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บรรณาธิการแถลง
 ป 2557 ดูจะเปนปที่ท าทายอีกปนะคะ ตั้งแตระดับปจเจกบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน สังคมไปจนถึงความทาทายระดับประเทศ สําหรับภาค
อุตสาหกรรมก็มีความทาทายท่ีเห็นพองกันวาตองพัฒนาควบคูกับการรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืนไปดวยกัน 
 เรื่องเดนอาน “จับตาการพัฒนานคิมอุตสาหกรรมของไทย จากนิคม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” และบทความพิเศษ 
“เรียนรู “นิคมอุตสาหกรรมจูลง” แนวทางการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ (Eco-Industrial Estate)” และอีกหลายเรื่องลวนนาสนใจ รวมท้ัง 
“มองอนาคต...อุตสาหกรรมยุคใหมตองเดินอยางไร” เชิญอานในเลมคะ 
 คอลัมนอื่นๆ ลวนแลวแตอานดีมีประโยชนคะ สําหรับคอลัมน “OIE 
Club” ก็มีทานผูอานสงมาลงกันมากขึ้น เชิญชวนสงกันเขามาเยอะๆ นะคะ 

ดวยความปรารถนาดี
                                                                                    บรรณาธิการ

บทความและขอเขียนท่ีปรากฏ
ในวารสารฉบับน้ีเปนทัศนะสวนบุคคลของผูเขียน

ฉฉบบับบ   
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เร่ืองเดนประจําฉบับ

อุษิณ วิโรจนเตชะ

สํานกันโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

  จุดเร่ิมตนของแนวคิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศในประเทศไทยท่ีเปนรูปธรรม เกิดข้ึนต้ังแตป พ.ศ. 2542 
เม่ือการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ไดนําแนวทาง
การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ียั่งยืนบนหลักการ “Eco” มาใช 
ดวยการดําเนินโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ
และเครือขาย (Development of Eco Industrial Estate 
& Networks Project: DEE + Net Project) ซ่ึงเปน
ความรวมมือระหวาง กนอ. และ GTZ (German Technical 
Cooperation) ประเทศเยอรมนี และดําเนินการในนิคมฯ นํารอง 
5 แหง คือ นิคมฯ มาบตาพุด นิคมฯ บางปู นิคมฯ ภาคเหนือ 

นิคมฯ อีสเทิร นซีบอร ด (ระยอง) และนิคมฯ อมตะนคร 
แบงการดําเนินงานออกเปน 4 ดาน ไดแก ดาน Policy Support 
ดาน Criteria Development ดาน Capacity Building 
และดาน New Eco Industrial Estate ต้ังอยูบนหลักการ
ท่ีมุงออกแบบระบบอุตสาหกรรมใหมีความใกลเคียงคลายคลึง
กับระบบนิเวศวิทยาตามธรรมชาติท่ีประกอบดวยผูผลิต ผูบริโภค 
และผูยอยสลาย รวมถึงใหความสําคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การนําของเสียกลับมาใชใหม (Recycle) ซึ่งในภาพรวมจาก
แนวคิดดังกลาว เปนการมุงเนนใหความสําคัญกับการพัฒนา
จากขางในองคกร

1 การประชุมสัมนา Eco Forum เรื่อง “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ : กาวยางอยางยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทย” 12 ธันวาคม 2556

สูสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ11

จับตาการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของไทยจับตาการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของไทย  

จากจากนคิมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศนคิมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 4 วารสาร

  ตอมาในป พ.ศ. 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ
และเห็นชอบแนวคิดของการพัฒนาเปนเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ (Eco industrial Estate & Networks) ของ กนอ. ซึ่งได
ปรับปรุงเตอยอดแนวคิดเดิมไปสูการพัฒนานิคมฯ ที่เช่ือมโยง
กับชุมชนมากข้ึน เพื่อมุ งสู การพัฒนาอุตสาหกรรมอยางย่ังยืน 
และเปนท่ีมาของการพัฒนาในรูปแบบปจจุบัน โดยแบงแผนการ
พัฒนาออกเปน 2 ระยะ ดังนี้
  - ระยะท่ี 1 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนํารอง 
(ป 2553 - 2557) โดยมีเปาหมายดําเนินการจัดทําคุณลักษณะ
มาตรฐานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และแผนแมบทการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมนํารอง 
15 แหง พรอมดําเนินงานตามแผนแมบทฯ เพ่ือพัฒนายกระดับ
นิคมฯ นํารองเขาสูการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
  - ระยะท่ี 2 การขยายและตอยอดพื้นที่ในการพัฒนา 
(ป 2558 - 2562) โดยมีเปาหมายใหนิคมอุตสาหกรรมที่เปด
ดําเนินการ เขาสู การเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมี
การดําเนินงานตามแผนแมบทของนิคมฯ

