ ไดแก ขอมูล

ศักยภาพการผลิตในสาขาตางๆ รวมถึงขอมูลสาขาอุตสาหกรรมในเชิงพื้นที่

เปดขอมูล GRP ลาสุด 

สํารวจขอมูล GPP 

ภาคอตุสาหกรรมรายจงัหวดั (1)

อภิยุกต อํานวยกาญจนสิน

สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

บทความพิเศษ
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GRP และ GPP เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจในเชิงพื้นที่ 

ระดับภาค และระดับจังหวัด

 GDP (Gross Domestic Product) หรือผลิตภัณฑมวลรวม

ในประเทศ และ GNP (Gross National Product) หรอืผลติภณัฑ

มวลรวมประชาชาติ เปนเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่ถูกนํา

ไปใชในการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจอยางกวางขวาง ซึ่งสํานัก

บัญชีประชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ (สศช.) เปนผูจัดทํา โดย GDP หมายถึง 

มูลคาของผลผลิตที่เกิดขึ้นภายในอาณาเขตของประเทศในรอบ

ปหนึ่ง โดยไมตองสนใจวาเจาของปจจัยการผลิตจะเปนคนไทย

หรอืไม ถามาทาํธรุกจิในอาณาเขตประเทศไทยแลวจะนบัรวมเปน 

GDP ของไทยทั้งหมด สวน GNP หมายถึงมูลคาของผลผลิตที่เกิด

จากการใชปจจัยการผลิตของชาติในรอบหนึ่งป โดยไมตองคํานึง

วาจะผลิตที่ใดในโลก เชน GNP ของไทย คือ มูลคาเบื้องตนของ

สินคาและบริการตาง ๆ ที่ผลิตโดยปจจัยการผลิตของไทย (ที่ดิน 

แรงงาน ทนุ และผูประกอบการ ทกุอยางตองเปนของไทย) โดยจะ

เปนการผลิตภายในอาณาเขตของประเทศไทยและนอกประเทศ

 อยางไรก็ตามยังมีเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สําคัญอีก 2 ตัว 

ที่ สศช. เปนผูจัดทําเชนเดียวกัน โดยเปนเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ

ในเชิงพื้นที่ คือ ระดับภาค และระดับจังหวัด ไดแก ผลิตภัณฑ

ภาค (Gross Regional Product : GRP) และ ผลิตภัณฑจังหวัด 

(Gross Provincial Product : GPP) โดย GRP หมายถึง มูลคา

ทั้งหมดของการผลิตสินคาและบริการขั้นสุดทาย (Final Goods 

and Services) ที่ผลิตขึ้นในภาคและทําการซื้อขายกันในตลาด

ในรอบหนึง่ปปฏทินิ ทัง้นีค้าํวา "ขัน้สดุทาย" คอื สนิคาหรอืบรกิาร

ตาง ๆ ที่ถูกนําไปบริโภคเปนขั้นสุดทาย โดยไมนําเอาไปทําหรือ

เปนสวนประกอบของสินคาและบริการอะไรตอไปอีก เชน ลําใย 

พอชาวสวนนําออกจากไร ก็ตองนําออกมาจําหนายใหกับพอคา

คนกลาง และลาํใยกต็องเดนิทางมายงัตลาดผลไม เพือ่ใหเราไดรบั

การบรโิภค โดยการซือ้มารบัประทานนัน่คอืการบรโิภคขัน้สดุทาย 

แตอีกทางหนึ่งก็คือ ไปซื้อมาเพื่อทําการผลิตสงโรงงานเพื่อ

ทําการแปรรูป เราจะไมนับวาเปนมูลคาเปนผลิตภัณฑมวลรวม 

เพราะถอืวา ยงัไมใชการบรโิภคขัน้สดุทาย ซึง่การใชลาํใยบรรจลุง

ไปในกระปอง เราจะถอืวาลาํใยเปนสนิคาขัน้กลาง (Intermediate 

goods) คือ ยังไมไปถึงขั้นของการบริโภค สวน GPP หมายถึง 

มลูคาทัง้หมดของการผลติสนิคาและบรกิารขัน้สดุทายในขอบเขต

พื้นที่จังหวัดหนึ่งๆ ทั้งนี้ ประโยชนที่สําคัญของ GPP ไดแก 

1) ใชเปนเครื่องมือของจังหวัดในการติดตามภาวะเศรษฐกิจ 

การจดัทาํแผนยทุธศาสตรการพฒันาจงัหวดั การกาํหนดนโยบาย

ทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด และการวางแผนรายสาขา

การผลิต และ 2) ใชเปนเครื่องมือของหนวยงานสวนกลาง เชน 

การจัดสรรงบประมาณ หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการ

วางแผน การกาหนดนโยบายเศรษฐกจิและสงัคมในระดบัภมูภิาค 

การวางแผนลงทนุดานโครงสรางพืน้ฐาน และสาธารณปูโภคตาง ๆ  

สถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ในปจจุบัน

มีจํานวน 2 อนุกรม คือ อนุกรมแบบวิธี Top down 

ซึ่งจัดทําโดย สศช. และอนุกรมแบบวิธี Bottom up 

ซึ่งจัดทําโดยแตละจังหวัด

 ในการจดัทาํสถติผิลติภณัฑภาคและจงัหวดั สศช. ดาํเนนิการ

โดยใชวิธีการจัดทําแบบบนลงลาง (Top down approach) 

โดยกระจายคามูลคาเพิ่ม (Value added) ระดับประเทศออก

เปนภาคหรือจังหวัด ดวยโครงสรางเปนรายจังหวัดของขอมูล

ที่เกี่ยวของในแตละสาขาการผลิต กระจายทั้งมูลคาเพิ่ม ณ ราคา

ประจาํป และ ราคาคงที ่หรอืทีเ่รยีกวา มลูคาทีแ่ทจรงิ (Real term)

การจัดทําสถิติผลิตภัณฑภาคและจังหวัด ณ ราคาคงที่ เริ่มจัดทํา

ดวยขอมูล ณ ราคาป พ.ศ. 2515 และเปลี่ยนปฐานเปน

ป  พ.ศ. 2531 มาเปนลาํดบั และในป พ.ศ. 2555 เมือ่มกีารเปลีย่น

วธิกีารคาํนวณมลูคาทีแ่ทจรงิของสถติผิลติภณัฑมวลรวมประเทศ

หรือ GDP จากวิธีปฐานคงที่ (Fixed based year prices) เปนวิธี

ปริมาณลูกโซ (Chain Volume Measures: CVMs) สศช. จึงได

จดัทาํสถติผิลติภณัฑภาคและจงัหวดั ใหสอดคลองกบัการปรบัปรงุ

สถิติผลิตภัณฑมวลรวมประเทศดวย

 ทัง้นีใ้นป พ.ศ. 2546 มกีารรเิริม่ใหจงัหวดัจดัทาํสถติผิลติภณัฑ

จงัหวดัดวยตนเอง และจากมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่30 ตลุาคม 

2550 ใหจังหวัดจัดทําและประมวลผลสถิติผลิตภัณฑภาคและ

จังหวัด เพื่อใหจังหวัดไดทราบถึงศักยภาพในการผลิตของตนเอง 

ทั้งนี้จังหวัดจะใชขอมูลการผลิตตาง ๆ ที่จัดเก็บภายในจังหวัด

เปนสวนใหญเพื่อประมวลขึ้นเปนสถิติผลิตภัณฑจังหวัด วิธีการ

จัดทําแบบนี้เรียกวา วิธีจากลางขึ้นบน (Bottom up approach)

ซึ่งทําใหสามารถมีรายละเอียดกิจกรรมในระดับรายละเอียด

ไดมากกวาวิธีจากบนลงลาง ดังนั้น ในปจจุบันจึงมีสถิติผลิตภัณฑ

มวลรวมจงัหวดั 2 อนกุรม คอื อนกุรมแบบวธิ ีTop down ซึง่จดัทาํโดย

สศช. และอนกุรมแบบวธิ ีBottom up ซึง่จดัทาํโดยจงัหวดัแตละ

จังหวัด(ยกเวนกรุงเทพมหานคร) โดยที่อนุกรมแบบ Top down 

ยังเปนสถิติที่เปนทางการ เนื่องจากมีความสอดคลองกับสถิติ

ผลิตภัณฑมวลรวมประเทศ (GDP) ที่ไดผานกระบวนการสมดุล 

(Reconciliation) ในระบบเศรษฐกิจแลว และนําไปกระจายคา

ออกเปนรายจังหวัดดวยเครื่องชี้ (Indicator) ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

สถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดแบบวิธี Top down จึงสามารถ
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ใชในการวิเคราะหในภาพรวมของโครงสรางการผลิตของจังหวัดที่เชื่อมโยงและเปรียบเทียบกับระดับประเทศ อยางไรก็ตาม วิธี 

Top down ดงักลาวมขีอจาํกดัเกีย่วกบัความสมบรูณของขอมลูทีใ่ชเปนเครือ่งชีใ้นการกระจายมลูคาระดบัประเทศออกเปนรายจงัหวดั 

สําหรับอนุกรมแบบวิธี Bottom up นั้น เปนสถิติขอมูลที่จัดทําจากขอมูลที่จัดเก็บในจังหวัดโดยตรง ในหลายสาขาการผลิต จึงมี

รายละเอยีดกจิกรรมการผลติของพืน้ทีจ่งัหวดัมากกวาแบบ Top down ดงันัน้ จงึสามารถใหภาพในรายละเอยีดของจงัหวดัไดมากกวา 

และเนื่องจากกระบวนการจัดทําของทั้งสองวิธีแตกตางกัน ดังนั้น ขอมูลทั้งสองอนุกรมนี้จึงมีมูลคาไมเทากัน 

ป 2557 สาขาอุตสาหกรรมเปนสาขาการผลิตหลักของเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออก ภาคกลาง 

และภาคตะวันตก 

 สําหรับขอมูล GRP และ GPP ลาสุด เมื่อชวงเดือนกุมภาพันธ 2559 ที่ผานมา สศช. ไดเผยแพรรายงานผลิตภัณฑภาค

และจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ ฉบับ พ.ศ. 2557 หรือ Gross Regional and Provincial Product โดยการวิเคราะหภาวะการผลิต

ทั้งในระดับประเทศ ภาค อนุภูมิภาค และจังหวัด พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคาเพิ่มที่แทจริง ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลง

เฉพาะดานปริมาณการผลิต สวนการวิเคราะหโครงสรางการผลิต พิจารณาจากโครงสรางของมูลคาเพิ่ม ณ ราคาประจําป ซึ่งเปน

ผลจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการผลิต และราคาผลผลิตในแตละป

 ป 2557 ในภาพรวมทัง้ประเทศการผลติในภาพรวมชะลอตวั จากทีข่ยายตวัรอยละ 2.7 ในป 2556 ชะลอตวัลงมาขยายตวัรอยละ 0.8

ในป 2557  เมือ่พจิารณาการผลติในระดบัภมูภิาคหรอื GRP มทีัง้ทีข่ยายตวัและหดตวั โดยเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล1 ขยายตวัสงูทีส่ดุ

