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บทความและขอเขียนท่ีปรากฏในวารสารฉบับน้ีเปนทัศนะสวนบุคคลของผูเขียน

CONTENTS  วารสารฯ  ฉบับไตรมาส  2 นําเสนอบทบาท
การผลักดันความร วมมือกับเยอรมนีเ พ่ือขับเคล่ือน
อุตสาหกรรม 4.0 ตามแนวทางประเทศไทย 4.0
 และมา “Check up ภาคอุตสาหกรรมไทย
พรอมแคไหน กาวตอไปประเทศไทย 4.0” เปนอยางไร
เชิญอานในเลม 
 “5 คําถามคาใจ กอนตัดสินใจทําระบบการจัดการ
พลังงาน (ISO 50001)” วารสารฯ เลมนี้มีคําตอบใหทาน
ไดติดตามกัน
 สัมภาษณพิเศษ “อิทธิชัย ปทมสิริวัฒน” กับ
งานสําคัญ และภารกิจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในการ
พัฒนาอุตสาหกรรม 4.0
 รอเพื่อพบกันใหมในฉบับหนานะคะ 

ดวยความปรารถนาดี
บรรณาธิการ
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 ตาม ตาม ที่รัฐบาลไดกําหนดกรอบการพัฒนาประเทศไทย ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) หรือ 

“ประเทศไทย 4.0” ซึ่งมีภาคอุตสาหกรรมเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศในระยะ

20 ปขางหนา กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไดจัดทํายุทธศาสตร

การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) หรือ “อุตสาหกรรม 4.0” ภายใตวิสัยทัศน 

“มุ งสู อุตสาหกรรมท่ีขับเคล่ือนดวยปญญาและเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลก” โดยต้ังเปาหมายในระยะ

20 ปขางหนา (พ.ศ. 2560 - 2579) ใหภาคอุตสาหกรรมไทย มีอัตราการเติบโตของ GDP เฉล่ียไมนอยกวา

รอยละ 4.5 ตอป การลงทุนเติบโตเฉล่ียไมนอยกวารอยละ 10 ตอป มูลคาการสงออกขยายตัวเฉล่ีย

รอยละ 8 ตอป และผลรวมการผลิตโดยรวม (TFP) เติบโตเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 2.0 ตอป 

บุตรี เทียมเทียบรัตน
สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

รอยละ 8 ตอป และผลรวมการผลตโดยรวม (TFP) เตบโตเฉลยไมนอยกวารอยละ 2.0 ตอป 

เร่ืองเดน
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ซึ่งเปนอัตราการขยายตัวที่จะสงผลใหประเทศไทย

สามารถขยับสูการเปนประเทศรายไดสูงภายในป 2579 

โดยมีเปาหมายและแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถ

และศักยภาพทางการแข งขันในระดับนานาชาติ 

เพื่อเปนการสรางรายไดเขาสู ประเทศ และเปนการ

สรางงานใหแกประชาชนรวมถึงเปนการพัฒนาสังคม

ของประเทศไทยใหมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

บรรลุผลสําเ ร็จของเป าหมายการพัฒนาประเทศ

ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป  

 ในการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ดวย

อุตสาหกรรม 4.0 นอกจากจะตองมียุทธศาสตร 

และแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนในการนําไปสูการปฏิบัติ

ของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของแลว การมีความรวมมือ

กับตางประเทศ นับเปนกลไกสําคัญประการหน่ึง

ที่จะทําใหไทยเรียนรูรูปแบบ (Model) และแนวทาง

ปฏิบัติที่ เป นเลิศนํามาประยุกตใช ให เข ากับบริบท

ของประเทศ ซึ่งรูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 นั้น 

เยอรมนีไดชื่อวาเปนตนกําเนิดของ Industry 4.0 

ที่เปนระบบซึ่งเปนที่ยอมรับไปท่ัวโลก และมีกรอบ

การดําเนินงาน แนวทางการสรางมาตรฐาน รวมถึง
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กระบวนการสงเสริม Industry 4.0 ที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม 

จึงเปนโอกาสอันดีที่กระทรวงอุตสาหกรรมจะไดผลักดันใหเกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณและความเชี่ยวชาญ

ของเยอรมนี

การประชุมระหวางไทยกับเยอรมนี : จุดเร่ิมตน
ความรวมมือเพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0
 กระทรวงอุตสาหกรรม  โดยสํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม (สศอ.) จึงไดรวมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรมแหงชาติ สถานเอกอัคราชทูตเยอรมนีประจํา

ประเทศไทย  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ

หอการคาไทย-เยอรมัน จัดการประชุม “Industrie 4.0 

in Thailand 4.0 : German-Thai Partnership for the 

Industry of Tomorrow” เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 

ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยดึงผู บริหารระดับสูง 

ผูเชี่ยวชาญและนักปฏิบัติทั้งจากภาครัฐและเอกชนของไทย

และเยอรมนีกวา 300 คน เขารวมการประชุมฯ เพื่อสราง

องคความรู พื้นฐานและความเขาใจรวมกันของหนวยงาน

ที่เก่ียวของกับการกําหนดนโยบายและการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับ

อุตสาหกรรม 4.0 ตามแนวทางของเยอรมนี รวมท้ังรับฟง

และแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางหนวยงานภาครัฐ และ

ภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 เพ่ือใหได

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ไดอยางเหมาะสมและเกิดประโยชน

สูงสุดตอการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทย และเปนการ

เปดโอกาสในการสรางเครือขายระหวางหนวยงานภาครัฐ

ที่ เกี่ ยวข องกับการกําหนดนโยบายและการดําเนินงาน

ดานอุตสาหกรรม 4.0  โดยฝายเยอรมนี นําโดย Dr. Wolfgang 

Scheremet อธิบดีกรมนโยบายอุตสาหกรรม กระทรวง

กิจการเศรษฐกิจและพลังงาน และ Prof. Dr. Peter Post 

หัวหนาฝายวิจัยประยุกต บริษัท เฟสโต และเปนสมาชิก

สมัชชาวิทยาศาสตรและมนุษยศาสตรของเยอรมนี ซึ่งมี

บทบาทอยางสูงในการพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 

ของเยอรมนีมารวมหารือและวางแนวทางการพัฒนาของไทย 
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 รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมไดกลาวปาฐกถา

พิเศษ ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปวา ภารกิจสําคัญของกระทรวง

อุตสาหกรรมในขณะนี้ คือ การสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม

ใหยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน ซึ่ง อก. มียุทธศาสตร 

ที่สอดคลองกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเนนดําเนินการ

สําคัญ 4 ดาน คือ 1) การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

เปาหมาย (core technologies for target industries) 

2) การพัฒนาโครงสร างพื้นฐานทั้ งด านกายภาพ และ

ดานเทคโนโลยีและบุคลากร ซึ่งมีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก (EEC) เปนโครงการสําคัญที่จะดึงดูดการลงทุน

จากตางประเทศและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม เปาหมายและบริการใหม ๆ ที่มีมูลคา

เพิ่มสูง 3) การส งเสริม SMEs ให สามารถปรับตัวและ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในการพัฒนาสินค  าและบริการที่ มีมู ลค  า เพิ่ มสู ง  และ 

4)  การยกระดับแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรม  4 .0 

ซึ่งการประชุมนี้ ไดกระตุ นใหเกิดการหารืออยางบูรณาการ 

และไดเสนอใหมีการจัดตั้งหุนสวนความรวมมือไทย - เยอรมนี 

ผานกลไกประชารัฐ (PPP) เพ่ือขับเคล่ือนอุตสาหกรรม 4.0 

ไปสู เปาหมายประเทศไทย 4.0 โดยใชประสบการณและ

ความเชี่ยวชาญดานอุตสาหกรรมของเยอรมนีในการพัฒนา

อุตสาหกรรม 4.0 ของไทย นอกจากนี้ ไทยยังยินดีที่จะรวมมือ

กับเยอรมนีในการเช่ือมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 

ไปสูประเทศเพ่ือนบาน รวมทั้งอาเซียนตอไป
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 ที่ประชุมฯ ไดหารือและมีขอสรุปรวมกันวาในการ

เปล่ียนผานสู อุตสาหกรรม 4.0 มีความจําเป นที่จะต อง

บูรณาการนโยบายอุตสาหกรรม นโยบายการพัฒนา SMEs 

นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และนโยบาย

การศึกษา รวมทั้งการพัฒนาและปรับเปลี่ยทักษะของแรงงาน 

ใหสอดคลองและสงเสริมกัน และเห็นวาการมีแพลตฟอรม

อุตสาหกรรม 4.0 จะเปนกลไกกลางในการบูรณาการนโยบาย

ตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐ และเชื่อมโยงการขับเคลื่อน

การดําเนินงานกับภาคเอกชน และความรวมมือกับตางประเทศ 

นอกจากนี้ ยังมีผลจากการหารือโตะกลม ซึ่งเปนการหารือ

ในประเด็นเฉพาะทางท่ีสําคัญ 5 ดาน ไดแก 1) นโยบายท่ี

เกี่ยวของกับ “อุตสาหกรรม 4.0” 2) การผลิตอัจฉริยะ/การผลิต

ยุคใหม 3) การกาวสู ยุคดิจิทัลของอุตสาหกรรมบริการ

และสังคม (กรณีสาขาบริการทางการแพทย) 4) อุตสาหกรรม

การเกษตรและอาหารแปรรูป และ 5) แรงงาน 4.0 ซึ่งมี

ขอเสนอแนะที่นาสนใจหลายประการ อาทิ

  ● ในการปรับตัวเข าสู อุตสาหกรรม 4.0 จําเป น

ตองมีแพลตฟอรม (Platform) ที่ภาครัฐตองอํานวยการ

จั ด ตั้ ง เ พื่ อ เ ป  น กล ไ กผลั ก ดั น ยุ ท ธศ าสตร  ก า รพัฒนา

อุตสาหกรรม 4.0 ตามบริบทของประเทศไทย ใหไปสูทิศทาง

เดียวกัน ซึ่งประกอบดวยภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของ

มารวมกันจัดทํายุทธศาสตร กรอบนโยบายดานเทคโนโลยี

การศึกษาและแรงงาน โดยมีความตองการที่มาจากภาคเอกชน 

  ● ควร เลื อกอุ ตสาหกรรม ท่ีมี ศั กยภาพของไทย

เพื่อนํารองในการพัฒนาสูอุตสาหกรรม 4.0 กอน 

  ● การ ศึกษาเป นสิ่ งสํ าคัญ ท่ีสุดที่ จะต อง เต รียม

ความพรอม ตั้งแตระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย 

และจําเปนตองสงเสริมภาคอาชีวศึกษาและพัฒนาทักษะ

ที่ตรงกับลักษณะงานในอนาคต

SM
E

SM
E
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  ● ไทยควรใหประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลมากข้ึน

ในสาขาการแพทย โดยควรมีมาตรฐานสําหรับเครื่องมือแพทย

อิเล็กทรอนิกส หรือมาตรฐานดานความปลอดภัยทางไซเบอร

ดานการแพทย การแลกเปล่ียนขอมูลทางการแพทย รวมท้ัง

การยกระดับความสามารถบุคลากรทางการแพทยและเภสัช

  ● ควรคํานึงถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรฐานท้ัง

ภายในประเทศและภายนอกประเทศ อาทิ EU Regulation 

เพื่อใหอาหารมีความปลอดภัย

  ● เพ่ือสรางความเช่ือมโยงและมูลคาเพ่ิมควรมีการ

สรางความเช่ือมโยงในแตละหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรม

อาหารบริโภค และอุตสาหกรรมการเกษตรอ่ืนที่มิใชอาหาร

(Non Food) จากผู ผลิตถึงภาคธุรกิจ ระหวางเกษตรกร 

ผูผลิตอาหารแปรรูป และผูคาปลีก

กาวตอไปในความรวมมือของ อก. กับเยอรมนี
 กระทรวงอุตสาหกรรม (โดย สศอ.) กําลังอยูระหวางการจัดตั้งคณะทํางานหุนสวนความรวมมือไทย - เยอรมนี 

ตามแนวประชารัฐ เพื่อขับเคล่ือนอุตสาหกรรม 4.0 โดยมีหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมท้ัง

บริษัทชั้นนําเยอรมนีซึ่งมีบทบาทในดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย มารวมกันกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ของไทย

ใหเปนไปตามเปาหมายตอไป
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  อดีตที่ผานมาประเทศไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบ 1.0 ที่เนนภาคการเกษตร ผลิตและขายพืชไร พืชสวน ปศุสัตว 
  ไปสู ประเทศไทย 2.0 ที่เนนอุตสาหกรรมเบา ขายรองเทา กระเปา เครื่องนุ งหม และกาวเขาสู โมเดลปจจุบัน 
คือประเทศไทย 3.0 ที่เนนอุตสาหกรรมหนักและการสงออก ผลิตและขาย สงออกเหล็กกลา รถยนต กลั่นนํ้ามัน ปูนซีเมนต ฯลฯ 
ซึ่งโครงสรางเศรษฐกิจรูปแบบเดิมที่ใชเทคโนโลยีไมซับซอน ฉุดรั้งใหประเทศติดกับดักรายไดปานกลางมาหลายสิบปแลว รัฐบาล
จึงตองการเปลี่ยนใหเปนประเทศไทย 4.0 ที่เนนขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม เปลี่ยนจากการผลิตสินคาท่ีมีเหมือนกันท่ัวโลก
ใหเปนสินคาเชิงนวัตกรรม เปล่ียนภาคอุตสาหกรรมธรรมดาใหใชเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม ทั้งนี้ในชวงที่
ประเทศไทยกําลังกาวเดินไปสูโมเดลการพัฒนารูปแบบใหมดังกลาวน้ัน ภาคอุตสาหกรรมซ่ึงเปนหน่ึงในภาคสวนของการขับเคล่ือน
ที่สําคัญ ควรจะไดมีการ “Check up” ในมิติตาง ๆ เพื่อเตรียมความพรอมในการกาวสู “ประเทศไทย 4.0”

ประเทศไทย 4.0 ในบริบทของภาคอุตสาหกรรม เปนการพัฒนาเครื่องยนต
เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม โดยเนนใน 5 กลุม New S-curve 
และตอยอดใน 5 กลุม First S-curve
 หากยอนไปในอดีต ประเทศไทยเคยเปนประเทศที่ยากจน และพัฒนาสูประเทศ
ที่มีรายไดปานกลาง เปนระยะเวลากวา 20 ป แตประเทศก็ยังไมสามารถที่จะกาวขึ้นไป
สู ประเทศที่มีรายไดสูง เพราะติดอยู ในกับดัก ที่เรียกวา “กับดักประเทศรายได
ปานกลาง” แมวาประเทศไทยจะมีการปรับโมเดลเศรษฐกิจอยูหลายครั้ง เริ่มจาก
ประเทศไทย 1.0 เนนการเกษตรเปนหลัก หรือเปนสังคมเกษตรกรรม ประเทศไทย 2.0 
เนนอุตสาหกรรมเบา แรงงานราคาถูก โดยใชทรัพยากรธรรมชาติที่มี ประชากร
เริ่มมีการศึกษามากขึ้น ประเทศไทย 3.0 เนนอุตสาหกรรมหนักและการสงออก เชน 
รถยนต อิเล็กทรอนิกส โดยใชตนทุนและเทคโนโลยีจากตางประเทศ ดังนั้น ประเทศไทย
จึงจําเปนจะตองกาวไปอีกขั้น คือ ไปสูประเทศไทย 4.0 เปนประเทศที่มีรายไดสูง
สามารถพ่ึงพาตัวเองได และยกระดับใหเปนประเทศที่พัฒนาแลวนั่นเอง 

อภิยุกต อํานวยกาญจนสิน
สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ในใน