  ความหมายและแผนแมบทการพัฒนา
  เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

  เมืองอุตสาหกรรมเชิ งนิ เวศ  หมายถึง  พื้น ท่ีนิคม
อุตสาหกรรมที่มีการจัดวางผังอย างเหมาะสม  พร อมทั้ ง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอํานวยความสะดวก 
เพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการที่มุงเนนใหมีการ
ปลอยของเสียนอยท่ีสุด ดวยการบริหารจัดการทรัพยากร และ
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพตามหลักการ 3’R (Reduce Reuse 
Recycle) เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับของเสียที่ เกิดขึ้น ทั้งนี้
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เปนการพัฒนาและบริหารโดยการมีสวนรวมของชุมชนรอบพื้นท่ี
นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งภายใตแผนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ กนอ. ไดกําหนดตัวชี้วัดในการพัฒนาไว 5 มิติ 22 ดาน 
ประกอบดวย มิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดลอม มิติสังคม 
และมิติบริหารจัดการ โดย กนอ. เริ่มนํารองแผนงานในนิคมฯ 
15 แหง เขาสูการเปนเมืองอุตสาหกรรมภายในป 2557 ไดแก 
นิคมฯ ภาคเหนือ นิคมฯ บางปะอิน นิคมฯ บางชัน นิคมฯ บางพลี 
นิคมฯ สินสาคร นิคมฯ สมุทรสาคร  นิคมฯ อมตะนคร นิคมฯ 
บางปู นิคมฯ อมตะซิตี้ นิคมฯ อีสเทิรนซีบอรด (ระยอง) นิคมฯ 
เกตเวยซิตี้ นิคมฯ ลาดกระบัง นิคมฯ หนองแค กลุ มนิคมฯ 
และทาเรอือุตสาหกรรมในพืน้ท่ีมาบตาพุด ซึง่ทุกนคิมฯ จะกาํหนด
กระบวนการที่สกัดจากตัวช้ีวัดท้ัง 5 มิติ สูการจัดทําแผนแมบท
เฉพาะของแตละนิคมฯ พรอมติดตามประเมิน ทบทวนแผนแมบท
อยางตอเนื่อง เพื่อเปนทิศทางการพัฒนา (Road Map) และ
ยกระดับไปสู การเปนเมืองอุตสาหกรรม สรางสมดุลระหวาง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และชุมชน มุงสูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน

  
  ตนแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

  เมืองคิตะคิวชิว (Kitakyushu) เปนเมืองอุตสาหกรรม
ตั้งอยู ที่บนเกาะคิตะคิวชิวทางตอนใตของประเทศญี่ปุ นมีพื้นท่ี
ประมาณ 488 ตารางกิโลเมตร ประชากรรวมทั้งสิ้น 9.8 แสนคน 
นิคมฯ คิตะคิวชิวจัดตั้งข้ึนเมื่อ ค.ศ. 1901 ถือเปนนิคมฯ ที่สําคัญ
ตอระบบเศรษฐกิจ มีอัตราการเติบโตสูง และเปน 1 ใน 4 นิคมฯ 
ที่สําคัญของประเทศ ทั้งนี้ในนิคมฯ คิตะคิวชิวประกอบดวย
อุตสาหกรรมหนัก อาทิ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมปโตรเคมี 
ซึ่งสรางมลพิษใหกับเมืองเปนจํานวนมาก จนไดรับฉายาวาเปน
เมืองทองฟา 7 สี บนทะเลแหงความตาย (The Seven-Colored 
Smoke and Sea of Death) ที่แมแตแบคทีเรียก็ไมสามารถ
มีชีวิตอยูได จนกระทั่งเกิดการรวมตัวกันของประชาชน รัฐบาล
ทองถิ่น และภาคธุรกิจ วางแผนที่จะตอสู และรวมกันฟลิกฟน
สภาพแวดล อม โดยกําหนดแผนพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
คิตะคิวชิว ในป ค.ศ. 1997 บูรณาการแผนอนุรักษสิ่งแวดลอม 
และแผนพัฒนาอุตสาหกรรมไวดวยกันภายใตจุดมุ งหมายการ
สรางสังคม Recycling จนปจจุบันถือไดวาเปนเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศตนแบบของโลก มีศูนยการฝกอบรม การเรียนรู และ
พัฒนางานวิจัยไปสู การผลิตเชิงพาณิชย อบรมทักษะบุคลากร
ทั้งในประเทศ และตางประเทศ เพื่อนําความรูและเทคโนโลยี