รอยละ 2.9 รองลงมา ไดแก ภาคเหนอื ภาคตะวนัตก และภาคตะวนัออก ซึง่ขยายตวัรอยละ 0.7 รอยละ 0.6 และรอยละ 0.1 ตามลาํดบั

สําหรับภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ลดลงรอยละ 8.0 รอยละ 0.4 และรอยละ 0.3 ตามลําดับ

 ในมิติเชิงโครงสรางการผลิต ซึ่งพิจารณาจากสัดสวนของมูลคา

ผลิตภัณฑภาค(GRP) ณ ราคาประจําปตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม

ในประเทศ (GDP) ในป 2557 พบวาเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล มสีดัสวน

มูลคาผลิตภัณฑภาคตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นจาก

รอยละ 43.9 ในป 2556 เปนรอยละ 45.4 ในป 2557 สวนภาคที่มีสัดสวน

ดงักลาวลดลง ไดแก ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภาคใต และ

ภาคกลาง สําหรับภาคเหนือ และภาคตะวันตก ยังคงมีสัดสวนเทาเดิมคือ

รอยละ 8.8 และรอยละ 3.6 ตามลาํดบั เมือ่พจิารณาสาขาการผลติหลกัของ

แตละภูมิภาคในป 2557 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออก
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แหลงที่มาของขอมูล
http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5628&filename=gross_regional
http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5627&filename=gross_regional
http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5625&filename=gross_regional

ภาคกลาง และภาคตะวันตก สาขาการผลิตหลักไดแก สาขาอุตสาหกรรม สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคใตสาขา

การผลิตหลักไดแก สาขาเกษตรกรรม ซึ่งเปนโครงสรางเดียวกันกับป 2556 แตสิ่งที่เปนขอสังเกตที่พบก็คือ สาขาอุตสาหกรรมใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแมจะมิใชสาขาหลักของภาคในป 2557 ก็ตาม แตมีสัดสวนเพิ่มขึ้นรอยละ 2 จากรอยละ 17 ในป 2556 

เพิ่มเปนรอยละ 19 ในป 2557

 ในตอนตอไป จะเปนการวเิคราะหลกึลงไปถงึขอมลูในระดบัจงัหวดั เพือ่ใหเหน็ถงึศกัยภาพของสาขาอตุสาหกรรมในแตละจงัหวดั

หรอื GPP อตุสาหกรรม ในแตละภมูภิาคของไทยในป 2557 เทยีบกบัป 2556 วาในรอบหนึง่ปทีผ่านไป ศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรม

รายจงัหวดัในแตละภมูภิาค ยงัคงมภีาพทีเ่หมอืนกนักบัป 2556 หรอืไม และจะมกีารเปลีย่นแปลงสดัสวนความสาํคญัของแตละจงัหวดั

อยางไร โปรดติดตามวารสารเศรษฐกิจอุตสากรรมฉบับตอไป
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รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กบับทบาทสาํคญัในการขบัเคลือ่นภาคอตุสาหกรรมสูอนาคต

นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ

สัมภาษณพิเศษ

ตอนนี้สํานักงานกําลังปรับโครงสราง 
ปรับกระบวนการใหม ก็หวังวาสํานักงานจะ
เขาสูโหมดที่เปน Smart Office ซึ่งก็เปน
เปาหมายที่คาดหวังไวของสํานักงานในการ 

เพิ่มศักยภาพ สรางความนาเชื่อถือ ทํางานไดทัน
ตอสถานการณ และมีประสิทธิภาพสูง 

ซึ่งภาคเอกชนก็จะมั่นใจไดวาเขาจะสามารถพึ่งพา
การชี้นําและการดําเนินงานของสํานักงานได

“

”
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Q.  จุดเริ่มตนกอนที่เขามารับตําแหนง รองผูอํานวย 

 การสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (รศอ.) 

A. ผมเริม่ตนการทาํงานเมือ่ป 2523 ในตาํแหนง เศรษฐกร 3
 กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภายใตสํานักงานปลัด

กระทรวงอุตสาหกรรม ขณะนั้นยังไมมีสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม แตในป 2534 ไดมีการปรับโครงสรางและ
ยกระดับกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ใหเปนสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม  จากนั้นไดเลื่อนขั้นขึ้นตามลําดับ ตั้งแตเจาหนาที่
มาจนถึงผูบริหาร ซึ่งในป 2544 ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่
ผูอํานวยการศูนยประสานงานการปรับโครงสรางอุตสาหกรรม 
ภารกิจหลักคือ ปรับโครงสรางอุตสาหกรรมตามแผนแมบทปรับ
โครงสรางอุตสาหกรรม อยูในตําแหนงนี้ประมาณ 3 ป 
 จากนัน้ป 2547 ไดรบัมอบหมายใหมาทาํหนาที ่เลขานกุารกรม 
ปจจุบันคือผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง ทําหนาที่เปนหนวย
สนับสนุนการบริหารจัดการภายในสํานักงานทั้งหมด ดูแลเรื่อง
การเงนิ การคลงั การเจาหนาที ่งานสารบรรณ การประชาสมัพนัธ 
ซึ่งถือวาไดมีโอกาสเห็นงานอีกดานหนึ่งที่สําคัญมาก นอกเหนือ
จากงานทางดานวิชาการ และงานทางดานนโยบายและแผน 
ซึ่งงานนี้เปนงานเบื้องหลังที่เปนตัวสนับสนุนงานดานการบริหาร
ของผูบริหาร งานดานวิชาการ และงานดานแผนนโยบายของ
ฝายนโยบายทั้งหลาย อยูตรงนี้ 3 ป จึงไดรับการประเมินใหเปน
ผูเชี่ยวชาญดานการชี้นําและเตือนภัยอุตสาหกรรม และเริ่มเปน
ผูเชี่ยวชาญตั้งแตป 2550 –2558 จนมีการมอบหมายหนาที่
ใหเปน ผูอาํนวยการสาํนกัเศรษฐกจิอตุสาหกรรมระหวางประเทศ 
ในป 2558 จากนั้น 8 เดือน ไดรับแตงตั้งใหเปนรองผูอํานวยการ
สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม  นบัรวมเวลาแลวราว ๆ  กวา 30 ป
ที่ไดอยูในงานดานวิชาการของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

วารสารฯ ฉบับนี้ไดรับเกียรติจาก 
นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผูอํานวยการ
สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (รศอ.)
ใหสัมภาษณถึงภารกิจหนาที่ แนวทาง

การบริหารงานและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ของ สศอ. ในอนาคต

Q.  ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ

 อตุสาหกรรม มภีารกจิอะไรที่ไดรบัมอบหมายบาง

A.  ในสวนที่ผมดูแลหลักๆ จะเปนเรื่องของงานในสํานัก
 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ ซึ่งรับหนาที่

เปนผูอํานวยการชั่วคราว เพราะตําแหนงผูอํานวยการยังวางอยู  
แลวก็ดูแลครอบคลุมถึงงานทางดานศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม งานดานดัชนีอุตสาหกรรม และชวยกลั่นกรองงาน
สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1  อีกดานหนึ่งผมยัง
ทําหนาที่เปน CIO ซึ่งดูเรื่องการพัฒนาดาน IT และเปน CKO 
ทําพวก KM และอีกภารกิจหนึ่งคือ ดูแลกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
เรื่องของการสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองคกร
จริง ๆ แลวงานใน สศอ.ที่ผานมา ผมมีสวนเขาไปเกี่ยวเกือบ
ทุกดานแลว ไดเห็นถึงพัฒนาการทั้งหมดของสํานักงานนี้ ซึ่งยังมี
จดุบางจดุทีเ่ปนจดุออนทีเ่รากาํลงัเรงดาํเนนิการปรบัปรงุ ทีส่าํคญั
คนของเรามีไมเพียงพอกับปริมาณงาน แตก็พยายามสรางขีด
ความสามารถในการนําระบบ IT เขามาชวยในการทํางาน 
งานไหนทีม่คีวามสาํคญันอยลง หรอืตองใชเวลาเยอะ เรากห็าทาง
ที่จะหา Third party เขามาชวยทําจะไดมีเวลาพอที่จะทํางาน
ในทิศทางที่เปนเชิงรุก ที่เปนอนาคตของประเทศ 
 ตอนนีส้าํนกังานกาํลงัปรบัโครงสราง ปรบักระบวนการใหม 
ก็หวังวาสํานักงานจะเขาสูโหมดที่เปน Smart Office ซึ่งก็เปน
เปาหมายที่คาดหวังไว ของสํานักงานในการเพิ่มศักยภาพ 
สรางความนาเชื่อถือ ทํางานไดทันตอสถานการณ และมี
ประสิทธิภาพสูง ซึ่งภาคเอกชนก็จะมั่นใจไดวาเขาจะสามารถ
พึ่งพาการชี้นําและการดําเนินงานของสํานักงานได
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Q.  ปรับโครงสรางจะเสร็จเมื่อไหร

A.  ตอนนี้อยูใน Process เราก็พยายามเรงใหเร็วที่สุด 
 แต  เนื่องจากตอนนี้ โครงสร าง สศอ.อยู  ในช วง

ปรับเปลี่ยน และอัตรากําลังคนก็ยังไมไดรับการบรรจุเขามาครบ
แตนาจะเห็นคราว ๆ ไดปนี้ และก็หวังวาสามารถเดินเครื่องได
ตั้งแตงบประมาณปหนาเปนตนไป เทาที่ไดปรึกษาหารือกับ
ทีมงานไว เราตั้งเปาไววาถาเปนไปตามที่คาดหวังภายใน 5 ป 
กจ็ะเขาสู Smart Office ได แตตรงนีต้องการพลงัการเปลีย่นแปลง 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง คนของเราตองเขาใจการทํางานแบบ Smart 
Office คือตองใชเทคโนโลยีเปนทุกระดับ แมกระทั่งคนขับรถ
ก็ตองใชเปน ระบบบริหารจัดการ Paperless การสั่งงานผาน 
Tablet ผาน Mobile ทั้งหลายได เชน การประชุมก็ไมจําเปน
ตองมาประชมุรวมกนั เราสามารถเปดจอและคยุกนัผานจอ ทาํให
ทุกอยางกระชับ รวดเร็ว และมีคุณภาพ สิ่งเหลานี้คือสิ่งที่เรา
คาดหวังไว เรากําลังสรางทีมที่จะทําใหเปนไปตามที่ฝน ถาหาก
ไมมีปญหาอุปสรรค ก็จะดําเนินการสําเร็จภายใน 5 ป