Check upCheck up
ภาคอุตสาหกรรมไทย พรอมแคไหน ภาคอุตสาหกรรมไทย พรอมแคไหน 

กาวตอไปประเทศไทย 4.0กาวตอไปประเทศไทย 4.0

บทความพิเศษ
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 ประเทศไทย 4.0 ในบริบทของภาคอุตสาหกรรม 
จะเปนการพัฒนา “เครื่องยนตเพื่อขับเคลื่อนการเติบโต
ทางเศรษฐกิจชุดใหม” (New Engines of Growth) 
ดวยการแปลงความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศท่ีมีอยู  2 ด าน คือ “ความหลากหลาย
เชิงชีวภาพ” และ “ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” 
ใหเปน “ความไดเปรียบในเชิงแขงขัน” ดวยวิทยาการ
ดานความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา โดยเนนใน 5 กลุม
อุตสาหกรรมอนาคต  (New S-curve)   ดั งนี้ 
1) อุตสาหกรรมหุนยนต (Robotics) 2) อุตสาหกรรม
การบินและโลจิสติกส (Aviation and Logistics)  3) อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and 
Bio-chemicals) 4) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) และ 5) อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (Medical Hub) และพัฒนาตอยอด
ใน 5 กลุมอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S - curve) ประกอบดวย 1) อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม (Next - Generation 
Automotive) 2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronics) 3) อุตสาหกรรมการทองเท่ียวกลุมรายไดดี
และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) 4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
(Agriculture and Biotechnology)  และ 5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)

ป 2559 MPI ภาพรวมขยายตัวรอยละ 1.6 ขยายตัวสูงที่สุดในชวง 3 ปที่ผานมา เมื่อพิจารณาในเชิงโครงสราง
ภาคอุตสาหกรรมไทยพึ่งพาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืมมากกวา 1 ใน 5 สวนอุตสาหกรรมยานยนตในชวง 5 ป
ที่ผานมา สัดสวนในภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนเพียงรอยละ 0.7 
 เมื่อพิจารณาสุขภาพของภาคอุตสาหกรรมไทย ในมิติตาง ๆ เริ่มจาก ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ MPI ซึ่งเคร่ืองช้ีภาวะ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่แสดงทิศทางการผลิตสินคาอุตสาหกรรมเปนรายผลิตภัณฑ รายสาขาอุตสาหกรรม และในภาพรวม
ของประเทศวาผลิตภัณฑในกลุ มอุตสาหกรรมใดหรือสาขาอุตสาหกรรมใดท่ีปริมาณการผลิตมีแนวโนมขยายตัวหรือหดตัว  

ซึ่งจะเปนประโยชนในการใชประเมินภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมโดยรวม โดยป 2559 MPI ในภาพรวม
ของประเทศขยายตัวรอยละ 1.6 จากป 2558 ที่หดตัว
ร อยละ 0.04 และป 2557 ที่หดตัวร อยละ 3.8
ถือเปนปที่ MPI ขยายตัวสูงท่ีสุดในชวง 3 ปที่ผานมา 
โดยอุตสาหกรรมสําคัญท่ีสงผลใหภาคอุตสาหกรรม
ในป 2559 ขยายตัว อาทิ เครื่องปรับอากาศ ชิ้นสวน
อิ เล็ กทรอนิกส   เหล็กและผลิตภัณฑ   ยานยนต  
เครื่องประดับ สําหรับอุตสาหกรรมที่สุขภาพอาจจะ

ไมคอยดีในป 2559 อาทิ เฟอรนิเจอร เสื้อผาสําเร็จรูป เครื่องยนตสําหรับรถยนต สิ่งทอตนนํ้า ซึ่งหลายอุตสาหกรรมที่สงผลดานลบ
ตอ MPI ในป 2559 ในขางตน (กราฟสีแดง) เปนกลุมอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน 
 ถัดจาก MPI ซึ่งเปนเคร่ืองช้ีภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่ีแสดงทิศทางการผลิตสินคาอุตสาหกรรม เมื่อพิจารณาถึง
โครงสรางภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถพิจารณาไดจากรายไดประชาชาติของประเทศไทย ดานการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจัดทํา
โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เผยแพรเปนรายป ขอมูลลาสุดป 2558 โครงสราง
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยประกอบดวยอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมมากท่ีสุดในสัดสวนรอยละ 21.59 หรือกลาวไดวา
ภาคอุตสาหกรรมไทยพ่ึงพาอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมมากกวา 1 ใน 5 โดยสัดสวนดังกลาวยังคงไมเปล่ียนแปลง

้
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มากนักเมื่อเทียบกับในชวง 15 ปที่ผ านมา ลําดับถัดไปใน
โครงสรางฯ ได แก  อุตสาหกรรมผลิตภัณฑคอมพิวเตอร 
และอิเล็กทรอนิกสมีสัดสวนรอยละ 9.9 โดยอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑคอมพิวเตอร ฯ จากป 2543 มีสัดสวนรอยละ 8.2 
ปรับสูงขึ้นมาเปนรอยละ 14 ในป 2553 และปรับลดลงคอนขาง
มากลงมาเหลือไมถึงรอยละ 10 ในป 2558 ซึ่งอาจจะมาจาก
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส
ไมสามารถผลิตสนิคาไดความตองการของตลาดโลกท่ีเปลีย่นแปลง 

อยางรวดเร็วในชวง 2-3 ปหลังนี้ ซึ่งตลาดสวนใหญของ
อุตสาหกรรมนี้เปนตลาดสงออก ในสวนของอุตสาหกรรม
ยานยนต มีความสําคัญกับภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น
เปนลําดับจากรอยละ 3.7 ในป 2543 ปรับเพ่ิมขึ้นเปน
รอยละ 7.1 และรอยละ 7.8 ในป 2553 และ 2558 ตามลําดับ 
อย  าง ไร ก็ตามเ ม่ือ เป รียบเ ทียบในช  วง  5  ป ที่ ผ  านมา 
แมอุตสาหกรรมยานยนตจะมีความสําคัญตอภาคอุตสาหกรรม
เพิ่มข้ึน แตสัดสวนเพ่ิมข้ึนเพียงรอยละ 0.7 อาจจะสะทอนถึง
การเขาสูระยะอ่ิมตัว (Maturity) ซึ่งอาจะตองมีการปรับปรุง
ผลิตภัณฑหรือพัฒนากลยุทธใหม ๆ ตอไป และอุตสาหกรรม
ที่สําคัญอีกหน่ีงอุตสาหกรรม ได แก  อุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเคร่ืองนุงหม มีสัดสวนรอยละ 5.3 ในโครงสรางภาค
อุตสาหกรรมไทย เมื่อเทียบกับในชวง 15 ปที่ผานมา สัดสวน
ลดลงคอนขางมาก โดยป 2543 มีสัดสวนถึงรอยละ 14.5 
และในชวง 10 ปตอมาในป 2553 มีสัดสวนลดลงกวาครึ่ง
เหลือสัดสวนเพียงรอยละ 7.1 

ในดานของความเช่ือมั่นของนักลงทุนหรือผูประกอบการ
ในป 2559 โดยเฉพาะในกลุม 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย 
อุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน
เป นอุตสาหกรรมที่ผู ประกอบการมีความสนใจลงทุน
คอนขางมาก
 สุขภาพของภาคอุตสาหกรรมไทยในมิติตอไป ไดแก 
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนหรือผู ประกอบการที่มีต อภาค
อุตสาหกรรมในสาขาตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 10 อุตสาหกรรม

เปาหมาย (New Engine of Growth) ซึ่งประกอบดวย 5 กลุม
อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)  และ 5 กลุมอุตสาหกรรม
เดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) โดยสะทอนไดจากตัวเลข
คําขอรับการสงเสริมการลงทุน ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนหรือ BOI เปนผูเก็บรวบรวมและประมวลผล 
ขอมูลในป 2559 มีการขอรับการสงเสริมการลงทุน 1,546 
โครงการ เพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 56 มีมูลคาเงินลงทุน 
584,350 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 196 เนื่องจาก
มีนักลงทุนหลายรายสนใจย่ืนขอรับการสงเสริมในกิจการ
ซอฟตแวรตามนโยบายสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และกิจการ
บริษัทการคาระหวางประเทศ ประกอบกับมีโครงการขนาดใหญ
ที่มีเงินลงทุนมากกวา 1,000 ลานบาท ยื่นขอรับการสงเสริม
เข  ามาเป นจํ านวนมาก  โดยเฉพาะกิจการบริการและ
สาธารณูปโภคและกิจการผลิตยานยนตและชิ้นสวน เช น 
โครงการทอขนสงกาซธรรมชาติขนาดใหญ การผลิตยางรถยนต 
และการผลิตเครื่องยนตของรถยนต เปนตน สะทอนใหเห็นถึง
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ความเช่ือมั่นของนักลงทุนที่ เพิ่มสูงขึ้น และเม่ือพิจารณา
การขอรับการสงเสริมการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย 
ในป 2559 มีการขอรับการสงเสริมใน 10 อุตสาหกรรม
เปาหมาย จํานวน 849 โครงการ คิดเปนรอยละ 55 ของ
จํานวนโครงการท่ีขอรับการส งเสริม และมีมูลค าทั้ งสิ้น
299,362 ลานบาท คิดเปนรอยละ 51 ของมูลคาการขอรับ
การสงเสริมทั้งสิ้น หากพิจารณาในแงของจํานวนโครงการ
พบว าส วนใหญ  เป นการลงทุนกิจการพัฒนาซอฟต แวร 
ในอุตสาหกรรมดิจิทัล สวนในดานมูลคาของเงินลงทุนพบวา
ในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนมีเงินลงทุนสูงที่สุด 

มิติในเรื่องของ R&D สัดสวนการลงทุน R&D ตอ GDP 
ของประ เทศ เ ร่ิม มีสั ดส  วน เ พ่ิม ข้ึนอย  าง มีนั ยสํ า คัญ 
โดยอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมยานยนต  
เปน 2 อุตสาหกรรมท่ีมีคาใชจายดาน R&D สูงที่สุด
 ในมิติต อไป ซึ่ งเป นมิติสําคัญที่จะพาประเทศไทย
ใหก าวขาม “กับดักประเทศรายไดปานกลาง” และมุ งสู  
“ประเทศไทย 4.0” ไกแก มิติในเร่ืองของการวิจัยและพัฒนา 
(R&D) หากยอนหลังในชวงประมาณ 15 ปที่ผานมา ตั้งแต
ป 2544 - 2558  ประเทศไทยมีการลงทุนดานการวิจัยและ

พัฒนาเพิ่มขึ้นคอนขางมาก โดยป 2558 คาใชจายในดาน R&D 
ของภาคเอกชนเพิ่มข้ึนรอยละ 73 และเมื่อเทียบเปนสัดสวน
การลงทุน R&D ตอ GDP ของประเทศแลวเริ่มมีสัดสวนเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสําคัญจากรอยละ 0.47 ในป 2556 เพิ่มขึ้นเปน
รอยละ 0.62 ในป 2558 เมื่อพิจารณาเปนรายอุตสาหกรรม
ขอมูลลาสุดในป 2558 พบวาในดานคาใชจายดานการวิจัย
และพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร มีคาใชจายดานการวิจัยและ
พัฒนาสูงที่สุด (12,063 ลานบาท) โดยเปนการวิจัยและพัฒนา
บรรจุภัณฑและคุณคาทางโภชนาการ รวมถึงวิจัยและพัฒนา
การปรับปรุงพันธุพืชและสัตว รองลงมา ไดแก อุตสาหกรรม
ยานยนต (10,726 ล านบาท ) เป นการวิจัยและพัฒนา
ศูนยวิเคราะหทดสอบช้ินสวนยานยนต รวมถึงวิจัยและพัฒนา
ระบบไฟฟาของเคร่ืองยนต และอุตสาหกรรมเคมี (4,789 
ลานบาท) เปนการวิจัยและพัฒนาสินคาเพื่อเพิ่มมูลคา รวมถึง
วิจัยและพัฒนาสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และหากเปรียบ
เทียบเปอรเซ็นตคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนาตอยอดขาย
ในภาคอุตสาหกรรม พบวา 3 สาขาแรกท่ีลงทุนดานการวิจัย
และพัฒนาสูง ไดแก อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมยาง
และพลาสติก และอุตสาหกรรมยานยนต โดยมีสัดสวนรอยละ 
3.47 3.25 และ 2.12 ตามลาํดับ 

อุตสาหกรรม

 ยานยนตและชิ้นสวน

 เครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และอุปกรณโทรคมนาคม

 ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ

 อุตสาหกรรมการเกษตร

 ทองเที่ยว

 สิ่งทอและเคร่ืองนุงหม

 การแพทย

 ดิจิทัล

 อากาศยาน 

 ระบบอัตโนมัติและหุนยนต

รวม

จํานวนโครงการ

 56

 96

 86

 205

 28

 19

 20

 319

 8

 12

 849

เงินลงทุน (ลานบาท)

    88,511

    64,918

    46,986

    45,892

    21,398

    13,464

    7,800

    5,173

    83,916

    1,304

    299,362

คําขอรับการสงเสริมการลงทุนจําแนกตามอุตสาหกรรมเปาหมายป 2559

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)
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ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ

จํานวนนักศึกษาใหมและผู สําเร็จการศึกษาในทุกระดับชั้น 
จะอยูในสายวิทยาศาสตรฯ ในสัดสวนที่นอยกวาเมื่อเทียบกับ
นักศึกษาในสายสังคมศาสตร และเมื่อพิจารณากําลังแรงงาน
ดานวิทยาศาสตรฯ แนวโนมกําลังแรงงานของคนชวงอายุ 
30 - 39 ปขึ้นไปนั้นมีเพ่ิมข้ึน 
 มิติสุดทายท่ีจะกลาวถึง เปนปจจัยที่สําคัญยิ่งเพราะเปน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับทรัพยากรมนุษย ไดแก เรื่องของบุคลากร

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ถือเปนรากฐานและหมุดหมาย
สําคัญในการนําประเทศไปสูการพัฒนาตอไป จึงจําเปนตอง
มีการประเมินขอมูลเรื่องจํานวนนักศึกษาเขาใหมของกําลัง
แรงงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในแตละปเพื่อให
สอดคลองกับความตองการของสังคมและการใชงานในภาค
อุตสาหกรรม โดยตัวเลขทางสถิติในป 2558 ซึ่งเปนขอมูลลาสุด
พบวาจํานวนนักศึกษาใหมและผูสําเร็จการศึกษาในทุกระดับชั้น 
จะอยูในสายวิทยาศาสตรฯ ในสัดสวนที่นอยกวาเมื่อเทียบกับ
นักศึกษาในสายสังคมศาสตร สถานการณดังกลาวสะทอนถึง
จํานวนอุปทานบุคลากรดานวิทยาศาสตรฯ ที่ยังไมเพียงพอ
ตอการสรางรากฐานที่แข็งแกรงรองรับการพัฒนาประเทศ 
ในด านของกําลั งแรงงานสายวิทยาศาสตร ฯ  ป   2558 
กําลังแรงงานด านวิทยาศาสตร ฯ  รวมท้ังหมดมีจํานวน 
3.97 ลานคน จําแนกเปน 2 ประเภท คือ ผูมีงานทําทั้งหมด 

3.92 ลานคน (แบงเปนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ 
แตไมไดทํางานดานน้ี และผูที่จบสาขาอ่ืนแตทํางานดานวิทยา
ศาสตรฯ) และกลุมผู ว างงานท่ีสําเร็จการศึกษาดานวิทยา
ศาสตรฯ จํานวน 55,270 คน ทั้งนี้ผู ที่สําเร็จการศึกษา
ในสายวิทยาศาสตรฯ สวนหนึ่งไมไดเขาสูตลาดแรงงานดานนี้ 
โดยบุคลากรกลุมนี้มักมีแนวโนมหันไปประกอบอาชีพท่ีใชทักษะ
และฝมือในดานอ่ืน ๆ โดยเฉพาะผูจําหนายสินคา เมื่อจําแนก
ตามอายุ กําลังแรงงานดานวิทยาศาสตรฯ สวนมากจะอยูใน
ชวงอายุ 30 - 39 ป รองลงมา จะอยูในชวงอายุ 20 - 29 ป 
ขอสังเกตสําคัญพบวาสัดสวนของกําลังแรงงานในชวงอายุ 
20 - 29 ป มีทิศทางลดลง ขณะท่ีแนวโนมกําลังแรงงานของคน
ชวงอายุ 30 - 39 ปขึ้นไปนั้นมีเพิ่มข้ึน สถานการณดังกลาว
อาจสื่อใหเห็นจํานวนบุคลากรวิทยาศาสตรในอนาคตจะถดถอย