2.1.
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ไปพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมของในประเทศของตน รวมท้ัง
จัดหาผูเชี่ยวชาญ หรือจัดทําหลักสูตรอบรม สรางความรวมมือ
ระหวางประชาชน รัฐบาล และผูประกอบการ โดยในป ค.ศ. 2011 
ยังได รับเลือกเป นเมืองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green City 
Program) ตนแบบแหงแรกของเอเชีย 2 

  ตัวอยางเมืองนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
  ในประเทศไทย3

  - นิคมฯ อีสเทิรนซีบอรด (ระยอง) มุงเนนการบริหาร
จัดการและการศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยี
ใหมๆ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน ประสิทธิภาพ
การบําบัดนํ้าเสีย นํ้าใชอุตสาหกรรม เพ่ือนํากลับมาใชใหม
ในนิคมฯ ทําใหนิคมฯ เปนตนแบบการบริหารจัดการน้ําอยางเปน
ระบบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด
  - นคิมฯ บางป ูมุงเนนการเชือ่มโยงทีก่อใหเกดิการเกือ้กลู 
ซึ่งกันและกัน (Symbiosis) ไดแก (1) การรวบรวมน้ําเสียจาก
โรงงานในนิคมฯ มาบําบัดท่ีสวนกลาง ซึ่งนํ้าที่ผานการบําบัด
จะสงเปนน้ําหลอเย็นใหแกโรงไฟฟาของบริษัทผลิตไฟฟา และ

สวนหนึ่งนําไปรดนํ้าตนไม และ (2) ขยะทั่วไปจากโรงงานทั้งใน
และนอกนิคมฯ จะถูกรวบรวมและเผาในเตาเผาขยะ เพื่อนํา
ความรอนท่ีไดจากการเผาไหมไปตมนํ้า เพ่ือผลิตเปนไอน้ํา 
และสงกลบัใหแกโรงงานในนคิมฯ เพือ่นาํไปใชในกระบวนการผลติ
ตอไป

3.
 - นิคมฯ ภาคเหนือ มุ งเนนการพัฒนายกระดับการนํา
ของเสียจากระบบกระบวนการผลิตของโรงงานมาใชประโยชน
ในดานตางๆ ภายใตแนวคิด “สรรสรางของเสียใหมีคา นําสูวิถี
ประชาอยางย่ังยืน” ดวยการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ไปพรอมกับการสรางรายไดใหชุมชน เชน โครงการสรางความ
รวมมือระหวางกลุมพัฒนาสตรีตําบลบานกลาง โดยนําเศษผา
เหลือที่เดิมตองใชการฝงกลบ นํามาประดิษฐเปนของใชตางๆ 
เปนอาชีพเสริมสรางรายไดใหกบัชุมชน เปนตน

2 จัดโดย OECD (Organization for Economic Co-operation and Development Promotes) ป ค.ศ. 2011
3 ขอมูลจากแผนพับ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Industrial Estate & Networks , กนอ.

Pollution in the 1960

The Recovered Present
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  กาวตอไปของการพัฒนา
  เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