Q. บทบาท หนาที่ ภารกิจที่ไดรับมอบหมายในฐานะ 

 เลขานุการของคณะอนุกรรมการคลัสเตอร

  อุตสาหกรรม

A.  ผมไดรบัมอบหมายใหดแูลคณะอนกุรรมการคลสัเตอร
 อุตสาหกรรม 4 คณะ ได แก  คลัสเตอร ไฟฟา

อิเล็กทรอนิกส, หุนยนต, อากาศยาน และการแพทยครบวงจร 

ซึ่งเปนอุตสาหกรรมใหมอุตสาหกรรมอนาคต ที่รัฐบาลมีนโยบาย
ใหการสนับสนุนใหเปนกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
(New Growth Engines) ของประเทศ ซึ่งภารกิจหลักคือผลักดัน
ใหคลัสเตอรเหลานี้สําเร็จตามนโยบายรัฐบาล และเนื่องจากผม
ทํางานอยูในงานสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมาตั้งแตตน 
จะรู ถึงขอบเขตงานของหนวยงานที่เกี่ยวของเกือบทั้งหมด 
และเคยทํางานแทบจะทุกสํานัก ทั้งด านนโยบายมหภาค 
ทัง้ดานรายสาขา ทัง้ดานตางประเทศ ทัง้ดานขอมลู และดานวจิยั 
ฉะนั้นจะเห็นถึงความเชื่อมโยง และจะเห็นถึงสภาพแวดลอมของ
สถานการณโลกทีม่กีารเปลีย่นแปลง และจาํเปนตองมกีารดาํเนนิ
การในรปูแบบใหม ๆ  ซึง่ฝายบรหิารมมีมุมองวาผมสามารถเขามา
ชวยในเรื่องนี้ได และเนื่องจากเปนคณะอนุกรรมการที่ประกอบ
ไปดวยหลายหนวยงาน เราจึงมีทําหนาที่ในการประสานแนว
ความคดิของหนวยงานทีเ่กีย่วของทัง้หมด และมาสรางยทุธศาสตร
หรอืนโยบาย รวมทัง้แผนงานใหสอดคลองเหมาะสมตรงตามสิง่ที่
รัฐบาลตองการ และสอดคลองเหมาะสมตอบทบาทหนาที่ไดมี
สวนรวมอยูในคลัสเตอรเหลานี้
 ในทุก ๆ  คลัสเตอร ตามแผนของรัฐบาลที่กําหนดไว จะเปน
แผนระยะสัน้และเรงดวนเพือ่ใหเกดิการลงทนุอยางรวดเรว็ เพราะ
ฉะนัน้แผนระยะแรกกจ็ะประมาณ  2  ป  คอืระหวาง ป  2559  - 2560
ซึ่งหวังวาจะมีการลงทุน โดยเฉพาะอยางยิ่งจากผูผลิตที่เปนผูนํา
อันดับตน ๆ ของโลกเขามาลงทุน ซึ่งที่ผานมาผูประกอบการ
รายใหญทั้งสหรัฐฯ ยุโรป เอเชีย ญี่ปุน เกาหลี จีน ไตหวัน ไดให
ความสนใจอยางมาก ฉะนั้นการลงทุนภายใตคลัสเตอรเหลานี้
จะทําหนาที่คลายเปนหัวรถจักรที่เขามาขับเคลื่อนการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมและหวงโซการผลิตของประเทศในอนาคต
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 ประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่งในการผลักดันคลัสเตอร
อุตสาหกรรม คือ ความพยายามที่จะทําใหประเทศไทยหลุดพน
จากกับดักรายไดประเทศปานกลาง (Middle Income Trap) 
ฉะนั้นเราจึงตองสรางแนวทางใหม ๆ สรางจุดแข็งใหมเพื่อสราง
มูลคาเพิ่มใหกับประเทศ สรางรายไดและมีการสงผานรายได
ใหกระจายไปทั่วถึงทุกภาคสวน เพื่อที่จะหลุดพนจากกับดักราย
ไดประเทศปานกลาง ซึ่งทุกภาคสวนจะตองเขามามีสวนรวม
โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําภาคเอกชนเขามาขับเคลื่อนในสวน
ภาคประชารัฐนั้นถือวาเปนมิติใหมและไดผลอยางรวดเร็วและ
เปนหลักประกันวาการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ
ไดประโยชนอยางแทจรงิ  เพือ่ใหมคีวามเชือ่มโยง และคลอบคลมุ
ทุกมิติ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ชีวิตความเปนอยูของ
คนที่เกี่ยวของทั้งหมด 

Q.  SMEs 4.0 และ OTOP 4.0 เปนอยางไร

A.  เปนการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหกับสินคา 
 SMEs และ OTOP ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนวางแผน

ที่จะทํา SMEs 4.0, OTOP 4.0 เปนแนวทางของกระทรวง
อุตสาหกรรมที่จะผลักให SMEs, OTOP นําระบบดิจิตอล คือ
การนําเอาเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม ๆ เขาไปผสมผสานในการ
พัฒนาธุรกิจ การบริหารจัดการธุรกิจของเขา ซึ่งไมจําเปนจะ
ตองผลิตเปนสินคาที่ไฮเทคเพียงอยางเดียว เพราะคําวา 4.0 
หมายความวา ถาคณุมแีนวคดิทีน่าํเอาวฒันธรรมของพืน้ทีเ่อามา
Creative ออกมาเปนรูปแบบของสินคาหรือบริการที่แตกตาง
แลวมีคุณภาพและมีมูลคาสูงในเชิงความคิดของผูบริโภค ก็ถือวา 
เขาสู 4.0 ในระดับหนึ่งแลว 
 ขณะเดียวกันในสวนของชองทางการจําหนายสินคาหรือ
บริการสูผูบริโภคแนวทาง  4.0 ก็จะเขามามีสวนเกี่ยวของดวย
การเชื่อมตอ E-Commerce คือการซื้อขายสินคาหรือบริการ
โดยสื่ออิเล็กทรอนิกสผานทางเครือขาย หรือแมกระทั่งการใช 
Digital content เขามาสรางคุณคาของสินคาและบริการ 
เพือ่สรางความเชือ่มัน่ของผูบรโิภค สรางความนาสนใจและการทาํ
ตลาดทีส่ามารถขายทัง้สนิคาและการทองเทีย่วไดพรอมกนั ทาํให
รูสึกวานามาประเทศไทยเรื่องนี้นาสนใจมาดู แมกระทั่งเรื่องของ
การทองเที่ยวก็เปน 4.0 ไดเพราะสามารถเอาเรื่องของดิจิตอล
เขามาใช apply ไดอยางถูกวิธีและสรางคุณคาของสินคาและ
บริการ 
 ซึ่งเรื่องดังกลาวนี้เปนนโยบายของรัฐบาล สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมเขาไปมีสวนในการสนับสนุนใหเกิดแผน
ดําเนินการโดยบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของใหทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพและชวยดูในเรื่องของปญหาอุปสรรค ชวยดูใน

เรื่องของปจจัยอื่น ๆ ที่จะเขาไปสนับสนุนใหภารกิจเหลานี้สําเร็จ
ลุลวงไดรวดเร็ว  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีหนาที่เปน
ตัวเชื่อมไปประสานหนวยงานอื่น ๆ  เชน กระทรวงการคลัง ชวยดู
เรื่องของระบบสนับสนุนดานภาษี จะดูวาเราจะเชื่อมโยงกับ BOI 
เพื่อหาสิทธิประโยชน  เชื่อมโยงกับกระทรวงคมนาคม หรือ
แมกระทั่งกระทรวง ICT เพื่อสราง Network ทางดานดิจิตอล 
เพื่อสนับสนุน เปนตน ขณะนี้อยูในขั้นตอนการทํายุทธศาสตร 
คาดวายุทธศาสตรหลัก ๆ  จะออกมาเร็ว ๆ  นี้ และเมื่อยุทธศาสตร
หลักออกมาแลว จะมีการแบงทีมงานตาง ๆ ดูแลเพื่อที่จะเขาไป
พัฒนาแตละเรื่องไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

Q. อุปสรรคสําคัญในการผลักดัน SMEs 4.0 และ 

 OTOP 4.0 มีอะไรบาง

A. อุปสรรคและปญหาสวนใหญ จะเป นเรื่องของ
 องคความรู ทัง้เรือ่งของหนวยงานรฐัทีจ่ะเขาไปพฒันา

องคความรู เจาหนาที่สวนใหญก็ยังมีความรูในเรื่องของ 4.0 
ไมเพียงพอ ซึ่งเราจะตองเรงและพัฒนาใหเจาหนาที่ของภาครัฐ
สามารถไปดาํเนนิการเรือ่งของ 4.0 ไดอยางถกูตอง และองคความรู
ในตัวผูประกอบการ หรือวาตัว SMEs และ OTOP เองก็เปนเรื่อง
ทีส่าํคญั รวมไปถงึชมุชนทีจ่ะพฒันา เพราะประชาชนตองเขาใจวา
SMEs 4.0 และ OTOP 4.0 คืออะไร และมีผลกระทบตอพวก
เขาอยางไร จะตองมีความพรอม เขามามีสวนรวมไดอยางไร 
พวกเขาจะไดรับผลประโยชนจาการพัฒนานี้ไดอยางไร ตรงจุดนี้
ก็เปนเรื่องสําคัญและใหญมาก คือเราจะตองเรงสรางสังคม 
ความรูของ 4.0 ใหเกดิขึน้ในประเทศไทยอยางรวดเรว็และถกูตอง
ซึ่งตอนนี้มีคนจํานวนมากที่รู เรื่องของ 4.0 อยางงู ๆ ปลา ๆ  
ซึ่งถาไดไปอานในสื่อตางๆ คนที่พูดเรื่อง 4.0 พอฟงแลวจะเกิด
ความสับสน เพราะแตละคนพูดไมเหมือนกัน 
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 ดังนั้นเราจึงมีความจําเปนที่จะตองสรางมาตรฐานที่เปน
แนวเดียวกัน และสรางใหเกิดแนวความคิดและองคความรูให
เหมอืนกนั แตไมไดหมายความวา 4.0 จะทาํเปนแบบเดยีว  ความ
หมายทีก่ลาวคอื จะตองรูพืน้ฐานของ 4.0 ใหมากเพยีงพอทีจ่ะนาํ
ไปประยุกตใชกับธุรกิจหรือธุรกรรมที่ตนเองเกี่ยวของโดยใชหลัก
การของ 4.0 เขาไปทํางานได เปนตน และเมื่อเร็ว ๆ นี้กระทรวง
อุตสาหกรรมก็ไดรับมอบหมายใหหาทีมงานชวยเหลือ OTOP ใน
เรือ่งของแนวความคดิ เรือ่งของการออกแบบ Product ออกแบบ 
Process ออกแบบ Packaging หรือแมกระทั่งการออกแบบทาง
ดานการตลาด คือคําวา Design จะคลอบคลุมทั้งหมด เพื่อให
ผูประกอบการ OTOP,  SMEs  ในพืน้ทีม่อีงคความรูทีจ่ะไปพฒันา
สินคาของตนเองได เพราะทุกวันนี้เราจะเห็นวา ชาวบานไมใชวา
จะออกแบบไมเปน เขาออกแบบได แตเขาไมรูวาการออกแบบ
จะนําเขามาผสมผสานในเรื่องของสินคาในเรื่องของตัวธุรกิจและ
สรางคุณคาไดอยางไร คนไทยจะมีแนวคิดเปนศิลปะประจําชาติ
อยูในทองถิ่นเยอะมาก แคเขาไปชี้แนะ เสริม หรือปรับใหเกิด
การพัฒนาตอยอดองคความรูเทานั้น หรืออาจจะผลักดันใหเกิด 
OTOP Village ในแตละพื้นที่นั้น ๆ