ภาคการผลิตที่ลงทุน R&D สูงสุด 5 สาขาแรก ป 2558
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และขาดแคลน และสะทอนถึงปรากฏการณของสังคมผูสูงอายุ
ในอนาคต
 กลาวโดยสรุป  สาขาอุตสาหกรรมที่สุขภาพอาจจะ
ไมคอยดีในป 2559 อาทิ เฟอรนิเจอร เสื้อผาสําเร็จรูป เครื่องยนต
สําหรับรถยนต สิ่งทอตนน้ํา ซึ่งหลายอุตสาหกรรม เปนกลุม
อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน เมื่อพิจารณาถึงโครงสราง
ภาคอุตสาหกรรมไทย มีการพ่ึงพาอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มมากกวา 1 ใน 5 อุตสาหกรรมยานยนตมีสัดสวน

รอยละ 3.7 ในป 2543 ปรับเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 7.1 และ 7.8 
ในป 2553 และ 2558 ตามลําดับ ในชวง 5 ปที่ผานมา สัดสวน
เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 0.7 อาจจะสะทอนถึงการเขาสูระยะอิ่มตัว
ของอุตสาหกรรม สําหรับอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม 
สัดสวนลดลงคอนขางมาก จากรอยละ 14.5 ในป 2543 
เหลือเพียงรอยละ 5.3 ในป 2558 ในดานของความเชื่อมั่น
ของนักลงทุนหรือผูประกอบการในป 2559 อุตสาหกรรมดิจิทัล
และอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นส วนเป นอุตสาหกรรม

ที่ผูประกอบการมีความสนใจลงทุนคอนขางมาก ประเด็นตอมา 
ไดแก เรื่อง R&D ประเทศไทยมีการลงทุนดาน R&D เพ่ิมขึ้น
คอนขางมาก ป 2558 คาใชจายในดาน R&D ของภาคเอกชน
เพิ่มข้ึนรอยละ 73 และเม่ือเทียบเปนสัดสวนการลงทุน R&D 
ตอ GDP ของประเทศเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญจากรอยละ 0.47 
ในป 2556 เปนรอยละ 0.62 ในป 2558 อุตสาหกรรมอาหาร 
และอุตสาหกรรมยานยนต เปน 2 อุตสาหกรรมท่ีมีคาใชจาย
ดาน R&D สูงที่สุด ประเด็นสําคัญสุดทาย ไดแก บุคลากร

ดานวิทยาศาสตร ป 2558 จํานวนนักศึกษาใหมและผูสําเร็จ
การศึกษาในทุกระดับช้ัน จะอยูในสายวิทยาศาสตรฯ ในสัดสวน
ที่นอยกวาเม่ือเทียบกับนักศึกษาในสายสังคมศาสตร และเม่ือ
พิจารณากําลังแรงงานดานวิทยาศาสตรฯ แนวโนมกําลังแรงงาน
ของคนชวงอายุ 30 - 39 ปขึ้นไปน้ันมีเพ่ิมข้ึน อาจส่ือใหเห็น
การขาดแคลนจํานวนบุคลากรวิทยาศาสตรและปรากฏการณ
สังคมผูสูงอายุในอนาคต 

แหลงที่มาของขอมูล
http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6428&filename=ni_page

http://www.boi.go.th/upload/Investment_1612_28432.pdf
http://stiic.sti.or.th/

http://stiic.sti.or.th/wp-content/uploads/2017/01/scitech59.pdf
http://roietlocal.com/news/2016/ประเทศไทย-4-0
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 รศอ.อิทธิชัย ปทมสิริวัฒน
กับบทบาทการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0

Q : ทานไดดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ สศอ. 
  มีภารกิจที่ไดรับมอบหมายอะไรบาง
A : งานที่ไดรับมอบหมายใหดูแลรับผิดชอบสํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค สํานักนโยบาย

อุตสาหกรรมรายสาขา 1 และสํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 ซึ่งครอบคลุมงานดานการกําหนด

ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมและการผลักดันไปสูการปฏิบัติทั้งในระดับมหภาคและรายสาขา

อุตสาหกรรม รวมทั้งดูแลสํานักบริหารกลางในสวนการบริหารการคลังและพัสดุและบริหารงานทั่วไป 

Q : ภารกิจมอบหมายพิเศษอยางอื่น
A : ไดรับมอบหมายใหเปนประธานคณะกรรมการ PMQA หมวด 1-3 ที่มีภารกิจในดานการนํา

องคกร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร และการใหความสําคัญกับผูรับริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึง

เปนผูบริหารดานการสงเสริมบทบาทชายหญิง และเปนผูประสานงานของ สศอ. ในศูนยปฏิบัติการ

ตอตานการทุจริตของกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ไดดูแลการจัดงานประชุมวิชาการ สศอ. 

(OIE FORUM 2017) 

สัมภาษณพิเศษ
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Q : ภารกิจที่ไดรับมอบหมายภายนอก สศอ. 
A : เปนผูแทนในการประชุมคณะอนุกรรมการการสงเสริม

การลงทุนของ BOI คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานของ

กระทรวงพลังงาน รวมถึงยังมีการเขารวมการประชุมบอรดของ

สถาบันเฉพาะทาง และคณะกรรมการของกระทรวงอื่น ๆ ดวย

Q : ในมุมมองของทาน ทําไมประเทศไทย
  ตองการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 

A : ในชวง 10 ปที่ผานมา ความกาวหนาทางเทคโนโลยี

และการส่ือสารไดพลิกโฉมใหเกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ

ของโลกที่ทุกคนสามารถติดต อสื่อสารผ านโลกออนไลน  

และสามารถทําธุรกิจซื้อขายสินคา/บริการบนสมารทโฟน 

หรือเรียกไดวาสามารถทํากิจกรรมทุกสิ่งทุกอยางไดบนสมารท

โฟน หรืออุปกรณที่สามารถต อเ ช่ือมกับอินเทอร  เน็ตได  

(เชน Tablet) จะเห็นไดอยางชัดเจนถึงรูปแบบการใชชีวิต

ที่แตกตางออกไปจากเดิมอยางมาก ซึ่งไดสงใหการผลิตสินคา

หรือบริการในรูปแบบเดิม ๆ ตองหายออกไปจากตลาด 

เพราะไม สามารถตอบสนองความต องการของลูกค าได 

อีกตอไปแลว การผลิตสินคาหรือบริการในรูปแบบใหม ๆ 

ที่เขาใจ/ตอบโจทยลูกคาทั้งดานนวัตกรรมเทคโนโลยี รูปแบบ

ที่ดูทันสมัย และการบริการท่ีรวดเร็วเขาถึงไดตลอดเวลาเกิดข้ึน

มาทดแทน (เชน การเรียกแท็กซี่ผานแอฟพลิเคช่ัน) ดังนั้น 

จึงขอเนนยํ้าว าอุตสาหกรรมไทยตองรีบปรับตัวใหทันกับ

การเปล่ียนแปลงของกระแสโลกและพฤติกรรมของผูบริโภค 

เพื่อเสริมจุดแข็งที่ไทยมีอยู แลวในการผลิตสินคาที่ไดรับการ

ยอมรับจากลูกคาทั่วโลกทั้งมาตรฐานการผลิตและคุณภาพ

ของสินคา มิฉะนั้นก็ยากที่จะแขงขันไดตอไปอยางที่เห็นไดจาก

บริษัทยักษใหญหลายรายลมหายไปจากตลาด เชน Kodak 

Nokia  

  นอกจากนี้ การพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู  4.0 ที่มี

การนําความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการสื่อสารเขามาใช

ช วยใหการผลิตของภาคอุตสาหกรรมมีความยืดหยุ นและ

มีประสิทธิภาพการผลิต (Flexible/Productivity) มากขึ้น

กว าเดิมมากนั้น จะเป นประโยชน กับภาคอุตสาหกรรม

โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมไทยที่กําลังประสบปญหา
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ตั้งแตตนทาง (กลุม Supplier) จนถึงลูกคา (กลุม Customer) 

รวมถึงการเปดโอกาสใหมีการซ้ือ-ขายสินคาไดจากท่ัวโลก

เพียงแคคลิกผานระบบออนไลน ประกอบกับระบบขนสงสินคา/

ระบบการชําระเงินที่มีการพัฒนาใหดีขึ้นกวาเดิม ไดเขามาชวย

สนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหการซื้อ - ขายออนไลน

ไดเปนอยางดีอีกดวย

  จึงขอกลาวอีกคร้ังวา อุตสาหกรรมไทยจําเปนตองมี

การเรียนรูและนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แขงขัน นับตั้งแตการออกแบบผลิตภัณฑ การบริหารการผลิต

ตลอดทั้งซัพพลายเชนน กระบวนการผลิต การตลาดและการ

บริการที่สามารถตอบสนองถึงลูกคาปลายทาง ซึ่งสิ่งเหลานี้

มันจะเกิดการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาและมีผลในการขับเคลื่อน

นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม ไมวาจะเปนการเตรียมความพรอม

เรื่องเทคโนโลยี แรงงาน รวมท้ังการหาพันธมิตรในการพัฒนา

ดานตาง ๆ เชน พันธมิตรตางประเทศที่จะเขามารวมพัฒนา

ในดานการลงทุน ดานการพัฒนาเทคโนโลยี ดานการพัฒนา

ความสามารถของวิศวกรและแรงงาน และการสรางพันธมิตร

การแขงขันทางดานราคา (ซึ่งไทยไมสามารถแขงขันดานราคา

ไดอีกตอไปแลว จากการที่คาแรงงานเราสูงขึ้น และแรงงานไทย

รุนใหมหันไปทํางานดานการบริการมากขึ้น) จะเปนการสราง

โอกาสใหกลับมาสามารถแขงขันไดอีกครั้ง โดยการหันมาผลิต

สินคาที่เจาะกลุมลูกคาหลากหลาย (Mass Customization) 

หรือการขยับไปสูการผลิตสินคาที่มาพรอมกับ Solution ใหกับ

ลูกคา ไดดวยตนทุนท่ีตํ่าลงและรวดเร็วขึ้น (ไมจําเปนตองผลิต

สินคาจํานวนมาก ๆ) จากการนําระบบอัตโนมัติ/หุ นยนต

อัจฉริยะที่มีระบบปญญาประดิษฐ หรือเรียกวา Artificial 

Intelligence (AI) ซ่ึงสามารถคิดไดและสื่อสารได เขามาทํางาน

รวมกับมนุษยเสมือนเปนเพื่อนรวมงานคนหนึ่ง นอกจากนั้น

ยังมีเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT ที่จะเขามาเปนตัวกลาง

ทําใหการส่ือสารระหวางคนกับเครื่องจักร (Man to Machine) 

และระหวางเคร่ืองจักรดวยกันเอง (Machine to Machine) 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนเทคโนโลยี ยังสราง

ใหเกดิรูปแบบการบริหารจดัการในภาคธรุกจิอตุสาหกรรมใหม ๆ 

ในการเชื่อมโยงขอมูลระหวางกันไดตลอดทั้ง Supply Chain 
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เครือขายการตลาดในระดับโลก เราจึงตองทําอีกหลายเร่ือง 

ไมวาจะเปนการสรางสภาพแวดลอมของประเทศ สิทธิประโยชน

ตาง ๆ ใหมีการจูงใจเขาการมาลงทุน มีการจัดทําเลท่ีเหมาะสม

กับการลงทุน พรอมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมเดิมใหเขมแข็ง

ยิ่งขึ้น และสรางใหเกิด supply chain ในประเทศ รวมถึง

การขยายเครือขายการผลิตเพื่อสรางความรวมมือกับประเทศ

อื่น  ๆ  ซึ่ งทั้ งหมดนี้ เป นประเด็นสําคัญในเ ร่ืองของการ

เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม และเปนบทบาทสําคัญที่สํานักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมตองเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนา 

โดยมีหน าที่ ในการผลักดันนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม

ใหเกิดเปนรูปธรรม ตลอดจนจัดทําเคร่ืองมือชี้วัดทางเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมที่สามารถสะทอนภาพการเปลี่ยนแปลงของ

อุตสาหกรรมในรูปแบบใหม ๆ ซึ่งโดยปกติเรามีการจัดทําดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรมเปนรายเดือน ที่มีการวิเคราะหทุกเดือน 

ก็คงจะตองหาเครื่องมือชีว้ดัตาง ๆ เพิม่ขึน้ใหสอดรบักบัการพฒันา

อตุสาหกรรม 4.0 ดวย

Q : อุตสาหกรรมเปาหมายคืออะไร และสศอ. 
  มีบทบาทอยางไร
A : รัฐบาลไดกําหนดอุตสาหกรรมเปาหมายที่มีศักยภาพ 

(S-Curve) ที่จะเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม (New 

Growth Engine) ของประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

ที่อยู บนรากฐานของเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด

สรางสรรค โดยสวนแรกเปนการพัฒนาตอยอด 5 อุตสาหกรรม

เดิม (First- S Curve) คือ  อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 

(Next-generation Automotive) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

อัจฉริยะ (Smart Electronics) อุตสาหกรรมการทองเที่ยว

กลุมรายไดดีและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical 

and Wellness Tourism)  การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 

(Agriculture and Biotechnology) และอุตสาหกรรมการ

แปรรูปอาหาร (Food for the Future) โดยการยกระดับ

ความสามารถจากเดิมดวยเทคโนโลยีใหม ๆ การพัฒนาสินคา

ใหม ๆ  ที่มีโอกาสเติบโตสูง สวนตอมาคือ การเติม 5 อุตสาหกรรม
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อนาคต (New-S Curve) ที่อาจจะมีพื้นฐานไมมากนักแตมี

ทิศทางการเติบโตท่ีสูงมาก หรืออาจจะมีศักยภาพมากแตยังไม

เคยถูกหยิบยกขึ้นมาพัฒนาอยางจริงจัง ไดแก อุตสาหกรรม

หุนยนตเพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics) อุตสาหกรรมการบิน

และโลจิสติกส (Aviation and Logistics) อุตสาหกรรม

เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)  

อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) และอุตสาหกรรมการแพทย

ครบวงจร (Medical Hub)

  จะเห็นไดวาปจจัยความสําเร็จที่มีความสําคัญอยางยิ่ง

ในการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมแหงอนาคตไปสู ผลิตภัณฑ

เปาหมายของ 10 อุตสาหกรรมแหงอนาคต คือ การผลักดัน

นวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใช ในเชิงพาณิชย  และเปล่ียน

อุตสาหกรรมไทยจากการใชแรงงานเขมขนไปสูอุตสาหกรรม

ที่ใชเทคโนโลยีและความรูที่สูงขึ้น หรือการใชนวัตกรรมเปน

ตัวขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งเปนสิ่งที่ทาทายสําหรับ

อุตสาหกรรมท่ีตองปรับวิธีการดําเนินธุรกิจจากเดิมมากพอ

สมควร รวมถึงภาครัฐที่ต องเปนหนวยสนับสนุน ใหภาค

อุตสาหกรรมกาวต อไปดวยความเข มแข็งและทําให ไทย

เปนศูนยกลางของประเทศในแถบน้ี โดยการทําใหทุกคนนึกถึง

หรือเขามาจับจายซื้อของ เชน อุตสาหกรรมส่ิงทอ/แฟชั่น

ซึง่เราจะเห็นไดวาชาวตางชาติเดนิทางเขามาซ้ือเสือ้ผาท่ีประตูนํา้ 

ซึ่งภาครัฐจะตองดําเนินการพัฒนา/ตอยอดจากตรงนี้ออกไปอีก 

หรืออุตสาหกรรมทางการแพทย จากการที่ปจจุบันประเทศไทย

มชีาวตางชาติเขามาใชบรกิารทางการแพทยอยางมาก เพราะเราได

รับความเชื่อถือคุณภาพของแพทย และคุณภาพของการ

ใหบริการ ทําอยางไรถึงจะสรางอุตสาหกรรมทางการแพทย/

สุขภาพขึ้นมาไมวาจะเปน ยา หรือเครื่องมือแพทยที่ไดรับ

การพัฒนาจนเปนที่ยอมรับมากข้ึน

Q : สศอ. มีบทบาทในการผลักดัน
  อุตสาหกรรมเปาหมาย อยางไร
A : สศอ. เปนหนวยงานที่เปนเสมือนคลังสมอง (Think 