  ภายใตวิสัยทัศน กนอ. ป 2557-2559 กําหนดเปาหมาย
ยกระดับนิคมฯ 15 แหง เขาสูการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ภายในป 2557 และนิคมฯ ที่เปดดําเนินการแลวทั้งหมด จะเขาสู
การเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีการจัดทําแผนแมบท 
และเริ่มดําเนินงานตามแผนแมบทภายในป 25624 เพื่อมุงเนน
ใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ และสรางสังคมการมีส วนรวม 
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห งชาติ (สศช . )  เป นหน วยร วมในการนําเสนอบรรจุไว 
ในแผนยุทธศาสตรประเทศในดานการเติบโตอยางเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม (Green Growth) โดยมีเปาหมายคือ การเปน
เศรษฐกิจและสังคมคารบอนตํ่า มีระบบการผลิตท่ีเปนมิตร
กับชุมชนและส่ิงแวดลอม นอกจากน้ี กนอ. ยังมีแนวคิดในการ
จัดต้ังคลัสเตอรเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในลักษณะการเชื่อมโยง
ตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า (Cluster Base) ที่กอใหเกิด
การสรางมูลคา และยกระดับการบริหารจัดการกระบวนการผลิต
อยางมีประสิทธิภาพ และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน นิคมฯ 
อากาศยาน นิคมฯ พลาสติก (Plastic Park) นิคมฯ ทองเท่ียว
และบริการ และนิคมฯ สําหรับ SMEs (Small and Medium 
Enterprises) เปนตน
  ทั้งนี้ผลของการดําเนินการดังกลาวขางตนจะสําเร็จ
ไดมากนอยเพียงใด จากบทเรียนและประสบการณที่ผานมา 

รวมถึงแบบอยางที่นํามาประยุกตใช แสดงใหเห็นวาการอยูรวมกัน
ระหวางโรงงาน ผู ประกอบการ และชุมชน จําเปนอยางยิ่ง
ที่ทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ตองตระหนัก
ในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ ควบคู กับ
การรักษาสภาพแวดลอม ใหความสําคัญกับการพัฒนาองคความรู 
รู จักการวิจัยและพัฒนาในการนําของเสีย กากอุตสาหกรรม 
กลับมาใชในกระบวนการผลิตอยางตอเนื่อง และการพึ่งพา
อาศัยกันระหวางอุตสาหกรรมและชุมชน รวมไปถึงการกําหนด
แผนงาน ติดตาม ประเมินผล และนําขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
มาปรับปรุงแผนงาน เพื่อใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค
ตามแผนยุทธศาสตรประเทศ และแผนแมบทเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศท่ีวางไวรวมกัน 

4.

4 ขอมูลเพิ่มเติม www.ieat.go.th/eco



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 7วารสาร

12 เปล่ียนสูทศวรรษใหม 
   

   สังคมเมืองเติบโต เมื่อหลายประเทศ

   ไดพัฒนาและสรางเมืองขนาดใหญ (Megacity) 

   เพิ่มข้ึน ทําใหมีจํานวนประชากรท่ียายจาก

ชนบทเขามาอยูในเมืองมากขึ้น (Urbanization) อยางเมืองมุมไบ

และเดลี  ประเทศอินเดีย  เม็ก ซิ โกซิตี้  ประเทศเม็กซิ โก 

เมืองเซาเปาโล  ประเทศบราซิล  นครนิวยอร ก  ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เมืองธากา (Dhaka) ประเทศบังกลาเทศ 

เมืองจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย และเมืองเลกอส (Lagos) 

ประเทศไนจีเรีย ซึ่งคาดวาในป 2563 เมืองเหลานี้จะมีประชากร

อาศัยอยูเกินกวา 20 ลานคน และในป 2593 กวารอยละ 70 

 จากความกังวลและตระหนักถึงสิ่งตาง ๆ ที่เปล่ียนแปลง

บนโลก ผูบริหารระดับสูงในภาคอุตสาหกรรมกวา 400 คน จาก 

70 ประเทศท่ัวโลก ซึง่ธรุกจิของผูประกอบการเหลานีม้ยีอดจําหนาย 

รวมกันมากถึง 2.1 พันลานยูโร หรือเกือบ 9 หมื่นลานบาท* 

ไดประชุมระดมความคิดเห็นกัน ภายใตเวทีความรวมมือระดับโลก

ดานสินคาอุปโภคบริโภค (The Consumer Goods Forum) 

พรอมกับจัดทําโครงการ 2020 Future Value Chain: Building 

Strategies for the New Decade เพื่อวิเคราะหทิศทาง

การเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกท่ีจะสงผลกระทบตอความตองการ

และพฤติกรรมของผูบริโภคในอนาคต ตลอดจนศึกษาแนวทาง

การจัดการหวงโซมูลคาสําหรับภาคอุตสาหกรรมและการคา

ในทศวรรษหนา

ขัตติยา วิสารัตน
สํานกันโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 7วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 7วารสาร