Q.  แนวคิด OTOP  Village เปนอยางไร

A.  ยกตัวอยางเชน กลุมเซรามิกซ  เดิมจังหวัดราชบุรีเปน
 แหลงผลิตโองมังกร แตปจจุบันโองมังกรไมสามารถ

เขามา Apply กับยุคดิจิตอล หรือ Lifestyle ของคนปจจุบัน 

เพราะฉะนั้นองคความรูที่จะตองทําคือ เขาตองปรับรูปแบบของ
ตัวสินคา ผลิตภัณฑ หรือตัวโองใหมี Design เขากับบานแบบ 
Modern ได ทํารูปแบบ ทําสีสัน ที่ไมใชรูปแบบของโองมังกร
แบบเดิม ๆ ใหญ ๆ ที่เอาไวรองนํ้าฝน  ก็มาปรับมาทําเปน แจกัน 
เครื่องใชเซรามิกซ  เฟอรนิเจอร หรือเครื่องแตงกาย ถามีชุมชน
พวกเซรามิกซ เราก็เอา 4.0 เขาไปพัฒนาก็จะเกิดเปนชุมชนของ 
OTOP ประเภทนี้อยูรวมกัน ทํากันคนละอยางโดยมี Design ที่มี
รูปแบบนาสนใจ อยางนี้เปนตน
 ฉะนั้นหากใครตองการสินคาประเภทนี้ หรือตางประเทศ
ตองการสินคา ก็จะตองไปที่จังหวัดราชบุรี ไปที่ OTOP  Village 
ซึ่งมีสินคาใหเลือกหลากหลาย มีที่แฟชั่น มีรูปแบบ Lifestyle ที่
นาตื่นเตน และตองคิดรูปแบบผลิตภัณฑเพื่อใหมีสินคาใหม ๆ 
ตลอดเวลา แมกระทั่งเซรามิกซที่ตองใชในชีวิตประจําวัน อยูใน
งานออฟฟต อยูในบาน หรอืแมกระทัง่เอาไปตกแตงอาคารสถานที่
หรือเซรามิกซที่ใชในสวนยานยนตเรื่องของวงจรไฟฟา คือเรา
ตองทําใหเกิดชุมชน ทําใหเปน Village มี Story มี Process 
มี Product  มี  Design ที่อยูรวมกันตรงนั้น ใหเหมือนกับวา
การไปที่ Village ไมไดไปแคซื้อสินคา แตทําใหเหมือนกันวา
เปนสถานที่ทองเที่ยวแหงหนึ่งที่ควรไปเรียนรู  ไปทัศนศึกษา 
สรางแรงบันดาลใจ ซึ่งหลายประเทศก็คิดในแนวนี้ 
 อยางเชน ประเทศญี่ปุ นจะเห็นชัดวาเขามีชุมชนแบบ
นี้มากมาย โดยแตเดิมคนมักจะไปสถานที่ท องเที่ยวที่มีแต
ธรรมชาติเปนอันดับตน ๆ แตถาสามารถสรางแนวความคิดเชิง
การตลาดและพฒันาไปจนกระทัง่มชีือ่เสยีง อยาวาแตคนไทยเลย 
ตางประเทศถาเขาเห็นมีความนาสนใจเขาก็อยากจะบินมาเที่ยว 
เมือ่ถงึตอนนัน้เรากอ็าจไปทาํงานรวมกบัการทองเทีย่ว หรอืทาํงาน
รวมกับพื้นที่จังหวัด และผลักดันใหเกิดผลประโยชนรวมในเชิง
ของธุรกิจ เปนทั้งแหลงผลิตสินคา แหลงขายสินคา แหลงสงออก 
และแหลงของคนที่จะเขามาทองเที่ยว สราง Facility ของการ
ทองเที่ยวเขาไป เหมือนกับการยอนยุคกลับไปใหเห็นถึงโรงงาน
เซรามกิซแบบดัง่เดมิ เหมอืนกบัหลาย ๆ  ประเทศม ีทาํใหคนสนใจ
ถงึการพฒันาการทีม่าจนถงึ คณุคาทีท่าํ แตละจงัหวดัมขีองดขีอง
ตนเอง ก็ทําในแนวประเภทนี้ก็จะมีโอกาสสรางรายไดระยะยาว 
ไมตองรองานที่อิมแพค ปละ 2 ครั้ง แลวคอยมาขายของ ถาทํา
แบบนี้ก็สามารถขายไดทั้งป สินคาที่จะนํามาขาย ก็สามารถใช
ระบบของ Ecommerce ขายสงทั่วโลกไดเลยนี้ คือแนวทางของ 
OTOP  Village ที่เรากําลังผลักดันใหเกิดเปนรูปธรรมในเร็วนี้
 
 แผนงานที่กลาวไวในเบื้องตนลวนเปนภารกิจสําคัญที่
รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (รศอ.) 
วีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ ไดรับมอบหมายใหเปนตัวจักรสําคัญ
ในการขบัเคลือ่นและพฒันาภาคอตุสาหกรรมในยคุเปลีย่นผาน
สู อนาคตใหบรรจุเปาหมายตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม
และรัฐบาลไดวางไว

เขามา Apply กับยุคดิจิตอล หรือ Lifestyle ของคนปจจุบัน 
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บริษัท สยามคาสเทค จํากัด

ผูนําดานการผลิตงานหลอเหล็กเหนียว
สําหรับชิ้นงานเครื่องจักรกลการเกษตร

และชิ้นสวนชวงลางรถพวง 

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร 

เปนอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) 

ที่ผลิตปจจัยการผลิตหรือบริการใหกับอุตสาหกรรมเกษตร มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และสรางมูลคาเพิ่ม

โดยรวมของอตุสาหกรรมใหสงูขึน้ โดยอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลการเกษตรสนบัสนนุ อตุสาหกรรมปลายนํา้ เชน การผลติและแปรรปู

อุตสาหกรมเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมออย และนํ้าตาล อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน ฯลฯ และสรางมูลคาใหกับ

อตุสาหกรรมตนนํา้ ไดแก การหลอโลหะ (Metal Casting) การขึน้รปูโลหะ (Press Working) การตขีึน้รปูโลหะ (Forging) การตดัผวิงาน

ดวยเครือ่งจกัร (Machining)  งานโลหะแผนและการเชือ่ม  (Sheet Work And Welding)  การอบชบุโลหะดวยความรอน  (Heat Treatment)

และแมพิมพ (Mold And Die Working) รวมทั้งเชื่อมโยงการใหบริการทางการเกษตร และอุตสาหกรรม ปลายนํ้าอื่นๆ เขาดวยกัน  

 หากนึกถึงผูนําดานการผลิตงานหลอเหล็กเหนียวสําหรับชิ้นงานเครื่องจักรกลการเกษตรและชิ้นสวนชวงลางรถพวงแลวละก็

จะตองนึกถึง บริษัท สยามคาสเทค จํากัด อยางแนนอน

สศอ.พบผูประกอบการ

รัชวิน บุตตะวงษ
สํานักบริหารกลาง
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บริษัท สยามคาสเทค จํากัด

 คณะเจาหนาที ่สศอ. ไดมโีอกาสศกึษาดงูานภายใตโครงการบรหิารจดัการความรู (Knowledge 
Management) โดยมีคุณนิสัณห  เงาเบญจกุล และคุณกษิดิศ  เงาเบญจกุล ผูบริหาร บริษัท สยาม
คาสเทค จํากัด ใหการตอนรับ และบรรยายใหคณะเจาหนาที่ สศอ. ไดรับทราบวา
 กลุมบริษัทวรรณธนา กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2516 โดย คุณขิต  เงาเบญจกุล ผลิตและจําหนาย
ชิน้สวนเครือ่งจกัรการเกษตร และขยายธรุกจิผลติชิน้สวนยานยนตทีไ่ดมาตรฐานสากล เปนทีรู่จกั
และยอมรับมาเปนเวลากวา 40 ป
 ในป พ.ศ. 2537 บริษัท สยามคาสเทค จํากัด ไดกอตั้งขึ้น
เปนบรษิทัที ่3 ของกลุมบรษิทัวรรณธนา เพือ่เพิม่ขดีความสามารถ
และขยายกาํลงัการผลติใหครอบคลมุเกรดเหลก็ทีม่คีณุภาพสงูขึน้
โดยผลิตงานหลอประเภทเหล็กหลอเหนียว เหล็กเหนียว 
เหลก็เหนยีวแรงดงึสงู เหลก็แสตนเลส ซึง่ถอืไดวาเปนอกีกาวของ
การพฒันาทัง้ในดานมาตรฐานการผลติและคณุภาพของบคุลากร 
นอกจากนี้ยังไดขยายฐานลูกคาจากการผลิตอะไหลรถไปสู 
การผลิตเครื่องจักรทางการเกษตรและอุตสาหกรรมอื่น ๆ
 บริษัท สยามคาสเทค จํากัด ไดผลิตงานหลอประเภท 
เหล็กหลอเหนียว เหล็กเหนียว เหล็กเหนียวแรงดึงสูง เหล็กแสตนเลสดวยเตาไฟฟาเหนี่ยวนํา เนนการผลิตชิ้นสวนเครื่องจักรกล
การเกษตร ชิ้นสวนชวงลางรถพวง และ งานหลอตามแบบของลูกคาทั่วไป ดังนี้

กราฟแสดงอัตราสวนเกรดเหล็กที่ผลิต

 จากกราฟแสดงอัตราส วนเกรดเหล็ก
ที่ผลิตจะไดชิ้นงานรอยละ 70 ซึ่งเปนปริมาณ
ทีม่ปีระสทิธภิาพมากพอ และมชีิน้งานทีเ่สยีเพยีง
รอยละ 6.5 โดยอัตราสวนเกรดเหล็กที่ผลิตได
สามารถจําแนกได ดังนี้ เหล็กเหนียวแรงดึงสูง
(High Tensile : SCMNCr4, S45C, s50C) 
รอยละ 40 เหล็กเหนียว (Cast Steel : SC42) 
รอยละ 34 เหลก็เหนยีว (Cast Steel : SC46-49) 
รอยละ 10  เหล็กหลอเหนียว (Ductile : FCD)
รอยละ 13 เหล็กหลอ (FC) รอยละ 2 และ 
แสตนเลสและโครเมี่ยม รอยละ 1
 ซึ่งเหล็กที่ผลิตไดสามารถนําไปหลอเปน
ผลิตภัณฑผลิตชิ้นสวนเครื่องจักรกลการเกษตร 
ชิน้สวนชวงลางรถพวง และ งานหลอตามทีล่กูคา
ตองการ