Tank)  ของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงมีบทบาทหลักในการ

กําหนดแนวทางยุทธศาสตรของอุตสาหกรรมวาจะเดินหนาไป

ในทิศทางใด รวมท้ังการกําหนดเปาหมายและมาตรการตาง ๆ 

เช น การผลักดันอุตสาหกรรมหุ นยนต (New-S curve) 

ไดมีการหารือกับหนวยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบัน

การศึกษา (ผนึกกําลัง 3 ฝาย) ในการระดมขอคิดเห็นและ

ตกผลึกประเด็นตาง ๆ รวมกันที่จะนํามาสูการกําหนดนโยบาย

การพัฒนาอุตสาหกรรมหุ นยนต ทิศทางการพัฒนา และ

มาตรการท่ีจําเปนเรงดวน ซึ่งคาดวาภายในเดือนกรกฎาคม

จะนําเสนอให คณะรัฐมนตรีพิจารณาให ความเห็นชอบ

โดยตั้งเปาหมายใหไทยเปนผู นําการผลิตและการใชหุ นยนต

และระบบอัตโนมัติทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการของ

อาเซียน ซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ นยนตนี้จะเปนการ

สนับสนุนใหไทยมี Productivity ที่สูงข้ึนทั้งในกระบวนการผลิต

และการบริหารจัดการ และการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู 4.0 

ตามนโยบาย

  นอกจากน้ี การผลักดันนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใช

ในเชิงพาณิชย และเปล่ียนอุตสาหกรรมไทยจากการใชแรงงาน

เขมขนไปสูอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีและความรูนั้น จําเปน

ที่จะตองลดปญหาอุปสรรคตาง ๆ 
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หนวยงานอ่ืน ๆ ที่จะมีการเชิญเขารวมหารือในการประชุม 

หรือในคณะกรรมการตาง ๆ เพื่อกําหนดนโยบายการพัฒนา

อุตสาหกรรมหรือการแกไขปญหาใหกับภาคอุตสาหกรรม

Q : การทํางานรวมกบัสถาบนัเครอืขายตาง ๆ
A : สถาบันเครือขายตาง ๆ ถือวาเปนพันธมิตรสําคัญ

ในการขับเคลื่อนใหแนวทางยุทธศาสตรของอุตสาหกรรมเกิดผล

ในทางปฏิบัติไดจริง โดยเปนหนวยงานประสาน/สนับสนุนหลัก

การพัฒนาผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมผานโครงการ

ตาง ๆ ที่เปนนโยบายของภาครัฐ เชน โครงการ Productivity 

หรือเปนหนวยงานรับรอง/ตรวจสอบ เชน การแกไขปญหา

โครงสรางอากรขาเขาลักลั่นของอุตสาหกรรมไฟฟาฯ สถาบัน

ที่ผ านมาใหกับภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะปญหา

การเชื่อมตอโจทยจากภาคอุตสาหกรรมไปสูการทําวิจัยพัฒนา 

หรือสิทธิประโยชนตาง ๆ สศอ. จึงไดริเริ่มใหมีการพัฒนา

เครือขายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม เพื่อเปนหนวยงาน

ที่เชื่อมตอหรือเปนแกนกลางในการประสานความตองการ

ของภาคอุตสาหกรรมไปสู หน วยงานสนับสนุนทุนวิจัย/

องคความรูดานนวัตกรรม มาตรการสนับสนุน/ สิทธิประโยชน

ตาง ๆ  ประสานความรวมมือในการใชองคความรูและผูเช่ียวชาญ

จากหลากหลายสาขา ซึ่งป จจุบันมีการเข าร วมเครือขาย

และแลกเปล่ียนเรียนรูของสมาชิก ประกอบดวยผูประกอบการ 

นักวิจัย และบุคคลจากหนวยงานตาง ๆ จํานวนไมตํ่ากวา 

500 คน   เกิดการจับคู ทํ านวัตกรรมร วมกันระหว  าง

ผูประกอบการกับนักวิจัย/หนวยงานสนับสนุนทุนวิจัยจํานวน

มากกวา 10 ราย และไดมีการสานไอเดียตอใหมีการจัดตั้ง 

Industr ial Transformation Center ของกระทรวง

อุตสาหกรรมเพ่ือสนับสนุนการทําตนแบบการผลิตผลิตภัณฑ

นวัตกรรม  

 อยางไรก็ตาม การผลักดันอุตสาหกรรมตาง ๆ ใหเกิด

การพัฒนาไดอยางตอเน่ืองน้ัน คนท่ีมีบทบาทเปน key player 

จริ ง  ๆ  คือภาคเอกชนที่ เข  า ใจสภาพการดํา เนินธุ รกิจ

และสถานการณการแขงขันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ดังนั้น สศอ. จําเปนตองดึงใหภาคเอกชนมารวมงานกับเราให

มากขึ้นในการกําหนดทิศทางพัฒนาอุตสาหกรรมตอไป 

Q : ความรวมมือกับหนวยงานอื่น ๆ 
  การกําหนดนโยบาย
A : การดําเนินงานท่ีผ านมาได รับความร วมมือจาก

หลายหนวยงาน โดยเฉพาะในปจจุบันการพัฒนาอุตสาหกรรม

ตองเนนเทคโนโลยีนวัตกรรม ทําใหมีการประสานงานหรือ

เขาพบหารือกับหนวยงานของกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีมาอยางตอเนื่องถึงแนวทางการพัฒนานวัตกรรม

หรือเทคโนโลยีพื้นฐานอยางไรท่ีจะสนับสนุนใหอุตสาหกรรม

เดนิไปขางหนาได หรือหากพูดถึงเรื่องของการใชแรงงาน ความรู 

ความสามารถ แรงงานท่ีมีความชํานาญ จําเปนตองการสราง

มาตรการท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาแรงงานเราก็ตองคุยกับกระทรวง

แรงงานวาเราจะมีโปรแกรมการพัฒนาคนอยางไร รวมถึง
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ตองมีการทํางานรวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ 

และมหาวิทยาลัยตาง ๆ

  สําหรับ สศอ. ในปจจุบันจะมีการพัฒนาเคร่ืองมือ

ใหม ๆ ในการช้ีนําหรือกําหนดทิศทางอุตสาหกรรม เช น

การใชเครื่องมือช้ีวัดเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในมุมตาง ๆ ไดแก 

ตัวช้ีวัดการพัฒนาความสามารถในดานนวัตกรรม/เทคโนโลยี 

การพัฒนาความสามารถในดานแรงงาน หรือการบริหารจัดการ  

นอกจากน้ี สศอ. ยังไดรับบทบาทมาดูแลเร่ือง BIG DATA 

ที่จะเป นเครื่องมือในการเข ามาช วยในการจัดการข อมูล 

และการสรางแบบจําลองที่เช่ือมโยงความสัมพันธของขอมูล

จํานวนมหาศาลท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือใหเกิด

การใชประโยชนจากขอมูลและนํามาสรางภาพอุตสาหกรรม

อนาคต (Industrial Foresight) สําหรับการกําหนดทิศทาง

การพัฒนาอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การทํางานจะรวมกันทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และนักวิชาการในการเปน Stakeholder ที่สําคัญ

ในการกําหนดทิศทางของการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 

ไปพรอมกับการใชเคร่ืองมือหรือโมเดลตาง ๆ ในการพยากรณ/

สรางภาพอุตสาหกรรมอนาคต ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนสิ่งท่ีเราตอง

รวมกันเรียนรู 

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสก็ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงาน

รับรอง/ตรวจสอบสูตรการผลิต/เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

ก อนการนํา เข  าตามหลักเกณฑ ที่ กรมศุลกากรกําหนด 

เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูประกอบการ หรือแมกระท่ัง

การเป น Center ในการทํางานร วมกับภาคอ่ืน ๆ เช น 

อุตสาหกรรมหุนยนต จะมีสถาบันไทย - เยอรมัน ทํางานรวมกับ

นักวิชาการในมหาวิทยาลัยตาง ๆ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี

หุนยนต/ระบบอัตโนมัติในเชิงพาณิชย 

Q : ในฐานะที่ สศอ. เปนองคกรชี้นํา
  การพัฒนาอุตสาหกรรม 
  อยากทราบถึงแผนการทํางาน
  ของ สศอ. ในอนาคต
A : การจะชี้นําใครไดตองหมายถึงวาเราตองเปนผูมีความรู

อยางลึกซึ้งในเร่ืองนั้น ๆ ทาง สศอ.จึงตองมีการพัฒนาบุคลากร

ใหมีความรู ความสามารถและมีการเติมเต็มความรู ใหม ๆ 

อยูเสมอ เพราะอุตสาหกรรมและธุรกิจตาง ๆ มีการเปล่ียนแปลง

อยู ตลอดเวลาเทคโนโลยีบางตัวก็ เป นสิ่งที่ทําให  เ กิดการ

เปลี่ยนแปลงหรือเกิดอุตสาหกรรมใหม ๆ ขึ้น ดังนั้นเราจึงจําเปน
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ใหเกิดขึ้นจากการนําอุตสาหกรรมอื่น ๆ  รวมไปดวย  เชน อาหาร 

เคร่ืองด่ืม เสื้อผา รองเทา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส (เชน Smart 

Watch) การพัฒนาแอพพลิเคชั่นตาง ๆ ที่เก่ียวของในการเขามา

ตอบโจทยเดียวกัน นี่คือ มุมมองใหมในการพัฒนาอุตสาหกรรม

ซึ่งเปนมุมที่แตกตางออกไปจากเดิม

Q : อยากใหทานสะทอนภาพ
  ของภาคอุตสาหกรรมในปจจุบัน 
  และแนวทางปรับตัวแขงขัน
  ของผูประกอบการไทย
A : เมื่อกอนอุตสาหกรรมเติบโตไดจากการรับจางผลิตท่ีมี

คําสั่งซื้อ (Order) มาใหผลิตอยางเดียว อุตสาหกรรมไทยเพียง

จัดการผลิตตามที่เขาตองการแคนั้น ซึ่งจะแตกตางจากปจจุบัน 

ทุกวันนี้เราตองเติบโตไดดวยตัวเอง ซึ่งเราตองเรียนรูการบริหาร

จดัการทุก ๆ ดาน ทั้งการผลิต การตลาด การจัดการ Supply 

Chain การขนสง รวมทั้งการบริหารจัดการเรื่องเทคโนโลยี

และสิ่งแวดลอม

  สิ่งสําคัญเราตองคํานึงว าจะใชเทคโนโลยีอยางไร

ให เหมาะสมและเป นประโยชนมากที่สุด โดยไม ลืมที่จะ

บริหารจัดการสิ่งแวดลอม รวมทั้งการสรางความสัมพันธกับ

ตางประเทศ อีกสวนหนึ่งคือ อุตสาหกรรมเองตองมีการปรับ

การผลิตเ พ่ือเจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market) หรือ

บางอุตสาหกรรมตองพัฒนาจากการขายสินคาอยางเดียว

ใหเปนการขายพรอม Solution หรือ Service เปนตัวหลัก 

เชน อุตสาหกรรมผลิตหลอดไฟฟาที่ขายหลอดไฟฟาอยางเดียว 

จะตองเปลี่ยนเปนอุตสาหกรรมที่ขายระบบไฟฟาสองสวาง

ที่มีการใหบริการออกแบบการติดต้ังและ/หรือใหบริการดูแล

ระบบไฟฟาทั้งหมดไปพรอมกันดวย นอกจากน้ี ถามอง

ยอนอุตสาหกรรมสมัยกอนเราจะเห็นอุตสาหกรรมมีการแบงกัน

อยางชัดเจน เชน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

อุตสาหกรรมยานยนต แตปจจุบันไมไดเปนแบบน้ันแลวเราตอง

มีการสราง Value Based ตัวอยางเชน ถามีการใชเรื่องของ

การทองเที่ยว/กีฬาเปนตัวนํา ซึ่งปจจุบันคนสนใจเรื่องการ

ทองเที่ยว/การดูแลของสุขภาพมากขึ้น การสราง Value Based 
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สวนดัชนีอุตสาหกรรมและการวิเคราะห
ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ที่มา : ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ : ฐานเฉลี่ยป 2554 เปนดัชนีที่ยังไมไดปรับผลกระทบของฤดูกาล (*) ขอมูลเบื้องตน

สรุปอุตสาหกรรมหลักที่สงผลกระทบตอดัชนีผลผลิต ไตรมาส 1/2560 และการคาดการณในไตรมาส 2/2560
 1. อุตสาหกรรมอาหาร ปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.47 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยปรับตัว
เพิ่มข้ึนในสินคาไกรอยละ 6.27 เน่ืองจากความตองการทั้งในประเทศและตางประเทศมากข้ึน จากการเกิดไขหวัดนกระบาด
ในประเทศญี่ปุน โดยคาดการณวาการสงออกไกจะขยายตัวดีในตลาดญี่ปุน เกาหลีใต สิงคโปร มาเลเซีย และจีน กุงปรับตัวเพิ่มขึ้น
รอยละ 0.49 เนื่องจากไทยสามารถแกปญหาโรคตายดวน ขณะที่ประเทศคูแขงกําลังประสบปญหาโรคระบาด โดยคาดการณวา
จะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการฟนตัวจากปญหาน้ําทวม และความตองการกุงในตลาดโลกยังคงมีอยางตอเนื่อง ปลาทูนา เพ่ิมขึ้น

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (59 กลุมอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม

ไตรมาส

1/2559

(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส

4/2559

(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส

1/2560*

(ม.ค.-มี.ค.*)

อัตราการเปล่ียนแปลง

เมื่อเทียบกับไตรมาส

เดียวกันของปกอน (%)

อัตราการเปล่ียนแปลง

เมื่อเทียบกับ

ไตรมาสกอน (%)

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (ถวงน้ําหนักมูลคาเพ่ิม) 115.50 109.64 115.67 0.14 5.50

ดัชนีการสงสินคา 110.83 104.75 110.39 -0.39 5.38

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 107.86 106.73 105.57 -2.12 -1.09

ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 103.88 108.23 100.94 -2.83 -6.74

ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม 102.56 102.47 105.14 2.52 2.61

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 101.51 95.32 101.86 0.35 6.87

อัตราการใชกําลังการผลิต 63.25 59.54 62.57

สวนดัชนีอุตสาหกรรมและการวิ
ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสา

ดัชนีอุตสาหกรรมไตรมาส 1/2560 (มกราคม - มีนาคม*) เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม (MPI) ปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 0.14 สะทอนถึงภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีขึ้น โดยอุตสาหกรรมหลัก
ที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ไดแก อุตสาหกรรมอาหาร อตุสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 และ 2)

ดัชนีอุตสาหกรรมดัชนีอุตสาหกรรม
ไตรมาส 1/2560 และการคาดการณไตรมาส 1/2560 และการคาดการณ

ตารางที่ 1 ดัชนีอุตสาหกรรมรายไตรมาส

ภาวะแนวโนม
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ร อยละ 0.46 จากการสงออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ น และออสเตรเลียได มากขึ้น และนํ้าตาล เพิ่มขึ้นจาก
การเปดหีบออยชากวาปกอน สงผลใหปริมาณออยที่เขาหีบกระจุกตัวในชวงปลายฤดูการหีบออยมากกวาปกอน 