บทความพิเศษ

μŒÍ§à Ố¹μŒÍ§à Ố¹ÍÂ‹Ò§äÃÍÂ‹Ò§äÃ

เม่ือโลกไมหยุดหมุนและเวลาไมหยุดเดิน ภาคอุตสาหกรรม
ยอมตองปรับตัวใหเขากับยุคสมัยท่ีเปล่ียนไป เพ่ือความอยูรอด
ของธุรกิจ ซึ่งการเปล่ียนแปลงท่ีจะ เ กิด ข้ึนในทศวรรษหน า
ไดมีบางสวนท่ีเร่ิมสงสัญญาณใหเห็นกันบางแลว ไมวาจะเปนดาน
โครงสรางทางสังคมท่ีปรับเปล่ียนไปสู  สังคมเมืองและสังคม
ผู สูงอายุ ดานส่ิงแวดลอมที่มีการรณรงคจากทุกฝายในการ
สรางความย่ังยืนใหกับโลก และดานพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมี
ความตองการเฉพาะตัวและมีรูปแบบการใชชีวิตท่ีพึ่งพาเทคโนโลยี
สารสนเทศมากข้ึน ซึ่งผูประกอบการยุคใหมจําเปนตองเรียนรูวา
แนวโนมตลาดโลกจะเปล่ียนไปอยางไร เพ่ือนําพาธุรกิจใหกาวเดิน
ไปอยางถูกทิศทาง

ÁÍ§
Í¹Ò¤μ

ÍØμÊÒË¡ÃÃÁÍØμÊÒË¡ÃÃÁÂØ¤ãËÁ‹ÂØ¤ãËÁ‹

หมายเหตุ: * อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ เดือนพฤศจิกายน 2556



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 8 วารสาร

   พลังสาวกไอที ปจจุบันมีผูบริโภคท่ัวโลก

   ประมาณ 2 พันลานคน ที่ใชบริการส่ังซื้อสินคา

   และบริการผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสแบบ

พกพาของพวกเขา ซึ่งผูซื้อกลุมนี้เปนพลังผลักดันใหการทําธุรกิจ

บนมือถือ (Mobile commerce) ขยายวงกว างมากข้ึน 

ตามเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีได  รับการพัฒนาสูงขึ้นเร่ือย ๆ 

ประกอบกับการปฏิสัมพันธผ านส่ือสังคมออนไลน (Social 

media) กําลังเปนที่นิยมอยางแพรหลาย สงผลใหพฤติกรรมการ

ซื้อของผูบริโภคเปล่ียนไป ซึ่งผูประกอบการจําเปนตองหาชอง

ทางการจําหนายที่สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายเหลานี้

ไดอยางตรงจุด เชน การสรางแอพพลิเคชั่น (Mobile application) 