   หลอมเหล็กหลอ FC200-300
   หลอมเหล็กหลอเหนียว FCD400-500
   หลอมเหล็กเหนียว SC42-49
  หลอมเหล็กเหนียวแรงดึงสูง SCC3-5, SCMn3-5, SCCrM3, SCMnCr2-4
   หลอมเหล็กแสตนเลส SCS1, SCS13A, SCS14A
   หลอมเหล็กทนความรอนสูง SCH1, SCH13
   หลอมเหล็กกลาทนเสียดสี Alferon
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อุตสาหกรรมอื่นๆ

อุตสาหกรรมรถยนต

อุตสาหกรรมเครื่องจักรการเกษตร

ภาพผลิตภัณฑจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในกระบวนการผลิต

 เตาไฟฟาเหนี่ยวนํา ขนาด 500 กิโลกรัม จํานวน 2 เตา และ 
 1,000 กิโลกรัม จํานวน 1 เตา
 เตาอบไฟฟาจํานวน 5 เตา
 เครื่องปมแบบหลอ (Jolt-Squeeze Moulding Machine)

 ระบบประกันคุณภาพ บริษัท สยามคาสเทค จํากัด มุงเนน
การควบคุมคุณภาพตั้งแตคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต
และสินคาสําเร็จรูปเพื่อใหไดคุณภาพเปนที่พอใจของลูกคามา
โดยตลอด จนระบบบรหิารคณุภาพของบรษิทัฯ ซึง่ไดรบัการรบัรอง
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ประกอบกับทีมงานประกันคุณภาพ 
ที่มีความรู และประสบการณในดานงานหลอที่ไดมาตรฐาน
ของ JIS (Japanese Industry Standard) ซึ่งมีอุปกรณที่ใชใน
การวิเคราะหและทดสอบมีดังนี้

 กวา 20 ป ที่บริษัท สยามคาสเทค จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตงานหลอประเภทเหล็กหลอเหนียว เหล็กเหนียว เหล็กเหนียว
แรงดึงสูง เหล็กแสตนเลส สําหรับชิ้นงานเครื่องจักรกลการเกษตร ชิ้นสวนชางลางรถพวงดวยความมุงมั่นพัฒนาอุตสาหกรรม
หลอเหลก็เหนยีวสาํหรบัชิน้งานเครือ่งจกัรกลการเกษตรใหไดตามมาตรฐานสากล ISO9001:2008  พรอมใหคาํปรกึษา ชวยเหลอื 
และสนบัสนนุธรุกจิหลอเหลก็ในประเทศไทยดวยการถายทอดเทคโนโลยผีานสมาคมโรงหลอเหลก็เพือ่ใหอตุสาหกรรมหลอเหลก็
เหนียวสามารถแขงขันในเวทีตลาดโลกได

การวิเคราะหสวนประกอบทางเคมี
(Spectrometer and CE meter)

การวิเคราะหโครงสราง
(Metal microstructure equipment)

    (อุปกรณทดสอบความแข็ง)         (อุปกรณทดสอบแรงดึง)                (อุปกรณทดสอบทราย)

การวิเคราะหคุณสมบัติทางกล
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ภาวะแนวโนม  เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนีอุตสาหกรรม

ไตรมาส 1 ป 2559

สวนดัชนีอุตสาหกรรมและการวิเคราะห
ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนีอุตสาหกรรมในไตรมาส 1/2559 (มกราคม – มีนาคม) 
เมือ่เทยีบกบัไตรมาสกอนพบวา ดชันผีลผลติอตุสาหกรรม  (มลูคาเพิม่)
ดัชนีการสงสินคา ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลังเพิ่มขึ้น สวนดัชนี
อัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลังลดลง

เมือ่เทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปกอน พบวา ดชันกีารสงสนิคา ดชันสีนิคาสาํเรจ็รปูคงคลงั และดชันอีตัราสวนสนิคาสาํเรจ็รปู
คงคลัง เพิ่มขึ้น สวนดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม(มูลคาเพิ่ม) ลดลง

ดชันผีลผลติอตุสาหกรรม  ม ี31 อตุสาหกรรมทีม่กีารผลติเพิม่ขึน้ เชน การผลติเครือ่งเพชรพลอยและรปูพรรณ และของทีเ่กีย่วของ
การผลติเครือ่งจกัรทีใ่ชงานทัว่ไปอืน่ๆ การผลติสบูและผงซกัฟอก เคมภีณัฑทีใ่ชในการทาํความสะอาดและขดัเงา เครือ่งหอมและสิง่ปรงุแตง
สําหรับประทินรางกายหรือประเทืองโฉม การผลิตนํ้ามันจากพืช นํ้ามันจากสัตว และไขมันจากสัตว การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก
การแปรรูปผลไมและผัก การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง การผลิตสตารชและผลิตภัณฑจากสตารช การผลิต
เครื่องอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น การผลิตผลิตภัณฑประเภทอบ เปนตน
 ดชันกีารสงสนิคา  ม ี33 อตุสาหกรรมทีม่กีารสงสนิคาเพิม่ขึน้ เชน การผลติเครือ่งจกัรทีใ่ชงานทัว่ไปอืน่ ๆ  การผลติเครือ่งเพชรพลอย
และรูปพรรณ และของที่เกี่ยวของ การผลิตเครื่องอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก
การผลิตนํ้ามันจากพืช นํ้ามันจากสัตว และไขมันจากสัตว การแปรรูปผลไมและผัก การผลิตสบูและผงซักฟอก เคมีภัณฑที่ใช
ในการทําความสะอาดและขัดเงา เครื่องหอมและสิ่งปรุงแตงสําหรับประทินรางกายหรือประเทืองโฉม การผลิตเครื่องใชในบานเรือน 
ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น การผลิตผลิตภัณฑยางอื่น ๆ การผลิตนํ้าตาล เปนตน

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (56 กลุมอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม ไตรมาส
1/2558

(ม.ค. – มี.ค.)

ไตรมาส
4/2558

(ต.ค. – ธ.ค.)

ไตรมาส
1/2559

(ม.ค. – มี.ค.)

อัตราการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อ

เทียบกับ
ไตรมาสกอน 

(%)

อัตราการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อ
เทียบกับไตรมาส

เดียวกันของ
ปกอน 
(%)

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม) 113.28 106.11 112.20 5.75 -0.95

ดัชนีการสงสินคา 111.15 107.42 112.64 4.86 1.35

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 119.49 116.62 119.57 2.53 0.07

ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 114.64 118.52 116.33 -1.85 1.47

อัตราการใชกําลังการผลิต 68.65 63.42 67.39
(ฐานเฉลี่ยรายเดือนป 2554 และเปนดัชนีที่ยังไมปรับผลกระทบของฤดูกาล)
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ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (56 กลุมอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม
ป 2557 ป 2558 ป 2559

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

ดชันผีลผลติอตุสาหกรรม (มลูคาเพิม่) 112.81 105.19 105.58 105.82 113.28 104.92 106.57 106.11 112.20

ดัชนีการสงสินคา 110.86 107.42 105.93 106.68 111.15 107.02 106.55 107.42 112.64

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 114.06 125.38 124.50 125.08 119.49 111.84 109.54 116.62 119.57

ดชันอีตัราสวนสนิคาสาํเรจ็รปูคงคลงั 112.62 133.34 127.65 126.37 114.64 112.33 111.15 118.52 116.33

อัตราการใชกําลังการผลิต 68.43 63.20 64.22 64.61 68.65 62.24 64.30 63.42 67.39

 ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง  มี 29 อุตสาหกรรมที่มีสินคา
สาํเรจ็รปูคงคลงัเพิม่ขึน้ เชน การผลติสบูและผงซกัฟอก เคมภีณัฑ
ที่ใชในการทําความสะอาดและขัดเงา เครื่องหอมและสิ่งปรุงแตง
สําหรับประทินรางกายหรือประเทืองโฉม การผลิตผลิตภัณฑยาง
อื่น ๆ การผลิตเครื่องแตงกาย ยกเวนเครื่องแตงกายที่ทําจาก
ขนสัตว การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม 
การผลตินํา้มนัจากพชื นํา้มนัจากสตัว และไขมนัจากสตัว การผลติ
เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และของที่เกี่ยวของ การผลิต
ผลิตภัณฑที่ไดจากนม การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก การผลิต
เยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง การผลิตผลิตภัณฑ
ประเภทอบ เปนตน
 อัตราการใชกําลังการผลิต  มี 31 อุตสาหกรรมที่มีอัตรา
การใชกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น เชน การผลิตสบูและผงซักฟอก 
เคมีภัณฑที่ใชในการทําความสะอาดและขัดเงา เครื่องหอมและ
สิ่งปรุงแตงสําหรับประทินรางกายหรือประเทืองโฉม การผลิต
เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และของที่เกี่ยวของ การแปรรูป
ผลไมและผักการผลิตนํ้ามันจากพืช นํ้ามันจากสัตว และไขมัน

จากสตัว การผลติผลติภณัฑพลาสตกิ การผลติ
สตารชและผลิตภัณฑจากสตารช การผลิต
เครือ่งอปุกรณไฟฟาอืน่ ๆ  ซึง่มไิดจดัประเภท
ไวในที่อื่น การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการก
ลั่นนํ้ามันปโตรเลียม การผลิตเครื่องใชใน
บานเรือน ซึ่งมิได จัดประเภทไวในที่อื่น 
การผลิตเม็ดพลาสติก เปนตน

(ฐานเฉลี่ยรายเดือนป 2554 และเปนดัชนีที่ยังไมปรับผลกระทบของฤดูกาล)

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเขาดูไดที่เวบไซต สศอ. ที่ www.oie.go.th
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นานาสาระ

รู - ปฏิบัติ

เมื่อเกิดแผนดินไหว

เหตกุารณแผนดนิไหวรนุแรงทีเ่กดิขึน้ทีเ่กาะควิชทูางตอน

ใต ในเขตจังหวัดคุมะโมโตะ ประเทศญี่ปุน และบริเวณ

พื้นที่ริมฝงทะเลทางตอนกลางของประเทศเอกวาดอร 

เมื่อชวงเดือนเมษายน 2559 ที่ผานมา ไดสรางความ

เสียหายแกขีวิตและทรัพยสินของทั้งสองประเทศเปน

อยางมาก แมแผนดินไหวดังกลาวจะไมสงผลกระทบตอ

ประเทศไทย แตแผนดินไหวเปนภัยธรรมชาติที่ไมอาจ

หลีกเลี่ยงและสามารถเกิดขึ้นไดทุกเมื่อ เพื่อความไม

ประมาทและมีการเตรียมพรอมที่ดีดวยการมีความรูและ

การปฏบิตัตินเมือ่เกดิแผนดนิไหวรนุแรงจะบรรเทาความ

ความเสียหายที่เกิดขึ้นไดอยางมาก 

สมพิศ  นาคสุข
ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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แผนดินไหวเกิดอยางไร