2.  อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม มีการปรับตัวลดลงท้ังในกลุมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม รอยละ 3.33 และ 4.74 
ตามลําดับเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยมีการปรับตัวลดลงในผลิตภัณฑเสนใยสิ่งทอ และผาผืน สวนกลุม
เครื่องนุงหมมีการผลิตในประเทศลดลง เนื่องจากผูผลิตบางสวนไดขยายฐานการผลิตไปในกลุมประเทศอาเซียน 

3. อุตสาหกรรมเหล็ก ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 9.59 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ในกลุมเหล็กทรงยาว (เหล็กลวด ลวดเหล็กแรงดึงสูง เหล็กเสนขอออย และทอเหล็กกลา) เนื่องจากมีคําสั่งซื้อ เพื่อใชในงานโครงสราง
พื้นฐานตาง ๆ ของภาครัฐ ราคาเหล็กที่ยังทรงตัวอยูในระดับสูง และผลจากมาตรการตอบโตการนําเขา (AD) ของกระทรวงพาณิชย
ที่ชวยลดปริมาณการนําเขาเหล็กราคาถูกไดดีขึ้น และกลุมเหล็กทรงแบน (เหล็กแผนเคลือบสังกะสี และเหล็กแผนรีดเย็น) เนื่องจาก
ในปกอนมีการหยุดซอมบํารุงเครื่องจักรของบางบริษัท สงผลใหปริมาณการผลิตในปกอนตํ่ากวาปกติ รวมถึงราคาเหล็กที่ทรงตัว
อยูในระดับสูงไดอยางตอเน่ืองสงผลใหมีคําสั่งซื้อเพ่ิมข้ึนโดยคาดการณวาลดลง จากการชะลอการลงทุนของโครงสรางพ้ืนฐาน
ขนาดใหญของภาครัฐและเอกชน

4.  อุตสาหกรรมไฟฟา
      เครื่องใชไฟฟาในบาน ปรับตัวลดลงรอยละ 2.49 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยมีการปรับตัว
ลดลงในกลุมเคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน เชน ตูเย็น ลดลงรอยละ 9.10 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจาก
มีการสงออกไปญ่ีปุ นลดลง จากการปรับเปล่ียนตูเย็นใหเปนรุ นใหม อยางไรก็ตามในสวนของเคร่ืองซักผา ปรับตัวเพ่ิมขึ้น
รอยละ 18.58 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจากมีการขยายฐานการผลิตและไดรับคําส่ังใหผลิต
เพื่อสงออกไปยังสหรัฐอเมริกา มากขึ้น โดยคาดการณวาตูเย็น ยังคงทรงตัว เนื่องจากอยูระหวางการพัฒนารุนใหม สวนเคร่ืองซักผา
คาดวาจะขยายตัวจากคําสั่งซื้อในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีอยางตอเนื่อง
     เครื่องปรับอากาศ ปรับตัวลดลงรอยละ 2.79 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยมีการปรับตัวลด
ลงเนื่องจากผูผลิตมีการนําสตอกออกมาจําหนาย จากการที่ผูผลิตไดมีการวางแผนปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหเปนรุนใหม
โดยมีการผลิตลวงหนาสะสมมาต้ังแตเดือนตุลาคม 2559 เพื่อนําออกมาจําหนายในชวงนี้ ซึ่งเปนชวงท่ีมีการปรับเปล่ียน
สายการผลิตเครื่องปรับอากาศรุนใหม ทั้งนี้ การจําหนายไดมีการปรับตัวเพิ่มข้ึนจากการสงออกท่ียังขยายตัวได โดยเฉพาะ
ในตลาดอาเซียนและญี่ปุ น โดยคาดการณว าเครื่องปรับอากาศจะมีการขยายตัวตามความตองการทั้งตลาดในประเทศ
และตลาดสงออกท่ีเพิ่มขึ้น

5.  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
      อิเล็กทรอนิกส (ICs & Semiconductor) ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 14.46 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน โดยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในกลุมสินคา ICs เนื่องจากมีการนําไปใชเปนชิ้นสวนในรถยนต และอุปกรณ Smart Devices 
มากข้ึน โดยคาดการณว า ICs จะขยายตัวไดต อเน่ือง ตามความตองการของตลาดโลกท่ียังคงเพิ่มข้ึนในกลุ มรถยนต 
และ Smart Devices 
              ฮารดดิสกไดรฟ (HDD) ปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 14.89 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจาก
ปนี้เร่ิมมีคําสั่งซ้ือกลับเขามามากในเดือนมีนาคม หลังจากชะลอตัวไปเม่ือปกอน โดยเฉพาะมีการสงออกไปยังตลาดหลัก เชน 
สหรัฐอเมริกา ฮองกง เพิ่มขึ้นคอนขางมาก  โดยคาดการณวา HDD จะขยายตัวไดตอเนื่องตามความตองการของตลาดโลก
ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการขยายฐานการผลิตในไทยดวย 

6.  อุตสาหกรรมยานยนต ปรับตัวลดลง รอยละ 5.98 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยมี
การปรับตัวลดลงในกลุมรถปคอัพ รอยละ 11.44 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจากการสงออกไปยังประเทศ
ในแถบตะวันออกกลางชะลอตัวลง จากปญหาทางดานเศรษฐกิจและการเมือง อยางไรก็ตามรถยนตนั่งขนาดใหญ เพ่ิมขึ้น
รอยละ 98.32 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจากผูซื้อท่ีใชสิทธิ์รถคันแรกเมื่อ 5 ปกอนเริ่มมีการขายรถยนต
คันเกาออกไปได และซื้อรถยนตคันใหมมาแทน โดยคาดการณวารถปคอัพ ปรับตัวลดลงตอเนื่องจากตลาดตะวันออกกลาง 
แตรถยนตนั่งคาดวาจะปรับตัวเพิ่มขึ้น ตามความตองการภายในประเทศ (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ดชันผีลผลิตอตุสาหกรรมและอัตราการเปล่ียนแปลงเม่ือเปรียบเทียบกับชวงเดียวกัน
 ของปกอน

 ทั้งนี้ สามารถสืบคนขอมูลรายละเอียดดัชนีอุตสาหกรรมดังกลาว ไดที่เว็บไซตของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
www.oie.go.th

ที่มา : ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ : ฐานเฉลี่ยป 2554 เปนดัชนีที่ยังไมไดปรับผลกระทบของฤดูกาล (*) ขอมูลเบื้องตน

ISIC Index & % yoy 2558 2559
2558 2559 2560

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* ม.ค. ก.พ. มี.ค.*

รวม MPI (VA) 108.82 110.56 115.36 105.02 107.04 107.88 115.50 109.08 108.02 109.64 115.67 111.56 111.00 124.46

%YOY -0.04 1.60 1.66 -1.43 -0.30 -0.22 0.13 3.87 0.91 1.63 0.14 2.19 -1.09 -0.53

อุตสาหกรรมอาหาร

อาหาร (15) MPI (VA) 110.05 112.28 119.25 108.83 102.43 109.69 122.69 109.63 104.86 111.95 124.49 118.49 119.99 134.99

weight = 19.26955 %YOY 0.04 2.03 2.57 -1.81 -0.34 -0.41 2.88 0.73 2.37 2.07 1.47 1.24 2.20 1.03

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม

สิ่งทอ (17) MPI (VA) 88.73 83.52 96.44 87.24 87.40 83.85 86.24 78.20 83.59 86.07 83.37 80.96 80.46 88.69

weight = 2.80902 %YOY -6.52 -5.87 -0.26 -1.85 -11.63 -11.94 -10.57 -10.37 -4.36 2.64 -3.33 -2.81 -5.37 -1.89

เครื่องแตงกาย (18) MPI (VA) 97.08 89.29 99.31 94.49 94.20 100.34 92.80 86.94 86.46 90.96 88.41 82.81 85.11 97.30

weight = 3.05047 %YOY -1.65 -8.03 -1.72 0.62 -4.78 -0.63 -6.55 -8.00 -8.22 -9.34 -4.74 -10.33 -3.93 -0.17

อุตสาหกรรมเหล็ก

เหล็ก (27) MPI (VA) 121.30 129.22 129.06 124.31 125.17 106.66 122.88 134.08 126.06 133.84 134.67 128.19 132.38 143.43

weight = 4.48684 %YOY -6.49 6.52 -3.26 -3.18 -5.35 -14.57 -4.79 7.86 0.71 25.48 9.59 10.64 9.21 9.01

อุตสาหกรรมไฟฟา

ไฟฟา (29) MPI (VA) 110.39 126.90 126.26 120.30 96.45 98.56 138.30 144.20 120.33 104.76 134.35 118.17 129.80 155.07

weight = 4.42071 %YOY -3.37 14.95 -4.74 -5.03 -1.98 -0.79 9.53 19.86 24.76 6.29 -2.86 -5.41 -5.87 1.97

เครื่องปรับอากาศ (2919) MPI (VA) 125.44 152.38 153.42 146.17 99.11 103.07 172.49 189.08 137.18 110.78 167.67 139.50 162.44 201.07

weight = 2.25165 %YOY -2.05 21.48 -5.19 -3.51 -1.09 4.36 12.43 29.36 38.41 7.47 -2.79 -7.91 -5.68 3.78

เครื่องใชไฟฟา (2930) MPI (VA) 95.73 101.46 97.13 94.62 95.15 96.02 103.12 98.41 104.28 100.03 100.56 96.71 96.27 108.69

weight = 2.07848 %YOY -3.00 5.99 -2.61 -5.28 -1.58 -2.48 6.17 4.01 9.60 4.18 -2.49 -1.53 -6.13 0.08

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

HDD (3000) MPI (VA) 67.42 63.25 72.76 64.85 65.19 66.89 59.36 55.52 68.28 69.83 68.20 62.80 64.17 77.61

weight = 1.08055 %YOY -18.82 -6.20 -8.23 -22.47 -24.89 -18.89 -18.43 -14.39 4.74 4.40 14.89 -2.02 4.98 46.88

อิเล็กทรอนิกส (3210) MPI (VA) 100.17 106.28 101.26 98.05 101.37 99.99 102.14 102.22 108.71 112.06 116.91 121.35 111.88 1 17.49

weight = 7.98622 %YOY -10.20 6.10 -1.72 -11.48 -13.48 -13.22 0.86 4.26 7.24 12.07 14.46 29.77 15.13 1.52

อุตสาหกรรมยานยนต

ยานยนต (3410) MPI (VA) 132.98 135.57 146.06 113.37 136.64 135.87 142.98 133.66 134.45 131.18 134.44 128.50 129.71 145.11

weight = 10.22050 %YOY 1.87 1.94 1.92 -6.53 7.47 4.15 -2.10 17.90 -1.61 -3.45 -5.98 3.27 -8.18 -11.12
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ประภาพร  สุขเกษม
สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เรียนรูการผลิตโครงสรางเหล็กไปกับ  
M.C.S. STEELM.C.S. STEEL

ทุกวันตองกาวหนากวาเมื่อวาน
“Better than yesterday, everyday”

 สศอ. ไดจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ภายใตโครงการบริหารจัดการความรูภายในสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เพื่อศึกษาเรียนรูการผลิตโครงสรางเหล็ก ณ บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จํากัด (มหาชน) 
ซึ่งเปนบริษัทผลิตโครงสรางเหล็กขนาดใหญ 

นานาสาระ
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 โครงสรางเหล็กถือเปนสวนประกอบสําคัญ

ของอาคาร  และไดรับความนิยมอยางมากสําหรับ

การสรางอาคารสูงโดยเฉพาะในประเทศท่ีเกิด

แผ นดินไหวบ อยคร้ัง  เช น  ญี่ปุ น  เนื่ องจาก 

สิ่งก อสรางท่ีใช โครงสรางเหล็กสามารถรับแรง

สั่นสะเทือนจากแผ นดินไหวได ดี มีขนาดเล็ก 

น้ําหนักเบา และประหยัดเวลาในการกอสร าง

มากกว าโครงสร างคอนกรีต  และในป จจุบัน

โครงสรางเหล็กขนาดใหญ (Fabricated steel) 

เปนวัสดุกอสรางท่ีไดรับความนิยมและนํามาทดแทน

คอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced concrete) 

มากขึ้น 

M.C.S. STEEL กับการผลิต
โครงสรางเหล็ก
 บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จํากัด (มหาชน) 

กอต้ังเม่ือป พ.ศ. 2535 เพ่ือผลิตโครงสรางเหล็ก

ทั่ วไปสําหรับอาคาร  เช น  โครงเหล็กหลังคา 

เสา และคานทั่วไป ในป 2538 บริษัทไดขยายตลาด

ไปประเทศญี่ปุ นซึ่งมีตลาดสําหรับโครงสรางเหล็ก

ขนาดใหญ ตอมาบริษัทไดพัฒนาเปนผูผลิโครงสราง

เหล็กขนาดใหญ (Fabricated Steel) โดยเฉพาะ

โครงสร างเหล็กที่ เป นคาน (Beam) และเสา 

(Column Box) ที่ใช ในการกอสรางอาคารสูง

ขนาดใหญ เชน อาคารสํานักงาน โรงแรม เปนตน

 การผลิตโครงสรางเหล็กจะเริ่มตั้งแตการนํา

แผนเหล็กรีดรอนคุณภาพสูง (Special hot rolled 

sheet) มาตัดให  ได ขนาดตามแบบที่กํ าหนด

จากน้ันจึงนํามาเช่ือมประกอบเขาดวยกันใหเปน

รูปทรงตาง ๆ โดยโครงสรางเหล็กที่บริษัทผลิต

มี 2 ประเภท คือ
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1) โครงสรางเหล็กที่นํามาใชเปนเสา 

  (Column-Box) 

  การผลิตเสา (Column-Box) จะเร่ิมด วยการตัด 

Skin Plate และ Diaphragm (การตัด Skin Plate คือ การตัดผนัง

ของเสา ซึ่งจะมี 4 ดาน และสวนที่เปนกระดูกเรียกวา Diaphragm) 

จากน้ันสงไปเขาไลนประกอบ box โดยเร่ิมจากการประกอบ

ผนังดานขาง จากนั้นจึงทําการเช่ือมสวนแกนกลาง และประกอบ

ฝาปด 

2) โครงสรางเหล็กที่นํามาใชเปนคาน (Beam) 

  การผลิตคาน (Beam) จะประกอบดวย 2 สวน 

คือ สวนที่เปน Web และ Flange (สวนบนของคาน) ในการ

ประกอบจะนํา Web 1 ชิ้น และ Flange 2 ชิ้น มาประกอบเขา

ดวยกัน โดยเริ่มจากการ build up เปนรูปตัว T กอน เมื่อเสร็จแลว

จะพลิกอีกดานเพื่อประกอบใหเปนรูปตัว H

 ปจจุบันชิ้นงานที่บริษัทผลิตสวนใหญ

เป นการผลิตสําหรับโครงการก อสร างใน

ประเทศ ญ่ีปุ  น  โดย ลักษณะของ ช้ินงาน

จะเปนการนําแผนเหล็กมาตัดและประกอบ

ขึ้นรูปตามความตองการของลูกคาเปนหลัก 

บริษัทมีการผลิตแบบครบวงจร มีเคร่ืองจักร

ที่ทันสมัยและไดรับการถายทอดเทคโนโลยี

จากประเทศญี่ปุ น ตลอดจนบริษัทมีห อง

ทดลอง (Test Room) เพื่อทดสอบและควบคุม

คุณภาพของชิ้นงานเปนของตนเอง 
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 JR Ryou Station Kyoritsu Girls Academy New Hall

1  มาตรฐานท่ีไดรับการรับรองจาก Japanese Architectural Standard Specification ประเทศญ่ีปุน และเปนไปตามเง่ือนไขที่กําหนดตามกฎหมาย