ที่ผู ซื้อสามารถเขาไปเลือกสินคา และนําไปลองแตงตัวหรือ

แตงบานผานโปรแกรมสําเร็จรูปกอนตัดสินใจส่ังซื้อ โดยไมตอง

เสียเวลามาที่ร าน หรือจะเปนการนําเสนอสินคาผานบริการ

เครือขายสังคมออนไลน (Social network) อยาง Facebook 

และ Instagram

   อินเทอรเน็ตแรงไมหยุด จากพฤติกรรม

   ของผูบริโภคที่นิยมซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต 

   (Internet) สงผลใหเกิดการบริการแบบไมมี

วันหยุด คือ เปดขายสินคาตลอด 24 ชั่วโมง สัปดาหละ 7 วัน 

(24/7 service) ซึ่งเปนธุรกิจท่ีกําลังเติบโตอยางมาก และสามารถ

ตอบโจทยความตองการของลูกคาไดในแงของความสะดวก 

เนื่องจากส่ังซื้อไดทุกที่ทุกเวลา โดยคาดวาการคาบนโลกออนไลน

จะสามารถสรางยอดขายเพิ่มขึ้นจากรอยละ 4-15 ของการคาปลีก

ทั้งหมดในปจจุบัน เปนรอยละ 25-30 ในทศวรรษหนา ซึ่งนอก

เหนือจากการขายสินคาเพียงอยางเดียวแลว ผู ประกอบการ

จําเปนตองพัฒนา “Solutions” หรือคําตอบที่แตกตางออกไปให

กับลูกคาดวย โดยนําเสนอบริการเสริม เพื่อตอบสนองทุกโจทย

ความตองการของผูบริโภคและผูซื้อออนไลนกลุมนี้

   สุขภาพเรื่องสําคัญ เม่ือเร่ืองของสุขภาพ 

   ความปลอดภัย และความเปนอยูที่ดี กลายเปน

   ประเด็นที่ทุกฝายตางใหความสําคัญมากขึ้น 

ไมวาจะเปนผูประกอบการ ผูบริโภค และผูกําหนดนโยบายรัฐ 

สงผลใหเกิดกระแสความตองการสินคาและบริการเพื่อสุขภาพ 

และเกิดกลุมผูบริโภคกลุมใหม ที่เรียกวา LOHAS (Lifestyles of 

Health and Sustainability) ซึ่งจะมีบทบาทสําคัญในตลาด

ของประชากรโลกจะกลายเปนชาวเมือง สงผลใหพื้นที่ที่อยูอาศัย

ถูกปรับให มีขนาดเล็กลง เช น คอนโดมิ เนียม ทาวน โฮม 

ขณะเดียวกันธุรกิจคาปลีกจะถูกเปลี่ยนไปสู รานคาขนาดยอม 

เรียกวา Small footprint store กระจายอยู ทั่วทุกมุมเมือง

ซึ่งผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมตองเตรียมรับมือกับความ

ตองการท่ีเพิ่มมากข้ึน ขณะที่ประเทศตาง ๆ ตองสรางระบบ

การขนสง ระบบการกระจายสินคา และโครงสรางพื้นฐานที่มี

ความพรอมและทันสมัย เพื่อรองรับการขยายตัวของสังคมเมือง

   ผูสูงอายุเปนใหญ นอกจากผูบริโภค

   ในสังคมเมืองแลว ผูสูงอายุก็เปนอีกกลุมหนึ่ง

   ที่มีบทบาทอยางมากตอระบบเศรษฐกิจและ

การเมือง เนื่องจากพวกเขาจะยอมทุมเงินที่สะสมมาเพื่อใชจาย

ในส่ิงตาง ๆ ที่คิดวาจําเปนตอการดํารงชีวิต (Necessities) 

โดยเฉพาะคารักษาสุขภาพและคาอาหาร ประกอบกับกลุมคน

เหล านี้จะกลายเป นฐานคะแนนเสียงขนาดใหญในการลง

ประชามติ (Voting public) ในอนาคต ซึ่งหากภาครัฐบาลวางแผน

กําหนดนโยบายที่ทําใหพวกเขาเสียผลประโยชน ก็อาจเปนไป

ไดยากที่จะผลักดันนโยบายนั้นไปสู การบังคับใช ขณะท่ีภาค

อุตสาหกรรมจําเปนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบของสินคาและบริการ

ใหสามารถตอบสนองความตองการและพฤติกรรมของผูบริโภค

สูงวัยกลุมนี้ดวย เชน การพิมพอักษรขนาดใหญบนฉลากสินคา

และปายโฆษณา การผลิตบรรจุภัณฑที่หยิบจับสะดวกและเปดปด

งาย รวมถึงการบริการรถรับสง (Shuttle) และจัดสงสินคาถึงบาน   

ทั้งนี้ เมื่อประเทศใดที่กําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ นั่นหมายถึงจํานวน

ประชากรวัยทํางานที่ลดลง ซึ่งภาคอุตสาหกรรมจําเปนตองมี

มาตรการเพ่ือรองรับกับปญหาการขาดแคลนแรงงานท่ีกําลังจะ

เกิดข้ึนน้ีเชนกัน

   เศรษฐีใหมชนช้ันกลาง จากการเติบโต

   ทางภาวะเศรษฐกิจในหลายประเทศ ไดสงผล

   ตอฐานะความมั่งค่ังของประชากร โดยเฉพาะ

ชนชั้นกลางในกลุมประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งในป 2573 คาดวา

รอยละ 93 ของชนช้ันกลางท่ัวโลกจะกระจายตัวอยูในประเทศ

กําลังพัฒนา โดยผู บริโภคกลุ มนี้จัดวามีกําลังซื้อสูงพอสมควร 

และมักคํ านึ งถึ งคุณภาพและราคาของสินค  า โภคภัณฑ  

(Commodities) อยางน้ํามันและอาหาร ซึ่งพวกเขาจะกลายเปน

แหลงสรางรายไดที่สําคัญใหกับกลุมผูประกอบการอุตสาหกรรม 

และกลุมผูคาปลีกทั้งหลายในอนาคต

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 8 วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 8 วารสาร