 แผนดนิไหว (Earthquakes)  เปนภยัธรรมชาตทิีเ่กดิจาก

การสั่นสะเทือนของพื้นดิน   อันเนื่องมาจากการปลดปลอย

พลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไวภายในโลกออก

มาอยางฉับพลันเพื่อปรับสมดุลยของเปลือกโลกใหคงที่   

แรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว จะสงผลกระทบไปไดไกล 

ไมเฉพาะบริเวณประเทศที่เกิดเทานั้น 

สาเหตุของการเกิดแผนดินไหว

 แบงได 2 ชนดิ คอื ชนดิทีห่นึง่ เกดิจากการกระทาํของ

มนุษย   ไดแก การทดลองระเบิดปรมาณู การกักเก็บนํ้าในเขื่อน และแรงระเบิดของการทําเหมืองแร ชนิดที่สอง เปนแผนดินไหวจาก

ธรรมชาตทิีเ่กดิจากการเคลือ่นไหวของเปลอืกโลก (earth crust)  ทัง้นี ้ทฤษฎกีลไกการเกดิแผนดนิไหวอนัเปนทีย่อมรบักนัในปจจบุนั

มี 2 ทฤษฎี คือ 

 1. ทฤษฎีที่วาดวยการขยายตัวของเปลือกโลก (Dilation source theory) อันเชื่อวา แผนดินไหวเกิดจากการที่เปลือกโลก

เกิดการคดโคง โกงตัวอยางฉับพลัน และเมื่อวัตถุขาดออกจากกันจึงปลดปลอยพลังงานออกมาในรูปคลื่นแผนดินไหว 

 2. ทฤษฎีที่วาดวยการคืนตัวของวัตถุ (Elastic rebound theory) เชื่อวา แผนดินไหวเกิดจากการสั่นสะเทือนอันเปนเหตุผล

มาจากการเคลือ่นตวัของรอยเลือ่น (Fault) กลาวคอื เมือ่รอยเลือ่นเกดิการเคลือ่นตวัถงึจดุหนึง่วตัถจุะขาดออกจากกนัและเสยีรปูอยางมาก

พรอมทั้งปลดปลอยพลังงานมหาศาลออกมาในรูปของคลื่นแผนดินไหว และหลังจากนั้นวัตถุจะคืนตัวกลับสูรูปเดิม  

ผลกระทบของแผนดินไหว มาตราริกเตอร

ไมรูสึก แตสามารถตรวจวัดได   < 3.5

รูสึกได แตไมทําใหเกิดความเสียหาย 3.5 - 5.4

อาคารที่ออกแบบอยางดีจะเสียหายเล็กนอย แตอาคารที่ออกแบบไมดีจะเสียหายอยางหนัก  < 6.0

อาจทําใหเกิดความเสียหายเปนบริเวณกวาง ประมาณถึง 100 กิโลเมตร 6.1 - 6.9

แผนดินไหวขนาดใหญ สรางความเสียหายอยางหนักเปนบริเวณกวาง 7.0-7.9

แผนดินไหวขนาดใหญมาก สรางความเสียหายอยางหนักเปนบริเวณกวางหลายรอยกิโลเมตร 8.0

รูไดอยางไรวาเกิดแผนดินไหว

 จากความรูสึกของการสั่นสะเทือนหรือความเสียหายของสิ่งกอสรางที่เกิดขึ้น โดยมีวิธีการตรวจวัดแผนดินไหวที่เกิดขึ้นที่จะเปน

อันตรายตอมนุษย  ซึ่งนิยมใช 2 แบบ คือ  

 1. การวดัขนาดของแผนดนิไหว (Magnitude) เปนการวดัปรมิาณของพลงังานทีพ่ืน้โลกปลดปลอยออกมาจากศนูยกลางแผนดนิไหว 

ซึง่คาํนวณไดจากการตรวจวดัคาลกัษณะคลืน่ของแผนดนิไหวทีต่รวจวดัไดโดยเครือ่งวดัความไหวสะเทอืนแผนดนิไหว (Seismograph) 

ซึ่งเปนคาปริมาณ มีขนาดตั้งแต 1.0 (รุนแรงนอย) ถึง 9.0 (รุนแรงมาก) โดยมีมาตราวัดขนาดแผนดินไหวเรียกวา “ริกเตอร”

(Richter   Scale) คิดคนโดยนักวิทยาศาสตรดานแผนดินไหว ชื่อ ชาลส เอฟ. ริกเตอร (Charles F. Richter)  ชาวอเมริกัน

    ทั้งนี้ ขนาดของแผนดินไหวที่เทากัน แตตางสถานที่กัน ทําใหเกิดความเสียหายตางกันได
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ระดับ  ผลกระทบของแผนดินไหว

I ไมรูสึกสั่นไหว ตรวจวัดไดดวยเครื่องมือตรวจแผนดินไหว

II รูสึกบางคน โดยเฉพาะผูอยูชั้นบนของอาคาร สิ่งของแกวงไกว

III ผูอยูในอาคารรูสึก เฉพาะอยางยิ่งผูอยูชั้นบนอาคาร แตผูคนสวนใหญยังไมรูสึกวามีแผนดินไหว

IV ในเวลากลางวันผูคนในอาคารรูสึกมาก แตผูอยูนอกอาคารรูสึกบางคน จาน หนาตาง ประตูสั่น ความรูสึกเหมือนรถ

บรรทุกชนอาคาร

V เกือบทุกคนรูสึก หลายคนตกใจตื่น วัตถุที่ไมมั่นคงลมควํ่า เสา ตนไม แกวงไกว

VI ทุกคนรูสึก เครื่องเรือนเคลื่อน ปลองไฟแตก เกิดความเสียหายเล็กนอยกับอาคาร

VII ทกุคนตกใจวิง่ออกนอกอาคาร อาคารทีอ่อกแบบดไีมเสยีหาย เสยีหายเลก็นอยถงึปานกลางกบัอาคารสิง่กอสรางธรรมดา 

เสียหายมากกับอาคารที่ออกแบบไมดี ผูขับรถรูสึกวามีแผนดินไหว

VIII เสยีหายเลก็นอยกบัอาคารทีอ่อกแบบไวด ีเสยีหายมากในอาคารธรรมดา บางสวนของอาคารพงัทลาย เสยีหายอยางมาก

ในอาคารที่ออกแบบไมดี ผนังอาคารหลุดออกนอกอาคาร ปลองไฟพัง ดินและทรายพุงขึ้นมา

IX เสียหายมากในอาคารที่ออกแบบไวดี โครงสิ่งกอสรางบิดเบนจากแนวดิ่ง เสียหายอยางมากกับอาคารและบางสวนพัง

ทลาย ตัวอาคารเคลื่อนจากฐานราก พื้นดินแตก ทอใตดินแตกหัก

X อาคารไมที่สรางไวอยางดี เสียหาย โครงสรางอาคารพังพลาย รางรถไฟบิด พื้นดินแตก แผนดินถลมหลายแหง ทราย

และโคลนพุงจากพื้นดิน

XI สิ่งกอสรางเหลืออยูนอย สะพานถูกทําลาย พื้นดินมีรอยแยกกวาง ทอใตดินเสียหายหมด รางรถไฟบิดงอมาก

XII เสียหายทั้งหมด เห็นคลื่นบนพื้นดิน เสนแนวระดับสายตาบิดเบน วัตถุสิ่งของกระเด็นในอากาศ

 2. การวัดความรุนแรงของแผนดินไหว (Intensity) ในการสั่นสะเทือน ณ ที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งจะออกมาในลักษณะความรุนแรงของ
การสั่นสะเทือนที่มนุษยรูสึกไดวามากนอยแคไหน หรือความเสียหายของสิ่งกอสรางตาง ๆ   มีมากเพียงใด   มาตราวัดความรุนแรง
ของแผนดินไหวแบบนี้เรียกวา “เมอรแคลลี” ( Mercalli  Scale) ซึ่งมี 12 ระดับ เรียงระดับความรุนแรงจากนอยไปหามากดวยตัวเลข
โรมัน 
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แผนดินไหวในประเทศไทย

ประเทศไทยมีเหตุการณแผนดินไหวมาตั้งแตกอนสมัยสุโขทัย เรื่อยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร จนถึง พ.ศ. 2557 ซึ่งมีระดับความ
รุนแรงตั้งแตระดับนอยที่ไมทําใหเรารับรูแรงสั่นสะเทือนไปจนถึงระดับความรุนแรงมากจนรับรูถึงแรงสั่นสะเทือน และเกิดความเสีย
หายขึ้นได ทั้งนี้ สถิติการเกิดแผนดินไหวในประเทศไทย ตั้งแต พ.ศ. 2518-2557 ขนาดตั้งแต 5 ริกเตอรขึ้นไป โดยมีจุดศูนยกลางอยู
ในประเทศไทย ดังนี้

ขอบคุณแหลงขอมูล  1 กรมทรัพยาธรณี (www.dmr.go.th) 
2. กรมอุตุนิยมวิทยา (www.tmd.go.th)  

3. http://hilight.kapook.com/view/101708  4. องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (www.nsm.or.th) 

วันที่ เดือน ป จุดศูนยกลาง/สถานที่ ขนาด 

(ริกเตอร)

ความเสียหาย

17 ก.พ. 2518 พมา-ไทย(จ.ตาก) 5.6 รูสึกไดทั้งภาคเหนือและภาคกลาง รวมถึง กทม. มีความเสียหายเล็กนอย 

15 เม.ย.2526 จ.กาญจนบุรี 5.5 รูสึกแผนดินไหวชัดเจนใน กทม.

22 เม.ย.2526 จ.กาญจนบุรี 5.9 รูสึกแผนดินไหวตลอดภาคกลาง และภาคเหนือ สวนอาคารใน กทม. 

เสียหายเล็กนอย

22 เม.ย. 2526 จ.กาญจนบุรี 5.2 รูสึกแผนดินไหวตลอดภาคกลาง และภาคเหนือ สวนอาคารใน กทม. 