ของประเทศญี่ปุน

ลูกคาของบริษัท M.C.S. STEEL
 นอกจากนั้น โครงสรางเหล็กที่ผลิตจาก

บริษัทมีจุดเด นทางด านคุณภาพซ่ึงได ตาม

มาตรฐาน และสามารถผลิตไดสูงกวามาตรฐาน 

JASS 61 (Japanese Architectural Standard 

Specificat ion) ซึ่ ง เป นมาตรฐานสําหรับ

งานกอสร างโดยเฉพาะงานโครงสร างเหล็ก 

และบริษัทได รับการรับรองมาตรฐานจาก

หลายหนวยงานที่เกี่ยวของ  เชน

 ● การรับรองมาตรฐาน “H” class fabricator จาก Japan Steel 

Structure Appraisal Center, Ltd. ของประเทศญ่ีปุน ที่ออกใหกับโรงงาน

ที่ผลิตโครงสรางเหล็กที่ได มาตรฐานดีเยี่ยมเทากับโครงสรางเหล็กท่ีผลิต

ในประเทศญ่ีปุน 

 ● การรับรองระดับ “S” Class Fabricator จาก Japan Steel 

Structure Appraisal Center Ltd. ประเทศญ่ีปุ น สําหรับโรงงาน

ที่ผลิตโครงสรางที่มีคุณภาพเทากับผลิตในประเทศญ่ีปุน

 ● การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(มอก.) สําหรับการ

ขึ้นรูปตัว H ซึ่งเปนมาตรฐานคุณภาพของประเทศไทย 

 ● การรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 ระบบบริหาร

และจัดการคุณภาพ



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 30 วารสาร

การตรวจสอบชิ้นงาน  
 ในกระบวนการผลิต บริษัทจะมีการตรวจสอบ และตรวจเช็คงานในทุกข้ันตอนการผลิตเพ่ือใหชิ้นงานท่ีออกมามีคุณภาพ 

และตรงตามมาตรฐานตามแบบที่ลูกคากําหนด และเมื่อผลิตชิ้นงานเสร็จแลว ฝาย QA2 จะทําการตรวจสอบชิ้นงานอีกครั้ง 

และบันทึกคาที่ตรวจวัดไดสงใหลูกคา หากตรวจพบความบกพรองของชิ้นงาน จะเขียนรายงานความผิดพลาดของชิ้นงาน

ใหฝ ายผลิตเพื่อแกไขชิ้นงานเพื่อใหชิ้นงานไดมาตรฐานตามที่กําหนด เมื่อช้ินงานเสร็จและพรอมที่จะสงมอบแกลูกคา 

เจาหนาที่ของบริษัทจะเตรียมชิ้นงานตัวอยางเพ่ือเสนอลูกคา ซึ่งลูกคาจะตรวจสอบช้ินงานอีกคร้ังหน่ึงวาช้ินงานของบริษัท

มีคาตามที่บันทึกในเอกสารหรือมีคามาตรฐานตามแบบหรือไมกอนรับมอบงาน 

เปาหมายของ M.C.S. STEEL
 บริษัทเนนการพัฒนาองคกร และบุคลากรอยางตอเน่ือง 

สมํ่าเสมอเพื่อใหองคกรมีระบบการทํางานท่ีดี และทันสมัย 

พนักงานพัฒนาความรู ความสามารถเพ่ิมมากขึ้น เพื่อสอดคลอง

กับคําขวัญที่วา “ทุกวันตองกาวหนากวาเมื่อวาน” (Better 

Than Yesterday, Everyday) โดยบริษัทมีนโยบาย

เนนการอบรมและพัฒนาอยางตอเนื่อง บริษัทมีนโยบายให

พนักงานไดเรียนรูการทํางานจากฝายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหรู

ใน ข้ันตอนการผลิตอย างครบวงจร ทําให มีความเข าใจ

ในทุกขั้นตอน และใหการทํางานมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และ

เปนการลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต 

แหลงที่มาของขอมูล :
- การศึกษาดูงานบริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จํากัด (มหาชน) ภายใตโครงการบริหารจัดการความรูภายในสํานักงานเศรษฐกิจ

 อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
-  http://www.mcssteel.com/WebSite/default.aspx

2  QA (Quality Assurance คือ การประกันคุณภาพของสินคาและบริการ โดยผูทําหนาที่ QA จะเปนผูวางขั้นตอน กระบวนการ ในการดําเนินงาน

ใหกับฝายผลิต QA จะทําการตรวจสอบคุณภาพวาไดมาตรฐานที่วางไวหรือไม

 จากการศึกษาดูงานในคร้ังนี้ พบวาการผลิตโครงสราง

เหล็กมีการแขงขันสูงทั้งจากในประเทศและจากตางประเทศ 

โดยเฉพาะประเทศจีนท่ีมีความพรอมทั้งวัตถุดิบ แรงงาน 

และเทคโนโลยี ดังนั้น คุณภาพของชิ้นงานจึงเปนสิ่งสําคัญ

ในการรักษาตลาด นอกจากน้ันบริษัทยังใหความสําคัญกับ

ความสัมพันธทางการคาระยะยาวมากกวาระยะสั้นซ่ึงมอง

อนาคตเปนสําคัญ เพื่อเปนการรักษาฐานลูกคาใหโรงงาน

มีการผลิตอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ
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จากขวดนํ้าดื่มจากขวดนํ้าดื่ม
พลาสติกรีไซเคิล...พลาสติกรีไซเคิล...

สู...ผาผืนสู...ผาผืน

บุรินทร  พุทธโชติ
สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา ๒

จาก  กระแสการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่มากขึ้นในปจจุบัน สงผลใหบริษัทผูผลิตชุดกีฬา

  ชั้นนําของโลกอยาง Nike และ Adidas หันมาใหความสําคัญในเรื่องกระบวนการ

คัดสรรวัตถุดิบที่จะนํามาใชในการผลิตไปจนถึงขั้นตอนการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ประกอบกับไดมีการคิดคนเทคโนโลยีการผลิตเสนใยโพลีเอสเตอรที่ไดมาจากการรีไซเคิล

จากขวดน้ําดื่มหรือขวด PET จึงเกิดทางเลือกในวงการสิ่งทอที่สามารถสะทอนความเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม ลดตนทุนและสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ สงผลใหขวดนํ้าดื่มหรือขวด PET 

เขามามีบทบาทสําคัญในการผลิตเสนใยรีไซเคิล เพ่ือใหสอดคลองกับกระแสการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม ซึ่งจะชวยลดปริมาณขยะประเภทขวดนํ้าดื่มใชแลว โดยการนําไปผานกระบวนการ

แปรสภาพดวยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยแทนการสงขวดนํ้าดื่มใชแลวไปยังหลุมฝงกลบ 

เกร็ดความรูคูอุตสาหกรรม

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 31วารสาร
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1 พอลิเมอไรเซชัน (Polymerization) คือ ปฏิกิริยาในการเตรียมพอลิเมอรจากมอนอเมอร โดยเปนกระบวนการในการเกิดสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ 

 หรือพอลิเมอร จากสารท่ีมีโมเลกุลขนาดเล็ก หรือมอนอเมอร

 ในทางอุตสาหกรรมส่ิงทอสามารถแบงตามประเภท

เสนใยสิ่งทอตามแหลงกําเนิดได 2 ประเภท  คือ เสนใยธรรมชาติ 

และเส นใยประดิษฐ  ซึ่งหนึ่งในเส นใยประดิษฐ ที่รู จักกัน

อยางแพรหลาย และใชกันอยางกวางขวางมากที่สุด คือ 

เสนใยโพลีเอสเตอร โดยในวงการผลิตสิ่งทอไดตั้งสมญานาม

ใหแกเสนใยโพลีเอสเตอรวาเปนผู ยิ่งใหญในการผสม หรือ 

Big Mixer เพราะสามารถนํามาผสมกันกับเสนใยชนิดอื่น ๆ 

ไดแทบทุกชนิดโดยไมทําใหคุณสมบัติที่ดีของเสนใยท่ีผสมนั้น

เปลี่ยนแปลงไป

หลายคนอาจจะยังนึกไมออกวาขวดนํ้าดื่ม
หรือขวด PET กับเสื้อผา
จะมีสวนเก่ียวของกันไดอยางไร 
 ขวดน้ําดื่มที่ใช กันโดยท่ัวไปทํามาจากพลาสติกชนิด 

Polyethylene Terephthalate หรือ PET ซึ่งจากการศึกษา

ไดรับการยืนยันวา ในการผลิตเสนใยโพลีเอสเตอรจากการ

รีไซเคิลขวดน้ําดื่ม ทําใหตนทุนในการผลิตลดลง เนื่องจาก

การใชพลังงานความรอนในกระบวนการพอลิเมอไรเซชั่น 

(Polymerization)1 จะลดลงประมาณรอยละ 33 - 53 ซึ่งถาใช

ค าสูงสุดท่ีร อยละ 53 ในการเปรียบเทียบการใชพลังงาน
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ในการผลิต จะใชพลังงานในการผลิตเสนใยโพลีเอสเตอรรีไซเคิลเพียง 66 เมกะจูลตอกิโลกรัม จากปกติการผลิตเสนใยโพลีเอสเตอร

บริสุทธิ์จะใชพลังงาน 125 เมกะจูลตอกิโลกรัม นอกจากนี้ในกระบวนการผลิตเสนใยโพลีเอสเตอรรีไซเคิลจะปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดลดลงประมาณรอยละ 54.6 เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตเสนใยโพลีเอสเตอรบริสุทธิ์ ซึ่งการผลิตเสนใย

โพลี เอสเตอร บริสุทธิ์จะมีการปล อยก าซ

คารบอนไดออกไซด 9.52 กิโลกรัมตอการผลิต 

1 ตัน ในขณะท่ีเสนใยโพลีเอสเตอรรีไซเคิล

จะมีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 5.19 

กิโลกรัมตอการผลิต 1 ตัน

  สําหรับการผลิตผลิตภัณฑจากเสนใย

โพลีเอสเตอรรีไซเคิลแตละประเภทจะมีสัดสวน

ปริมาณการใชขวดนํ้าดื่มพลาสติกรีไซเคิลมา

ผลิตเปนเส้ือผาและเคหะสิ่งทอ ยกตัวอยางเชน 

การผลิตเสื้อยืด 1 ตัว จะเทียบเทากับการใช

ขวดนํ้าดื่ม จํานวน 14 ขวด พรมสี่เหลี่ยม

ขนาด 1 ตารางฟุต จะเทียบเทากับการใช

ขวดนํ้าดื่ม จํานวน 14 ขวด และเสื้อสเว็ตเตอร 

1 ตัว  จะเทียบเท ากับการใช ขวดน้ําดื่ม 

จํานวน 63 ขวด เปนตน
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รีไซเคิลขวดนํ้าดื่มหรือขวด PET 
เปนเสนใยโพลีเอสเตอรไดอยางไร
  การผลิตเสนใยโพลีเอสเตอรจากพลาสติกรีไซเคิลเร่ิมตน

ดวยการนําขวดน้ําดื่มที่ใชแลวมา คัดแยกฝาและฉลากออกกอน 

เนื่องจากฝาและฉลากไมไดทํามาจาก PET เชนเดียวกันกับตัว

ขวดนํ้าดื่ม จากนั้นนําขวดนํ้าด่ืมไปลางทําความสะอาดสิ่งปน

เปอนหรือสิ่งสกปรกที่ติดมากับขวด กอนสงเขาสูกระบวนการ

ตัด และบดใหเปนเกล็ดพลาสติก (Flake) และกระบวนการพอลิ

เมอไรเซช่ัน เพื่อหลอมเหลวและแปรสภาพจนออกมาเปนเม็ด

พลาสติก (PET Chip) จากนั้นนําเม็ดพลาสติกที่ไดมาขึ้นรูปโดย

การฉีด Spinning2 ออกมาเปนเสนใยยาว เพื่อนําไปใชในการถัก

ทอเปนผาผืนตอไป (ภาพที่ 1)

 ขั้นตอนในการฉีดเสนใยโพลีเอสเตอรเริ่มจากการนํา

วัตถุดิบสารตั้งตน คือ กรดเทเรฟทาลิก (Purified Terephthalic 

Acid : PTA) และเอทิลีนไกลคอล (Ethylene Glycol : EG) 

มาหลอมในหมออบแรงดันสูงภายใตสุญญากาศแลวทําปฏิกิริยา

กับตัวเรง กอนอัดสารต้ังตนดังกลาวออกมาโดยผานหัวฉีด 

(Spinneret) ที่มีลักษณะคลายหัวฝ กบัว จนเปนเส นใย

โพลีเอสเตอรยาวตอเน่ือง จากน้ันใหลมเย็นแกเสนใยเพ่ือลด

อุณหภูมิลงและใหเสนใยมีการเซ็ตตัว แลวมวนเก็บเขาหลอด

ตอไป (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 1 :  กระบวนการผลิตผาผืนจากพลาสติกรีไซเคิล 
(ที่มา : www.winnerco.com)

2 Spinning คือ กระบวนการขึ้นรูปหรือการฉีดเสนใย สามารถทําไดหลายวิธีขึ้นอยูกับชนิดของพอลิเมอรตั้งตน กระบวนการขึ้นรูปเสนใยประดิษฐ

 มี 3 แบบคือ แบบปนแหง แบบปนเปยก และแบบปนหลอม
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ภาพท่ี 2 : กระบวนการฉีดเสนใยโพลีเอสเตอร
(ที่มา : www. textilebd-yarn.com)

ภาพที่ 3 : ตัวอยางเสื้อผาชุดกีฬาที่ผลิตจากเสนใยโพลีเอสเตอรรีไซเคิล
(ที่มา : www.nike.com)

เส้ือผาจากเสนใยโพลีเอสเตอรรีไซเคิล
มีคุณสมบัติอยางไร
 ผาผืน หรือเสื้อผาท่ีไดมาจากการนําเสนใยโพลีเอสเตอร

รีไซเคิลไปถักทอนั้น จะมีคุณสมบัติเช นเดียวกันกับเสื้อผา

ที่ผลิตมาจากเสนใยโพลีเอสเตอรบริสุทธิ์ คือ การคงสภาพที่ดี

หลังจากการซัก ไมยับ ไมหด และดูแลรักษางาย มีความสามารถ

ในการดูดซึมความช้ืนไดคอนขางต่ํามาก จึงสงผลในเชิงบวก

ใหเสนใยมีลักษณะท่ีจะนําไปผลิตเปนผลิตภัณฑที่แหงเร็ว 

เชน ชุดกีฬา (ภาพที่ 3)

 นอกจากน้ีเสนใยโพลีเอสเตอรยังมีคุณสมบัติเดนเม่ือนํา

ไปผสมกับเสนใยชนิดอื่น ซึ่งเสนใยท่ีผูผลิตนิยมนํามาผสม คือ 

เสนใยฝาย หรือที่เรียกกันวาผา T/C ที่มาจากคําวา Tetoron3/

Cotton นิยมนําไป ตัดเย็บเปนชุดยูนิฟอรมทั่วไปเพราะเน้ือผา

ไดดึงคุณสมบัติเดนของฝาย คือ ดูดซับความชื้นไดดี ทําใหเสื้อผา 

T/C สวมใสสบาย ระบายอากาศดี เหมาะกับอากาศเมืองรอน

อยางประเทศไทย และเสนใยอีกชนิดหนึ่งที่นิยมนํามาผสมกับ

เสนใยโพลีเอสเตอร คือ เสนใยเรยอน หรือผา T/R ที่มาจากคํา

วา Tetoron/Rayon ซึ่งนิยมนําไปใชในการตัดเย็บชุดนักเรียน

นั่นเอง

3 Tetoron คือ ชื่อที่คนญี่ปุนใชเรียกเสนใยโพลีเอสเตอรเมื่อกวา 40 ปมาแลว
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อนาคต...ของเสนใยโพลีเอสเตอรรีไซเคิล
จะไปทิศทางใด
 จากสถานการณความตองการเสนใยสิ่งทอที่หลากหลาย

ในปจจุบัน พิจารณาไดจากแบรนดเสื้อผาชั้นนําของโลก ไดแก 

Nike และ Adidas ที่นําเสนใยโพลีเอสเตอรรีไซเคิลไปใชงาน

อยางแพรหลายแลว ในกลุมผลิตภัณฑชุดกีฬา ซึ่งในอนาคต

คาดวา จะมีความเปนไปไดในการนําเสนใยโพลีเอสเตอรรีไซเคิล

ไปใช งานท่ีหลากหลายมากข้ึนในอุตสาหกรรมส่ิงทอท่ีมี

คุณสมบัติพิเศษ โดยเฉพาะสิ่งทอเทคนิค (Technical Textiles)4 

นอกเหนือจากกลุมเครื่องนุงหมทั่วไป อาทิ กลุมสิ่งทอเทคนิค

ทางยานยนต (Mobitech) สามารถนําไปผลิตเปนผาหุมเบาะ

รถยนต ถุงลมนิรภัย สายรัดเข็มขัดนิรภัย พรมปูพื้น ทอหุม

สายไฟในรถยนต เป นตน เนื่องจากเสนใยโพลีเอสเตอร

มีโครงสรางทางโมเลกุลเปนผลึกที่มีระเบียบสงผลใหมีคุณสมบัติ

ทางกายภาพที่แข็งแรง และทนทานตอการขัดถูไดดีไมว า

จะอยูในสภาพแหงหรือเปยก นอกจากน้ีเสนใยโพลีเอสเตอร

รีไซเคิลยังสามารถนําไปใชในกลุมสิ่งทอเทคนิคงานอุตสาหกรรม 

(Indutech) เพื่อผลิตเปนเสนดายเย็บอุตสาหกรรม5 หรือ

ที่เรียกวา Sewing Thread ไดอีกดวย (ภาพที่ 4)

 จะเห็นไดว าเสนใยโพลีเอสเตอรรีไซเคิลกําลังเปนที่

ต องการในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทั้งเสื้อผาและเครื่องนุ งหม 

และยังมีแนวโนมความตองการใชงานในกลุมผลิตภัณฑสิ่งทอ

ประเภทอ่ืน ๆ มากขึ้น ดังนั้น ภาครัฐและภาคเอกชนควรรวมมือ

กันสงเสริมใหมีการผลิตเสนใยโพลีเอสเตอรรีไซเคิลใหเพียงพอ

กับความตองการดังกลาว โดยอาจเริ่มตนจากการรณรงคให

ภาคครัวเรือนคัดแยกขยะอยางถูกตอง และสนับสนุนใหภาค

อุตสาหกรรมมีระบบการคัดแยกขยะที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหได

ขวดน้ําพลาสติกในการรีไซเ คิลที่ มีปริมาณและคุณภาพ

สอดคลองกับความตองการในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะเปน

ทางเลือกในการตอบโจทยทั้งกระแสการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

การสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ และเพิ่มชองทางโอกาส

ทางธุรกิจของผูประกอบการในวงการอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย

สูตลาดโลกตอไป

ภาพที่ 4 : ตัวอยางผลิตภัณฑสิ่งทอเทคนิค (จากซายไปขวา) ผาหุมเบาะรถยนต ถุงลมนิรภัย
สายรัดเข็มขัดนิรภัย และเสนดายเย็บอุตสาหกรรม 

(ที่มา : www.vcharkarn.com, www.drivemedical.com และ www.picclick.com)

4 สิ่งทอเทคนิค (Technical Textiles) คือ ผลิตภัณฑสิ่งทอท่ีผูใชไมไดตองการเฉพาะความสวยงาม แตตองการคุณสมบัติพิเศษและรูปแบบเฉพาะ

 ตามวัตถุประสงคของการใชงาน 
5 เสนดายเย็บอุตสาหกรรม (Sewing Thread) คือ เสนดายที่ใชสําหรับเย็บในจักรเย็บผาอุตสาหกรรม เชน รองเทา เคร่ืองหนัง เบาะรถยนต เปนตน

แหลงที่มาของขอมูล :
1. รองศาสตราจารย ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา.  (มิถุนายน 2542).  วิทยาศาสตรเสนใย. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
2. Winnerco.  (ND).  Recycle polyester (Online).  Retrieved from http://www.winnerco.com.tw/s/2/

 product-c56910/Recycle-Polyester
3. O ecotextiles.  (July 2009).  Why is recycled polyester considered a sustainable textile? (Online).  Retrieved 

 from https://oecotextiles.wordpress.com/2009/07/14/why-is-recycled-polyester-considered-a-
sustainable-textile/
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คําถามคาใจคําถามคาใจ
กอนตัดสินใจทําระบบการจัดการกอนตัดสินใจทําระบบการจัดการ
พลังงาน (ISO 50001)พลังงาน (ISO 50001)55

การประหยัดพลังงาน ไมใชเรื่องใหมในปจจุบัน ประเทศตาง ๆ ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยไดมีการดําเนินการ

ดานการประหยัดพลังงานมาแลวหลายสิบป โดยประเทศไทยก็มีกฎหมายสําคัญดานการอนุรักษพลังงานประกาศใช

ตั้งแตป 2535 ซึ่งกําหนดใหโรงงานท่ีมีการใชพลังงานสูงกวาเกณฑที่กําหนดเปนโรงงานควบคุม ซึ่งตองมีผูรับผิดชอบ

ดานพลังงานทําการวิเคราะหขอมูลและเสนอแผนการดําเนินการในการประหยัดพลังงาน โดยจัดทําเปนเลมรายงาน

เสนอตอหนวยงานที่รับผิดชอบ ดังนั้น เมื่อ International Organization for Standardization ประกาศมาตรฐาน

ระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System) ISO 50001 หลายโรงงานจึงเกิดความสงสัยวา “โรงงาน

ของเราควรจะจัดทําระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001 หรือไม” ซึ่งความไมแนใจนี้เกิดจากคําถามตาง ๆ 

ที่ยังคางคาใจอยู เชน โรงงานทําโครงการประหยัดพลังงานอยูตลอด หากทําระบบจะยังคงไดประโยชนหรือไม ระบบนี้

จะซํ้าซอนกับสิ่งที่กฎหมายใหทําหรือไม และที่สําคัญ คือ คําถามในใจของผูบริหารที่วา “ทําแลวจะคุมหรือไม” ในบทความน้ี

เราจะมาไขขอของใจเหลานี้กัน

 กอนที่จะไปตอบคําถามที่คางคาใจของโรงงาน เรามารูจักระบบการจัดการ

พลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001 กันกอนวาเปนมาอยางไร ประกอบดวย

อะไรบาง และมีประโยชนตอองคกรอยางไร

 องคการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations 

Industrial Development Organization : UNIDO) มีสวนรวมในการผลักดัน

มาตรฐานระบบการจัดการพลังงานตั้งแตป 2549 ซึ่งนําไปสู การประกาศใช

มาตรฐานที่ เป นสากล คือ ISO 50001 : 2011 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 

พ.ศ. 2554 โดยมีแนวคิดตามหลักการปรับปรุงอยางตอเน่ือง หรือ P-D-C-A 

(Plan-Do-Check-Act) ดังแสดงในภาพที่ 1 

ดร. อุมา วิรัตนสกุลชัย
ผูประสานงานโครงการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรม

OIE Club บทความเชิงทัศนะ
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ภาพที่ 1 โมเดลระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001)

 ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001 

ชวยใหองคกรมีกรอบในการดําเนินงานดังนี้ 

● จัดทํานโยบายพลังงาน

● จัดสรรทรัพยากรและสร างทีม ในการนําระบบ

การจัดการพลังงานไปใชอยางมีประสิทธิภาพ

● ทําการทบทวนดานพลังงาน (Energy review)

● ชี้บงโอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงาน 

(Energy performance)

● สราง baselines (ขอมูลฐานของการใชพลังงาน) 

และตัวชี้วัดสมรรถนะดานพลังงาน เพื่อติดตามความกาวหนา

ในการปรับปรุง

● ตั้งเปาหมายในการปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงาน

● ปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

ที่ตั้งไว

 ในวงการธุรกิจ เราคุ นเคยกันดีกับวลีทองของซุนวู 

ผู แตงตําราพิชัยสงครามโบราณของจีนท่ีว า “รู  เขา รู  เรา 

รบรอยครั้ง ชนะรอยครั้ง” โดยที่คําถาม คือ โรงงาน “รูเรา” 

ดีแคไหน ซึ่งสวนใหญโรงงานจะรูละเอียดมากในสวนของ

กระบวนการผลิต วัตถุดิบที่ใช ผลิตภัณฑที่ได แตพอถามถึง

เรื่องของพลังงาน ข อมูลท่ีมีมักเป นภาพรวมการใช ของ

ทั้งโรงงาน หรือแบงไปตามอาคารต าง ๆ การนําข อมูล

มาวิเคราะหกม็ีมากนอยแตกตางกันไป โดยสวนใหญจะไปเนนที่

ระบบสนับสนุน เชน หมอนํ้า ระบบทําความเย็น ระบบปรับปรุง

คุณภาพนํ้า และระบบบําบัดนํ้าเสีย เปนตน เราสามารถทดสอบ

งาย ๆ โดยการตอบคําถามดานลางนี้ วาเรา “รูเรา” ในเรื่อง

การใชพลังงานแคไหน

 ● เราใชพลังงานในปริมาณเทาไร และใชทําอะไร

 ● จุดไหนมีการใชพลังงานในปริมาณมาก

 ● การใชพลังงานนั้น ๆ ผันแปรกับอะไร

 ● ใครสงผลตอการใชพลังงาน (ทําใหคาใชจายสูงก็ได 

ทําใหคาใชจายลดลงก็ได)

 ● สิ่งตาง ๆ ที่เก่ียวกับการใชพลังงานของเราเปนไปตาม

กฎหมายหรือไม

 ● เราสามารถลดการใชพลังงานลงไดอีกหรือไม

 สรุป คือ การมีระบบการจัดการพลังงานจะชวยใหเรา 

“รู เรา” อยางแทจริง และชวยใหเราหาวิธีการท่ีจะจัดการ

พลังงานของเราอยางเปนระบบ ผานการวิเคราะห และสงเสริม

การเรียนรู ของทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของ ทั้งผู บริหาร ทีมงาน

ดานพลังงาน และผูใชพลังงาน 

 ในเมื่อระบบการจัดการพลังงานมีประโยชนกับองคกร 

แตทําไมหลายโรงงานถึงยังเกิดความลังเลท่ีจะเริ่มจัดทําและ

นําระบบมาใชจากประสบการณของผู เขียนท่ีไดมีสวนรวม

 ในการสงเสริมใหภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย

นําระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001 

ไปใชตั้งแตป 2555 พบวาผู บริหารและเจาหนาท่ีโรงงาน

ที่เก่ียวของมีคําถามที่คางคาใจหลัก ๆ อยู 5 ประเด็น (ภาพที่ 2) 

Continual improvement

Implementation
and operation

Checking

Energy planning

Checking

Management
review

Energy policy

Monitoring,
measurement
and analysis

Non-conformities,
correction, corrective
and preventive action

Internal audit
of the EnMS

ที่มา : UNIDO (2015)
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ปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจักรแลวแตไมสามารถคงใหการ

ใชงานมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง เชน เมื่อวิศวกรมีการ

ปรับปริมาณลมเขาของหมอนํ้า โดยการปรับ Damper ไวที่

ตําแหนง A เพื่อใหคาอากาศสวนเกินอยู ในชวงที่เหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพในการเผาไหมที่ดี ปรากฏวาเมื่อใชงาน

ไปสักระยะหนึ่ง โรงงานมีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิต

ทําให ความตองการไอนํ้าเพิ่มขึ้น ซึ่งส งผลให  Damper 

ที่ตําแหนง A ไมใชตําแหนงที่เหมาะสมในกรณีนี้ แตโรงงาน

ไมมีการปรับเปลี่ยน ทําใหประสิทธิภาพการเผาไหมตํ่าลง 

หมอนํ้าจึงตองใชเชื้อเพลิงมากขึ้นเกินกวาที่ควรจะเปนในการ

ผลิตไอนํ้า 

 หากเปรียบเทียบกันการจัดทําโครงการประหยัดพลังงาน

เปนรายโครงการไป คาใชจายพลังงานจะขึ้น ๆ ลง ๆ เหมือนกับ

เลนรถไฟเหาะ ขณะที่ระบบการจัดการพลังงาน มีการติดตาม

และวิเคราะหผล รวมทั้งการรายงานความเบี่ยงเบนท่ีเกิดขึ้น 

พรอมทั้งหาวิธีแกไข เพื่อใหมาตรการตาง ๆ ที่ทําไปยังคง

กอใหเกิดผลประหยัดอยางตอเน่ือง (ตัวอยางเปรียบเทียบ

ในภาพที่ 3)

2. โรงงานเปนโรงงานควบคุมอยูแลว 
 ควรจัดทําระบบการจัดการพลังงาน
 หรือไม
 โรงงานขนาดใหญที่มีการติดตั้งเครื่องวัดไฟฟา (มิเตอร) 

รวมแลวขนาด 1,000 kW ขึ้นไป หรือหมอแปลงไฟฟาตั้งแต 

1,175 kVA ขึ้นไป หรือการใชพลังงานรวมตั้งแต 20 ลาน MJ/ป 

ขึ้นไป ถือเปนโรงงานควบคุมตามกฎหมาย (พระราชกฤษฎีกา

กําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540) ซึ่งตองมีการจัดการพลังงาน

ตามที่กฎหมายกําหนด (ปจจุบันแบงออกเปน 8 ขั้นตอน) 

โดยที่การจัดการพลังงานตามกฎหมายอยูบนพื้นฐานของ PDCA 

เชนเดียวกับระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001 

รวมท้ังขั้นตอนการจัดการพลังงานมีความคล ายคลึงกัน

พอสมควร เพียงแตขั้นตอนตามกฎหมายมีขอกําหนดดาน

เทคนิคที่ชัดเจน และมาตรฐาน ISO 50001 มีรายละเอียด

ในการดําเนินการที่กวางกวาการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 

เชน รวมถึงการจัดการพลังงานในสวนของการจัดซ้ือและ

ออกแบบ เปนตน

 แตในขณะเดียวกันก็มีโรงงานจํานวนมากท่ีตัดสินใจ

จัดทําและนําระบบการจัดการพลังงานน้ีไปใช  พรอมกับ

ไดผลลัพธที่ดีเปนที่นาพอใจสําหรับผู บริหารและเจาหนาท่ี

ในโรงงาน 

 ผู เขียนไดนําประสบการณจากการพูดคุยกับโรงงาน

ที่จัดทําระบบการจัดการพลังงาน และถอดบทเรียนจาก

โรงงานที่ประสบความสําเร็จมาไขขอของใจใหกับโรงงาน

ที่ยังคงมีคําถามทั้ง 5 ขอนี้อยู

1. โรงงานทําโครงการประหยัดพลังงาน
 ทุกป ยังตองมีระบบการจัดการพลังงาน
 หรือไม
 อยางที่กล าวไว ตั้งแต ต นว า การประหยัดพลังงาน

ไมใชเรื่องใหม โรงงานสวนใหญมักทําโครงการประหยัดพลังงาน

อยูเปนประจําทุกป โดยจะมีการคิดผลประหยัดที่ได พลังงาน

ที่ประหยัดได แตเคยสงสัยหรือไมว าเราประหยัดพลังงาน

ลงทุกป แตพอผานไปสักระยะคาพลังงานที่ลดลงกลับเพิ่มข้ึน 

สวนหนึ่งน้ันเปนเพราะวาไมมีการติดตามผลคาการใชพลังงาน 

และนํามาวิเคราะหคาเทียบกับตัวแปรที่เหมาะสม เพื่อควบคุม

คาการใชพลังงานใหอยูในชวงที่กําหนดอยางตอเนื่องหรือมีการ

   คําถามคาใจ
   กอนทําระบบการจัดการพลังงาน 
   (ISO 50001)

   โรงงานทําโครงการประหยัดพลังงานทุกป
   ยังตองมีระบบการจัดการพลังงานหรือไม

   โรงงานเปนโรงงานควบคุมอยูแลว
   ควรทําระบบการจัดการพลังงานหรือไม

   โรงงานมีระบบ ISO อยูหลายระบบแลว
   ทําอีกระบบจะไหวหรือเปลา

   โรงงานขนาดไมใหญ มีทรัพยากรจํากัด
   จะทําระบบการจัดการพลังงานไดหรือไม

  ทําระบบแลว
  จะคุมคาหรือเปลา

5
?

?

?

?

?
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 ดังน้ัน หากโรงงานเปนโรงงานควบคุมอยูแลว และ

เห็นประโยชนอื่น ๆ ที่จะไดจากการจัดทําระบบการจัดการ

พลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001 ก็สามารถพัฒนาตอยอด

จากขั้นตอนตามกฎหมายมาเปนระบบการจัดการพลังงาน ISO 

50001 ไดไมยากนัก เชน นํานโยบายพลังงานมาเพิ่มเติม 

ปรับองคประกอบของทีมพลังงานที่มีอยู แลว และนําขอมูล

พลังงานเดิมมาเปนฐานในการวิเคราะหเบื้องตน เปนตน 

 นอกจากน้ี หากโรงงานขอการรับรองมาตรฐาน ISO 

50001 จากผูตรวจประเมินภายนอก จะเปนการกระตุนทางออม

ใหผู บริหารและพนักงานท้ังองคกรเขามามีสวนรวมในการ

จัดการพลังงาน และทําใหระบบการจัดการพลังงานไดรับ

การพัฒนาอยางตอเน่ืองและยั่งยืน

3. โรงงานมีระบบ ISO อยูหลายระบบแลว 
 ทําอีกระบบจะไหวหรือไม
 ระบบมาตรฐาน ISO มีกรอบของระบบคลายคลึงกัน 

โดยจะใหมกีารกําหนดนโยบาย มกีารจัดทาํขัน้ตอนการปฏิบตังิาน

มีการฝกอบรมบุคลากรใหมีความสามารถ (Competency) 

ตามท่ีจําเปน มีการตรวจประเมินภายใน และมีการทบทวน

โดยผูบริหาร 

 ดังนั้น การมีระบบการจัดการอ่ืน ๆ ตามมาตรฐาน ISO 

อยูแลว จึงไมใชขอจํากัดในการทําระบบการจัดการพลังงาน

ตามมาตรฐาน ISO 50001 แตกลับเปนขอไดเปรียบของโรงงาน 

เพราะ บุคลากรในโรงงานมีความเขาใจในแนวคิด PDCA 

และคุนเคยกับระบบเอกสารตามระบบ ISO นอกจากนี้โรงงาน

ยั งสามารถนําระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน 

ISO 50001 บูรณาการเขากับระบบการจัดการอื่น ๆ ที่มีอยู 

และปรับเอกสารบางชุดใหใชรวมกันได

4. โรงงานมีขนาดไมใหญ ทรัพยากรจํากัด 
 ทําระบบการจัดการพลังงานไดหรือไม
 ความกังวลขอหนึ่งของโรงงานที่มีขนาดไมใหญนัก คือ

เกรงวาจะทําระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 

50001 ไมไหว เพราะมีทรัพยากรจํากัด ทั้งในสวนของบุคลากร 

เวลา และเงินทุนในการดําเนินการปรับปรุง

 ในข อนี้ ผู  เ ขียนได พบเจอโรงงานขนาดไม ใหญนัก

หลายโรงที่ต องการจัดทําระบบการจัดการพลังงานตาม

มาตรฐาน ISO 50001 เพราะเล็งเห็นประโยชนวาการมีระบบ

การจัดการพลังงานจะชวยใหการลดการใชพลังงานเปนไป

อยางมีระบบมากข้ึน และชวยใหเจาหนาที่ในโรงงานทุกคนเกิด

ความตระหนัก และรู หนาท่ีของตนเองที่ควรทําเพ่ือชวยลด

คาใชจายดานพลังงาน

 ในมุมมองของผู เขียน ระบบการจัดการพลังงานที่ดี

ตองไดรับการออกแบบใหเหมาะกับขนาดและสภาพของโรงงาน

ของเรา และการท่ีเราสามารถระบุไดวาการใชพลังงานสวนใหญ

ของโรงงานเราอยูที่เครื่องจักรหรือกระบวนการใด เราจะไดใช

ทรัพยากรที่มีอยู จํากัดไปควบคุมและปรับปรุงจุดดังกลาว 

ตามกฎ 80/20 ยอมใหผลดีกวาการพยายามใชทรัพยากร

ที่มีอยูจํากัดกระจายไปตามจุดตาง ๆ 

ภาพท่ี 3 การเปรียบเทียบระหวางการจัดการพลังงาน
แบบครั้งคราวและตอเนื่อง
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แหลงที่มาของขอมูล
 The UNIDO Programme on Energy Management System Implementation in Industry

ภายใตกรอบเงินสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (Global Environment Facility: GEF)
บทความนี้เผยแพรผานความรวมมือจาก United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 

สํานักงานสวนภูมิภาคประจําประเทศไทย และสํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 นอกจากนี้ สิ่งสําคัญ คือ เราตองไมลืมวาสิ่งที่ชวยลด

คาใชจาย คือ ระบบการจัดการพลังงานท่ีดี สวนการจะขอ

การรับรองหรือไม ยอมขึ้นกับวาโรงงานเห็นประโยชนเพิ่มเติม

จากใบรับรองที่ไดหรือไม

5. ทําระบบแลว จะคุมคาหรือไม
 คําถามน้ีเปนคําถามที่ผู บริหารมักถาม และผู ที่ตอบ

คําถามนี้ไดดีที่สุด ก็คือ ผูบริหารน่ันเอง เพราะแนนอนวาระบบ

การจัดการพลังงานนั้นมีประโยชนอยางชัดเจนทั้งในแงของ

การประหยัดพลังงาน การชวยใหการจัดการพลังงานเปนระบบ

มากข้ึน และการพัฒนาบุคลากรในโรงงานอยางตอเน่ือง

แตความคุมคาที่แตละโรงงานไดรับอาจแตกตางกันไปตาม

บริบทและสภาพของโรงงานน้ัน ๆ 

 หากโรงงานไมเคยปรับปรุงดานพลังงานมากอน เมื่อนํา

ระบบการจัดการพลังงานมาใช ยอมมีโอกาสสูงท่ีจะปรับปรุง

การใชพลังงานใหดีขึ้น ซึ่งจะนําไปสู คาใชจายดานพลังงาน

ที่ลดลงอยางมีนัยยะ

 นอกจากน้ี การขอการรับรองตามมาตรฐาน ISO 50001 

ชวยสงเสริมภาพลักษณของโรงงาน วาใหความสําคัญกับเร่ือง

พลังงานและการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก (จากการ

ใชพลังงานท่ีลดลง) โดยสวนน้ีอาจเปนสิ่งท่ีคู คาของโรงงาน

ใหความสําคัญ และสรางความโดดเดนใหกับโรงงานเหนือคูแขง

อื่น ๆ ทั้งในและนอกประเทศ 

 ดังนั้น ผูบริหารเองจึงตองเปนผูตัดสินใจเรื่อง “ความ

คุมคา” จากประโยชนโดยรวมที่โรงงานจะไดรับ (ตามสภาพ

และบริบทของโรงงาน) ทั้งในรูปของตัวเงินและประโยชนอื่น ๆ 

ตอตัวองคกรเอง

 จากประสบการณของผูเขียน สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด (โดยเฉพาะ

ตอนเริ่มตน) ในการจัดทําและนําระบบการจัดการพลังงาน

ตามมาตรฐาน ISO 50001 ใหประสบความสําเร็จดวยดี 

คือ ผู บริหารมุ งมั่นและสนับสนุนเต็มท่ี ดังนั้นหากผู บริหาร

ตัดสินใจแล วว าจะจัดทําระบบการจัดการพลังงานตาม

มาตรฐาน ISO 50001 โรงงานสามารถเริ่มตนไดไมยาก 

โดยการสงเจาหนาที่เขารวมการฝกอบรมที่เกี่ยวของ ซึ่งปจจุบัน

มีหนวยงานรัฐหลายแหงจัดการฝกอบรมนี้เปนประจํา เชน 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เปนตน หรือ

จะเขารวมโครงการสนับสนุนจากภาครัฐ ที่จัดใหมีที่ปรึกษา

เขามาชวยจัดทําระบบก็มีอยู หลายโครงการ สามารถคนหา

รายละเอียดไดจากเว็บไซตของหนวยงานที่เก่ียวของ



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 42 วารสาร

ประชุมหารือมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม 
หุนยนตและระบบอัตโนมัติ
 นายศิริรุจ จุลกะรัตน ผู อํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เข าร วม
ประชุมหารือมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
หุนยนตและระบบอัตโนมัติ วันที่ 28 เมษายน 
2560 ณ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การตรวจประเมินรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐฉบับที่ 2 สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ระดับพื้นฐาน 
 นายศิริรุจ จุลกะรัตน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนประธาน
ในการตรวจประเมินรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับท่ี 2
วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เยี่ยมชมโรงงาน บริษัท กราวิ เทคไทย 
(ไทยแลนด) จํากัด 
 นางเพ็ญวภิา ไตรศริพิานชิ ผูอาํนวยการ 
ศูนย สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
พรอมดวยเจาหนาที่จากสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมเขาเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม
การผลิตช้ินส วนอิเ ล็กทรอนิกส พร อมร วม
แลกเปล่ียนเรียนรู และพบปะผูประกอบการ 
เมื่ อวันที่  3  เมษายน  2560 ณ  บริษัท 
กราวิเทคไทย (ไทยแลนด) จํากัด จังหวัดปทุมธานี
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แถลงขาวดัชนีอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม และไตรมาสแรก ป 2560
 นายวีรศักด์ิ ศุภประเสริฐ รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
แถลงขาวดัชนีอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม และไตรมาสแรก ป 2560 วันที่ 28 เมษายน 2560 
ณ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยปองกันประเทศของสาธารณรัฐเคนยาเขาเยี่ยมชม
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 รศอ.อิทธิชัย ปทมสิริวัฒน รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
พบปะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยปองกันประเทศของสาธารณรัฐเคนยา วันท่ี 18 เมษายน 
2560 ณ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

รอบรั้วอุตสาหกรรม
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OIE Business Indicators

การสงออก - นําเขา สินคาอุตสาหกรรมไทย ไตรมาส 1 ป 2560
ไตรมาส 1 ป 2560 การสงออกสินคาอุตสาหกรรม (ไมรวมทองคํา) ขยายตัว
รอยละ 6.2 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากการขยายตัวของสินคา
สําคัญหลายรายการ อาทิ แผงวงจรไฟฟา เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ 
ผลิตภัณฑยาง เคมีภัณฑ และเม็ดพลาสติก ดานตลาดสงออกสินคาอุตสาหกรรม 
(ไมรวมทองคํา) ในไตรมาสที่ 1 ป 2560 ตลาดหลักขยายตัวในหลายตลาด 
เชน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (27) จีน และ CLMV ขณะท่ีการสงออกไปญี่ปุน 
และ อาเซียน (5) หดตัว 

ไตรมาส 1 ป 2560 การนําเขาสินคาขยายตัวรอยละ 14.8 เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน โดยการนําเขาสินคาเชื้อเพลิงขยายตัวรอยละ 51.0 
สินคาทุนขยายตัวรอยละ 3.5 จากการนําเขาผลิตภัณฑโลหะ และเครื่อง
คอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบท่ีขยายตัว และสินคาวัตถุดิบและ
กึ่งสําเร็จรูป (ไมรวมทองคํา) ขยายตัวรอยละ 14.6 จากการนําเขาดาย
และเสนใย  ผาผืน อุปกรณสวนประกอบเครื่องใชไฟฟาท่ีเพิ่มขึ้น เคมีภัณฑ 
และเม็ดพลาสติกท่ีขยายตัว

สินคาอุตสาหกรรม 3 อันดับแรก ในแตละตลาดสงออกสําคัญของไทย ไตรมาส 1 ป 2560สินคาอุตสาหกรรม 3 อันดับแรก ในแตละตลาดสงออกสําคัญของไทย ไตรมาส 1 ป 2560

- รถยนต อุปกรณ
  และสวนประกอบ
  (-16.2%)
- อัญมณีและ
  เครื่องประดับ
  (-28.9%)
- เคมีภัณฑ        
  (+24.2%)

- คอมพิวเตอร อุปกรณ
  และสวนประกอบ 
  (+0.3%)
- รถยนต อุปกรณ และ
  สวนประกอบ 
  (+16.6%)
- อัญมณีและ
  เครื่องประดับ 
  (-1.4%)

- คอมพิวเตอร 
 อุปกรณ
 และสวนประกอบ
  (+5.3%)
- ผลิตภัณฑยาง
  (+36.4%)
- อัญมณีและ
  เครื่องประดับ
  (-4.6%)

- รถยนต อุปกรณ
  และสวนประกอบ
  (-6.8%)
- เครื่องจักรกลและ 
  สวนประกอบของ 
  เครื่องจักรกล 
  (+20.4%)
- คอมพิวเตอร อุปกรณ 
  และสวนประกอบ
  (+.2.8%)

- ผลิตภัณฑยาง
  (+376.7%)
- เม็ดพลาสติก
  (+15.6%)
- เคมีภัณฑ
  (+15.9%)

หมายเหตุ :  อาเซียน (5)  ไดแก  อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และบรูไน
                CLMV        ไดแก  กัมพูชา ลาว เมียนมาร และเวียดนาม

ที่มา : กระทรวงพาณิชย

สงออกสินคาอุตสาหกรรม

(ไมรวมทองคํา)

นําเขาสินคาทุน 

นําเขาวัตถุดิบฯ

(ไมรวมทองคํา)

-1.4%

-1.1%

0.0%

-4.5%

-0.9%

-4.2%

-5.1%

-13.9%

-8.8%

-7.4%

-2.3%

-17.0%

-1.6%

-2.3%

-11.5%

-4.8%

-11.1%

-3.2%

2.8%

2.8%

1.2%

3.3%

-0.1%

11.8%

6.2%

3.5%

14.6%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2558 2559 2560
% YoY
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OIE Business Indicators ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

โดย :  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โทรศพัท 0 2202 4373 โทรสาร 0 2644 8316 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี www.oie.go.th

ไตรมาสที่ 1/2560 MPI ขยายตัวรอยละ 0.34 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน อุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของป 2558 อาทิ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เหล็กและผลิตภัณฑเหล็ก ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว 
ผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

The Early Warning System of Industrial Economics : EWS-IE

หลักการพิจารณา EWS-IE สัญญาณไฟ
EWS-IE สัญญาณไฟเปนเคร่ืองมือท่ีมีความสามารถในการช้ีนําภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปนระยะเวลา
1-3 เดือน แบงออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะปกตระยะปกติิ  เตือนระยะเบื้องตนเตือนระยะเบ้ืองตน  และเตือนระยะรุนแรงและเตือนระยะรุนแรง โดยระยะปกติ
จะแสดงสัญญาณไฟสีเขียวสีเขียว เตือนระยะเบ้ืองตนจะแสดงสัญญาณไฟสีเหลืองสีเหลือง และเตือนระยะรุนแรงจะแสดง
สัญญาณไฟสีแดงสีแดง

AEWS-IE เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2560 สงสัญญาณปกติ โดยตัวแปรองคประกอบสวนใหญ
สงสัญญาณปกติ ไดแก ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนของไทย
ดัชนีคําสั่งซื้อใหม ดัชนีผู จัดการฝายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา ดัชนีผู จัดการฝายจัดซื้อ
ภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ น ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของอียู และดัชนีความเชื่อมั่นผู บริโภคของจีน 
อยางไรก็ตาม ยังมีตัวแปรองคประกอบท่ีสงสัญญาณไมปกติเบ้ืองตน ซึ่งไดแก ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
ของไทยท่ีปรับตัวลดลง เนื่องจากการหดตัวของการลงทุนในภาคการกอสรางเปนสําคัญ ซึ่งสะทอนจาก
พื้นที่ไดรับอนุญาตกอสรางที่อยูอาศัย และยอดจําหนายวัสดุกอสรางประเภทปูนซีเมนตที่ปรับลดลง

หมายเหตุ : ขอมูลที่ใชในการประมวลผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยเปนขอมูลเดือนเมษายน 2560