เสียหายเล็กนอย

11 ก.ย. 2537 อ.พาน จ.เชียงราย 5.1 รูสึกไดที่ จ.เชียงราย มีความเสียหายตอสิ่งกอสรางใกลศูนยกลาง 

เชน โรงพยาบาลพาน วัด และโรงเรียน  

9 ธ.ค. 2538 อ.รองกวาง จ.แพร 5.0 รูสึกไดที่ อ.เชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร อุตรดิตถ 

และนาน เสียหายเล็กนอย ที่ จ.แพร

21 ธ.ค. 2538 อ.พราว จ.เชียงใหม 5.2 รูสึกไดที่ จ.เชียงใหม เชียงราย พะเยา ลําปาง ลําพูน และแมฮองสอน 

มีผูสูงอายุเสียชีวิตที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม 1 คน จากการลมศีรษะ

กระแทกพื้น มีความเสียหายเล็กนอยที่บริเวณใกลศูนยกลาง

13 ธ.ค. 2549 อ.แมริ่ม จ.เชียงใหม 5.1 รูสึกสั่นสะเทือนไดเกือบทั่วไปใน จ.เชียงใหม และอาคารสูงใน จ.เชียงราย

5 พ.ค. 2557 อ.พาน จ.เชียงราย 6.3 บานเรือน สิ่งปลูกสราง ในจังหวัดเชียงรายและใกลเคียงเสียหาย 

รับรูแรงสั่นสะเทือนถึงตึกสูงใน กทม.
สถิติการเกิดแผนดินไหว ขนาดตั้งแต 5 ริกเตอร ขึ้นไปในประเทศไทย (พ.ศ. 2518-2557)

เมื่อแผนดินไหวปฏิบัติตนอยางไร

 แผนดนิไหวไมอาจหลกีเลีย่งและพยากรณไดอยางแมนยาํวาจะเกดิขึน้เมือ่ใด ทีไ่หน มขีนาดและความรนุแรงเทาใด จงึควรปฏบิตัิ
ตนเมื่อเกิดแผนดินไหว ดังนี้
 ตัง้สตไิวใหด ีอยาตืน่ตกใจ หากอยูในอาคารหรอืบานใหยนืหรอืหมอบอยูในสวนทีม่โีครงสรางแขง็แรง  อยูใหหางจากประต ูระเบยีง
และหนาตางหรือมุดเขาไปอยูใตโตะ ถาอยูในอาคารสูงใหรีบหาทางออกจากอาคารโดยเร็ว หามใชลิฟทโดยเด็ดขาด ถาอยูในที่โลง ให
อยูหางจากเสาไฟฟาหรือสิ่งหอยแขวนตาง ๆ ที่อาจตกลงมาทับ 
 หากกาํลงัขบัรถยนตใหหยดุรถ และอยูภายในรถจนกระทัง่การสัน่สะเทอืนจะหยดุ อยาใชเทยีนไข ไมขดีไฟ หรอืสิง่ทีท่าํใหเกดิเปลวไฟ
เพราะอาจมีแกสรั่วอยูในบริวณนั้น และถาอยูบริเวณชายหาดใหอยูหางจากชายฝง เพราะอาจเกิดคลื่นขนาดใหญซัดเขาหาฝงได 
 หากทานสนใจเสริมความรูและการปฏิบัติตน ขอเชิญสัมผัสเหตุการณจําลองความสั่นสะเทือนของแผนดินไหวในบานไดที่
นิทรรศการอุโมงคพลังงาน ณ หมวดวิทยาศาสตรพื้นฐานและพลังงาน บริเวณชั้น 3 พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ คลองหา จังหวัดปทุมธานี  โทรศัพท 0 2577 9999 ตอ 2123 คะ
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ทางเลือกของอุตสาหกรรม

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

พลาสติกชีวภาพ 

พลาสติกในชีวิตประจําวันมีอยูหลายรูปแบบ หลายประเภท 

ขาวของเครื่องใชบางอยางเราอาจจะคิดไมถึงวาทํามาจาก

พลาสติก มีอะไรบาง วารสารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ฉบับนี้จึงขอแนะนําใหรูจักกับพลาสติก ขอมูลจากทําเนียบ

อุตสาหกรรมของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1 ระบุวา

วตัถดุบิหลกัทีใ่ชในการผลติผลติภณัฑพลาสตกิ คอื เมด็พลาสตกิ

ซึง่สามารถแบงออกได 7 ชนดิ โดยแตละชนดิจะระบเุปนตวัเลข 

1-7 ภายในลูกศร สามเหลี่ยมสามตัววิ่งตามกัน และบางครั้ง

มีการใสสัญลักษณระบุชนิดมาดวย ดังนี้

 

 ชนิดที่ 1 PET ชื่อเต็ม Polyethylene Terephthalate 

Ethylene เปนพลาสตกิทีค่อนขางแขง็ เหนยีวและใส   ใชบรรจนุํา้ดืม่

นํ้ามันพืช นํ้าอัดลม สามารถนํากลับมารีไซเคิล ผลิตเปนเสนใย

โพลิเอสเตอรสําหรับทําเสื้อกันหนาว พรม ใยสังเคราะหสําหรับ

ยัดหมอน

 ชนิดที่ 2 HDPE ชื่อเต็ม High Density Polyethylene 

เปนพลาสติกสีทึบ ซึ่งจะขุนกวาขวด PET ทนสารเคมีไมแตกงาย 

สวนใหญมีสีสันสวยงาม ราคาถูก ขึ้นรูปไดงาย ใชทําบรรจุภัณฑ

สาํหรบันํา้ยาทาํความสะอาด แชมพสูระผม แปงเดก็ ขวดยา ถงุหิว้

ภาชนะที่ทําจาก HDPE ยังมีคุณสมบัติปองกันการแพรผานของ

ความชื้นไดดี จึงใชเปนขวดบรรจุนมเพื่อยืดอายุของนมใหนาน

ขึ้น สามารถนํากลับมารีไซเคิล ผลิตเปนแทงไมเทียม ขวดใส

นํ้ายาซักผา

 ชนดิที ่3 PVC ชือ่เตม็ Polyvinyl Chloride เปนพลาสตกิ

แขง็ใชทาํทอ เปนพลาสตกินิม่ใชทาํสายยาง พลาสตกิสาํหรบัหอหุม

เชือก และนําไปใชเปนอยางอื่น ๆ ไดอีกมากมาย เชน แผนฟลม

สําหรับหออาหาร แผนกระเบื้องยางปูพื้น ขวดใสแชมพูสระผม 

ประตูวงกบ หนาตาง หนังเทียม  สามารถนํากลับมารีไซเคิล 

ผลิตเปนทอนํ้าเพื่อการเกษตร เฟอรนิเจอร มานั่งพลาสติก

1ทําเนียบอุตสาหกรรม (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม), หนา144

เกร็ดความรูคูอุตสาหกรรม

รัชวิน บุตตะวงษ
สํานักบริหารกลาง
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ชนิดที่ 4 LDPE ชื่อเต็ม Low Density Polyethylene 

เปนพลาสติกที่นิ่ม ยืดตัวไดดี มีความใส ใชหอหุมขวดพลาสติก

บางชนิด ใชทําถุงหิ้ว และที่ใชมากที่สุดคือถุงเย็นใสอาหาร 

จากคุณสมบัติที่นิ่มจึงใชทําขวดบรรจุสารละลาย ขวดบรรจุซอส 

สามารถนํากลับมารีไซเคิลเปนถุงดํา ถังขยะ 

ชนิดที่ 5 PP ชื่อเต็ม Polypropylene เปนพลาสติกที่

แข็ง เหนียว ทนแรงกระแทกไดดี ทนสารเคมี ความรอน นํ้ามัน 

และทําใหมีสีสันสวยงามได จึงนิยมใชทําภาชนะบรรจุอาหาร 

ถงุรอนใสอาหาร  ถวยกาแฟ ชา ถงั ตะกรา กระปองใสนํา้ หลอดดดูนํา้

สามารถนํากลับมารีไซเคิล ผลิตเปนกลองแบตเตอรี่ กรวยนํ้ามัน 

กันชนรถยนต

ชนิดที่ 6 PS ชื่อเต็ม Polystyrene เปนพลาสติกแข็งใส

แตเปราะ แตกหักงาย ราคาถูก นิยมทําเปนภาชนะบรรจุของใช 

ถาดโฟมอาหาร โฟมบรรจภุณัฑรองรบัแรงกระแทก และใชทาํถวย 

ชอนสอมแบบใชครั้งเดียว สามารถนํากลับมารีไซเคิล ผลิตเปน

ไมแขวนเสื้อ กลองวิดีโอ ของใชอื่น ๆ 

 ชนิดที่ 7 OTHER พลาสติกชนิดนี้มิใชพลาสติกชนิดใด

ชนิดหนึ่งใน 6 ชนิดที่กลาวมาแลว (มีการใสสัญลักษณระบุชนิด)

เป นพลาสติกที่นํามาหลอมใหมได  เช น โพลิคาร บอเนต 

(Polycarbonate, PC) หรือ โพลิเมทิลเมธาไครเลต (PMMA) 

สวนมากใชทําเปนขวดนํ้าบรรจุ 5 ลิตร เหยือกนํ้า ถวยใส
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พลาสติกชีวภาพ…ทางออกปญหาสิ่งแวดลอม

“พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic)” เปนทางออกที่จะชวย

ลดปญหาทางมลพิษตาง ๆ ของผลิตภัณฑพลาสติก เนื่องจาก

พลาสติกชีวภาพ2 เปนสารประกอบอินทรีย หรือพลาสติก

ชีวภาพยอยสลายได (Biodegradable plastic) ผลิตขึ้นจาก

วัสดุธรรมชาติและยอยสลายไดดวยกระบวนการทางชีวภาพ 

วัสดุธรรมชาติที่นํามาผลิตเปนพลาสติกชีวภาพมีหลายชนิด 

สวนใหญไดมาจากพืช เชน เซลลูโลส คอลลาเจน เคซีน 

โพลีเอสเตอร แปง และโปรตีนจากถั่ว เปนตน 

 โดยเฉพาะพืชประเภท “แปง” ถือเปนวัสดุธรรมชาติ

ทีส่ามารถนาํมาผลติพลาสตกิชวีภาพ เพราะหาไดงายมปีรมิาณมาก

และราคาถกู เนือ่งจาก “แปง” สามารถผลติไดจากพชืหลายชนดิ

เชน ขาวโพด ขาวสาลี มันฝรั่ง มันเทศ มันสําปะหลัง อยางไรก็ดี

พลาสติกชีวภาพเมื่อย อยสลายแล วจะได ผลิตภัณฑเป น

กาซคารบอนไดออกไซด และนํ้า ซึ่งพืชสามารถนําไปใชในการ

เจรญิเตบิโตและดาํรงชวีติได พลาสตกิชวีภาพเพือ่ใชเปนผลติภณัฑ 

แบงออกเปน 2 ชนิด3 คือ

1. Polylactic acid หรือ PLA 

  Polylactic acid หรือ Polylactide เปนพลาสติกที่สมา

รถผลิตจากขาวโพด ออย มันสําปะหลัง เชนถาผลิตจากขาวโพด 

พลาสติกชีวภาพชนิดนี้จะมีคุณสมบัติพิเศษ คือมีความใส

ไมยอยสลายในสภาพแวดลอมทั่วไป แตสามารถยอยสลายไดเอง

เมื่อนําไปฝงกลบในดินในระยะเวลาอันสั้น และยังนําไปทําเปน

ปุยหมกัไดโดยไมทาํลายธรรมชาต ิ(และสามารถนาํไปเปนวตัถดุบิ

ในการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกไดเชนเดียวกับเม็ดพลาสติกจาก

ปโตรเลียม)
2นาชาติ ประชาชื่น.(2557).พลาสติกชีวภาพ. ขาวสด ฉบับวันที่ 18 กุมภาพันธ, หนา 24
3http://library.dip.go.th/Industrial%20Innovation/www/innonew0-01.html
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2. Polyhydroxyalkanoates หรือ PHAs

          เปนพลาสติกที่ไดจากธรรมชาติ คือใชกระบวนการทาง

ชีวเคมีในการเปลี่ยนสภาพจากแปงที่ไดจากมันสําปะหลังและ

ขาวโพด ใหเปนพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพ คุณสมบัติ

ของ PHAs สามารถนําไปทําผลิตภัณฑพลาสติกไดหลากหลาย 

เชน การขึ้นรูปเปนฟลม การฉีดและเปา

 ในปจจุบันพลาสติกชีวภาพ เปนกลุมอุตสาหกรรมที่สําคัญ

ของอุตสาหกรรมพลาสติกโลก เนื่องจากการใชพลาสติกชีวภาพ

ชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทั้งในดานการผลิต การจัดการ

ขยะ แมมูลคาการใชพลาสติกชีวภาพในตลาดโลกจะยังไมสูง

มากนัก แตก็มีแนวโนมเติบโตตามความตองการอยางรวดเร็ว 

โดยแหลงที่มีมูลคาการใชพลาสติกชีวภาพสูง4 ไดแก ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา ประเทศในภมูภิาคยโุรป และประเทศญีปุ่น ซึง่เปน

ประเทศที่ประชากรมีกําลังในการซื้อสูง และเลือกซื้อสินคาที่

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด

ตัวอยางผลิตภัณฑที่ไดจากพลาสติก PLA

กลองใสอาหาร ถวยใสอาหาร

แกวใสของรอน

พลาสติกชีวภาพกับอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง

 วันนี้พลาสติกชีวภาพไดเขามามีบทบาทในหลายกลุ ม

อุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ อุตสาหกรรม

การเกษตร อุตสาหกรรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และ

อุตสาหกรรมยานยนต ซึ่งภาคอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑมีการนํา

พลาสตกิชวีภาพไปใชมากทีส่ดุ โดยเฉพาะการนาํเมด็พอลเิอทลินี

เทเลฟทาเลตแบบชีวภาพ (Bio-PET) มาผลิตขวดเครื่องดื่ม 

โดยเฉพาะบรรจุภัณฑแบบออนตัวเปนกลุมผลิตภัณฑที่มีการ

ใชพลาสติกชีวภาพแบบยอยสลายไดมากที่สุด และนอกจากนี้

พลาสติกชีวภาพแบบยอยสลายยังไดรับความนิยมนําไปผลิตเปน

อุปกรณทางการเกษตรดวย อาทิ แผนฟลมปองกันการเติบโต

ของวชัพชืและรกัษาความชืน้ในดนิ รวมถงึถงุหรอืกระถางสาํหรบั

เพาะตนกลา

 อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพจึงเปนหนึ่งในอุตสาหกรรม

ที่มีอนาคตและนาจับตามอง เนื่องจากประเทศไทยมีสินคา

เกษตรกรรมที่สามารถนํามาผลิตเปนสารตั้งตนในการผลิต

พลาสติกชีวภาพ ซึ่งภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนใหไทยเปนฐาน

การผลิตอุตสาหกรรมชีวภาพของภูมิภาค อีกทั้ง มีอุตสาหกรรม

บรรจุภัณฑขนาดใหญเพื่อรองรับอุตสาหกรรมสงออกอาหาร

ที่มีตลาดการสงออกขนาดใหญไปยังประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา 

และประเทศในสหภาพยโุรป ซึง่นยิมเลอืกซือ้สนิคาและบรรจภุณัฑ

ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ดังนั้นการเลือกใชบรรจุ

ภัณฑพลาสติกชีวภาพจึงเปนการสรางโอกาสทางการคาและ

ลดโอกาสการถูกมาตรการกีดกันทางการคาได ในอนาคต 

ลดปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบจากปโตรเลียม ซึ่งเปนสารตั้งตน

ในการผลติพลาสตกิ พลาสตกิชวีภาพจงึเปนทางเลอืกและโอกาส

ที่ดีของอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 

 ปจจุบันพลาสติกเปนปญหากับสิ่งแวดลอมอยางมาก 

เนื่องจากยอยสลายยากและใชเวลานาน ทําใหดินเสื่อมคุณภาพ 

และหากนํามาเผาทําลายยิ่งสงผลเสียทําใหเกิดมลพิษในอากาศ

และกับสิ่งแวดลอมได

 ในสวนของผูบริโภค การหันมาใสใจตอสิ่งแวดลอมเพียง

การเลือกใชสิ่งของเครื่องใชในชิวิตประจําวัน และการเลือกใช

บรรจภุณัฑทีผ่ลติจากพลาสตกิชวีภาพกเ็ปนอกีทางในการอนรุกัษ

ทรพัยากรธรรมชาต ิและเปนการปลกูฝงคานยิมอนัดแีกคนรุนหลงั 

เพื่อใหโลกของเรานาอยูตอไปไดดวยเชนกัน

 

กลองใส CD/DVD

รูป สัดสวนมูลคาการใชผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ ตามภูมิภาคของโลก ป 2558
ที่มา : Smithers Pira

 4โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก. บทสรุปผูบริหาร (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, กันยายน 2558), หนา 8
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รอบรั้วเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สมัมนาเชงิปฏบิตักิารเรือ่งการปรบัโครงสรางภายใน สศอ.

นายศิริรุจ จุลกะรัตน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
(ผศอ.)  พรอมดวยนายสุรพล ชามาตย และนายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ 
รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พรอมผูบริหาร 
ขาราชการและเจาหนาที่ สศอ. เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การปรับโครงสรางภายใน สศอ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เมื่อวันที่13 – 15 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมคลาสสิคคามิโอ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สัมมนาอุตสาหกรรมบริการ : 

กลไกขับเคลื่อนผูประกอบการสูสากล

นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (รศอ.) เปนประธานพิธีเปดการสัมมนาและรวมเสวนา 
เรื่อง อุตสาหกรรมบริการ : กลไกขับเคลื่อนผูประกอบการสูสากล 
ซึ่งเปนการดําเนินงานภายใต “โครงการศึกษากลยุทธการสรางความ
เชือ่มโยงอตุสาหกรรมการผลติและอตุสาหกรรมบรกิารของไทย ภายใต
สภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรมระหวางประเทศ จดัโดย สาํนกัเศรษฐกจิ
อุตสาหกรรมระหวางประเทศ สศอ. รวมกับ บริษัท โบลลิเกอร แอนด 
คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 
ณ โรงแรมเจาพระยาปารค ถนนรัชดาภิเษก

กจิกรรม “PMQA Sharing” ภายใตโครงการพฒันาคณุภาพ

การบรหิารจดัการภาครฐัภายใน สศอ. ประจาํปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

ผูบริหาร สศอ. พรอมดวยขาราชการและเจาหนาที่ สศอ. เขารวม
กิจกรรม “PMQA Sharing” ในหัวขอ ทําอยางไรใหไดรับรางวัล 
PMQA รายหมวด และ PMQA ดีเดน เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 
ณ หองประชุม 601 สศอ.

ประชุมหารือแนวทางการสงเสริมยานยนตไฟฟา

ในประเทศไทย

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธาน
การประชุมหารือแนวทางการสงเสริมยานยนตไฟฟาในประเทศไทย 
โดยมี หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ อาทิ สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง, สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, สถาบันยาน
ยนต ฯลฯ เขารวมประชุม  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 
ณ หองประชุม 203 สศอ.

สัมมนาเรื่อง “การใชยางในทางการทหาร”

นายสรุพล ชามาตย รองผูอาํนวยการสาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 
(รศอ.) เปนประธานกลาวเปดการสัมมนาเรื่อง “การใชยางในทาง
การทหาร” ภายใตโครงการพัฒนาผลิตภัณฑยางและไมยางพารา
ภายใตเครอืขายความรวมมอืระหวางผูประกอบการและหนวยงานวจิยั
เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมกองทัพบก 
ถนนวิภาวดีรังสิต
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การสงออก - นําเขา สินคาอุตสาหกรรมไทย
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ไตรมาสที ่1/2559 MPI หดตวัรอยละ 1.0 เมือ่เทยีบกบัชวงเดยีวกนัของปกอน อตุสาหกรรมสาํคญัทีห่ดตวั อาท ิเครือ่งนุงหม รถยนต สิง่ทอตนนํา้
ทั้งนี้แม MPI  ในไตรมาสนี้จะหดตัว  แต MPI มีทิศทางปรับตัวดีขึ้นในเดือน ก.พ. และ มี.ค.2559  โดยเดือน มี.ค.2559 MPI  กลับมา
ขยายตัวเปนบวกที่รอยละ 2.2 หลังจากติดลบ 2 เดือนติดตอกัน นอกจากนี้ MPI  ในเดือน มี.ค.2559  มีระดับสูงที่สุดในรอบ 3 ป

OIE Business Indicators ตัวชี้วัดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

หลักการพิจารณา EWS-IE สัญญาณไฟ
EWS-IE สญัญาณไฟเปนเครือ่งมอืทีม่คีวามสามารถในการชีน้าํภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรมเปนระยะเวลา 1-3 เดอืน
แบงออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะปกติ เตือนระยะเบื้องตน และเตือนระยะรุนแรง โดยระยะปกติจะแสดงสัญญาณ
ไฟสีเขียว เตือนระยะเบื้องตนจะแสดงสัญญาณไฟสีเหลือง และเตือนระยะรุนแรงจะแสดงสัญญาณไฟสีแดง

EWS-IE เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2559 สงสัญญาณเตือนระยะตน โดยตัวแปรองคประกอบที่สงสัญญาณ
ไมปกติในเบื้องตน ไดแก ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนของไทย คําสั่งซื้อใหมของไทย ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ
ภาคอตุสาหกรรมของสหรฐัฯ และดชันคีวามเชือ่มัน่ทางธรุกจิของยโูรโซน สวนตวัแปรองคประกอบทีส่งสญัญาณ
เตือนไมปกติในระยะรุนแรงไดแก ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุน และดัชนีความเชื่อมั่น
ผูบริโภคของจีน
 อยางไรกต็าม ยงัมตีวัแปรองคประกอบทีส่งสญัญาณปกต ิคอื ดชันคีวามเชือ่มัน่ทางธรุกจิของไทย และดชันี
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนของไทย

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)

โดย : สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โทรศัพท 0 2202 4373 โทรสาร 0 26448316        ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.oie.go.th

The Early Warning System of Industrial Economics : EWS-IE

แบงออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะปกติ เตือนระยะเบื้องตน และเตือนระยะรุนแรง โดยระยะปกติจะแสดงสัญญาณ
ไฟสีเขียว เตือนระยะเบื้องตนจะแสดงสัญญาณไฟสีเหลือง และเตือนระยะรุนแรงจะแสดงสัญญาณไฟสีแดง

EWS-IE เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2559 สงสัญญาณเตือนระยะตน โดยตัวแปรองคประกอบที่สงสัญญาณ
ไมปกติในเบื้องตน
ภาคอตุสาหกรรมของสหรฐัฯ และดชันคีวามเชือ่มัน่ทางธรุกจิของยโูรโซน สวนตวัแปรองคประกอบทีส่งสญัญาณ
เตือนไมปกติในระยะรุนแรงไดแก ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุน และดัชนีความเชื่อมั่น
ผูบริโภคของจีน
 อยางไรกต็าม ยงัมตีวัแปรองคประกอบทีส่งสญัญาณปกต ิคอื ดชันคีวามเชือ่มัน่ทางธรุกจิของไทย และดชันี

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม