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 9วารสาร

   เปลีย่นมอืผูนาํ เมื่อโครงสรางเศรษฐกิจโลก

   เปล่ียนไป ประเทศมหาอํานาจก็กาํลงัเปล่ียนมอื 

   และประเทศมหาอํานาจใหมที่นาจับตามอง 

คือ กลุมประเทศ BRIC (Brazil Russia India และ China) นั่นเอง 

ซึ่งประเทศเหลานี้ตางมีศักยภาพการผลิตและตําแหนงผูผลิต

ที่ชัดเจนในตลาดโลก โดยบราซิลมีจุดแข็งดานธุรกิจการเกษตร

และเทคโนโลยีการขุดเจาะน้ํามันนอกชายฝ ง รัสเซียมีจุดแข็ง

ด านพลังงานและอุตสาหกรรมโลหะ อินเดียมีจุดแข็งด าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เภสัชภัณฑ และชิ้นสวนยานยนต จีนมี

จุดแข็งดานอุตสาหกรรมเหล็ก เครื่องใชไฟฟาภายในบาน และ

อุปกรณโทรคมนาคม นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบมูลคาผลิตภัณฑ

มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) กับมูลคา 

GDP รวมทั้งหมดในตลาดโลก พบวา เศรษฐกิจของกลุมประเทศ

มหาอํานาจใหมนี้มีการเติบโตอยางรวดเร็ว โดยในป 2556 จีนมี

มูลคา GDP คิดเปนสัดสวนรอยละ 14.3 ของมูลคารวมทั้งโลก 

ตามหลังประเทศผูนํา อยางสหรัฐอเมริกา ที่มีสัดสวนรอยละ 18.6 

แตคาดวาในอีก 3 ปขางหนา จีนจะมีสัดสวนเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 

17.6 แซงหนาสหรัฐอเมริกาที่มีสัดสวนลดลงเหลือรอยละ 16.8 

(ที่มา: IMF, 2013) และกลายเปนประเทศท่ีมีเศรษฐกิจขนาดใหญ

อันดับ 1 ของโลกในท่ีสุด ซึ่งเม่ือป 2555 อินเดียไดขยับขึ้นมา

อยูอันดับ 3 แทนญี่ปุนไปเรียบรอยแลว 

   ทรพัยากรหายาก การขาดแคลนทรัพยากร

   ธรรมชาติ เร่ิมส  งสัญญาณชัดเจนมาก ข้ึน

   สวนหนึ่งเป นเพราะประชากรโลกที่ขยาย

ตัวอยางรวดเร็ว โดยจะมีจํานวนสูงถึง 8,300 ลานคน ในป 2573 

สงผลใหมีความตองการอาหารและพลังงานเพ่ิมขึ้นรอยละ 50 

และตองการนํ้าสะอาดเพิ่มข้ึนรอยละ 30 ซึ่งเกินกวาปริมาณ

ทรัพยากรที่มีอยู เชน กรณีของการแยงชิงพืชผลทางการเกษตร 

เพ่ือใชเปนวัตถุดิบในการผลิตอาหารและพลังงาน นอกจากน้ี 

ผู บริโภคในทศวรรษหนาจะนําประเด็นเรื่องความยั่งยืนดาน

สิ่งแวดลอมมาประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาดวย ดังนั้น 

ภาคอุตสาหกรรมจําเปนตองรวมมือกันในการสรางธุรกิจของตน

เพื่อสุขภาพในทศวรรษหนา โดยปจจุบันรอยละ 19 ของจํานวน

ประชากรผูใหญชาวอเมริกันทั้งหมด หรือประมาณ 41 ลานคน 

ถูกจัดอยูในกลุมผูบริโภคประเภท LOHAS และคาดวาในอีก 5 ป

ขางหนา มูลคาตลาดสําหรับผูบริโภคกลุมนี้จะขยายตัวเพ่ิมข้ึน

อีกเกอืบ 4 เทา 

   หวงใยส่ิงแวดลอม จากขอมลูของสถาบนั 

   Natural Market ing Inst itute (NMI) 

   ที่ประมาณการวา มูลคาตลาดสีเขียว (Green 

marketplace) ในสหรัฐอเมริกาจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก

420 พันลานดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 13 ลานลานบาท* 

ในป 2553 เปน 845 พันลานดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 

26 ลานลานบาท* ในป 2558 แสดงใหเห็นแนวโนมของผูบริโภค

ที่มีความตระหนักในเร่ือง ส่ิงแวดล อมมากข้ึน โดยเฉพาะ

ผลกระทบที่เกิดจากปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Climate change) ที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น หากรัฐบาลและ

ผูประกอบการไมรวมกันปองกันปญหาดังกลาว โดยแนวทางหน่ึง

ที่พยายามดําเนินการในชวงที่ผานมา คือ การวางขอกําหนดตาง ๆ 

เก่ียวกับคารบอนฟุตพร้ินท (Carbon footprint)1 เพ่ือสื่อสาร

ขอมูลดานสิ่งแวดลอมไปยังผู บริโภค และใชเปนขอมูลอางอิง

ในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาที่ปลอยกาซเรือนกระจกนอยท่ีสุด

ในกระบวนการผลิต ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่มรวมถึง

เครื่องใชสวนบุคคลและอุปกรณที่ใชในครัวเรือน เปนอุตสาหกรรม

ที่มีปริมาณการปลอยกาซคารบอนที่คอนขางสูง ทั้งนี้ แมวา

คารบอนฟตุพริน้ทจะยงัเปนมาตรการโดยสมัครใจ แตผูประกอบการ 

ในทศวรรษหนาควรแสดงฉลากคารบอนฟุตพร้ินทรบนผลิตภัณฑ

ของตน เพื่อชวยสรางภาพลักษณที่ดี และเพ่ิมความโดดเดนใหกับ

ตราสินคา ซึ่งถือเปนจุดขายที่นาสนใจสําหรับผูบริโภคที่มีจิตสํานึก

สูงตอสิ่งแวดลอม นอกจากน้ี การจัดการขยะของเสียก็เปน

อีกประเด็นสําคัญในการสรางความยั่งยืนใหกับสิ่งแวดลอมโลก 

ซึ่งผูประกอบการจําเปนตองผลิตสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดการ

ปลดปลอยมลพิษและขยะของเสียตาง ๆ

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 9วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 9วารสาร

1 คารบอนฟุตพริ้นท (Carbon footprint) คือ ปริมาณรวมของกาซคารบอนไดออกไซด และ กาซเรือนกระจกอ่ืน ๆ ที่ปลอยออกมาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ
 และบริการแตละหนวย ตั้งแตการไดมาซ่ึงวัตถุดิบ การขนสง การประกอบช้ินสวน การใชงาน และการจัดการซากหลังการใชงาน



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 10 วารสาร

   เทคโนโลยีอัจฉริยะ นอกจากเปนปจจัย

   สนับสนุนท่ีขาดไมได (Indispensable) แลว 

   เทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) ยังกลายเป น

เครื่องมือที่ชวยใหผูประกอบการสามารถปรับเปล่ียน (Adaptive) 

แผนการดําเนินธุรกิจใหเกิดความคลองตัวมากขึ้น โดยนําระบบ IT 

ที่ทันสมัยมาใชในการออกแบบธุรกิจและการบริหารจัดการองคกร 

เชน การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย การจัดวางตําแหนงสินคา 

การบริหารสตอก หรือการรวมกลุมพันธมิตรกับธุรกิจตอเนื่องใน

หวงโซมูลคา (Value chain) ซึ่งเปดโอกาสใหกับผูประกอบการใน

การพัฒนานวัตกรรมและสรางสรรคสินคามูลคาเพิ่มใหม ๆ  

นอกจากนี้ IT สมัยใหม อยาง Cloud computing5 ยังสราง

ทางออกใหกับผูประกอบการและผูคาปลีกในการจัดการกับธุรกิจ

ของตนไดอย างรวดเร็ว และสามารถพลิกแพลงกลยุทธ ให 

สอดคลองกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของตลาดไดอยางทันทวงที 

โดยไมตองประสบกับปญหาดานเทคโนโลยีเหมือนอยางในอดีต 

ที่เคยมองวา IT มีความยุงยากซับซอนในการใชงานและมีตนทุน

คาใชจายที่คอนขางสูง

4 ประตูสูความสําเร็จ

 นอกจากการสรางความรวมมือแลว การสรางความ

แตกตางก็เปนกุญแจสําคัญที่จะไขไปสูความสําเร็จในการดําเนิน

ธุรกิจเชนกัน โดยการหยิบยกประเด็นเร่ืองส่ิงแวดลอม นวัตกรรม

เทคโนโลยี และคุณภาพความปลอดภัย มาใชในการพัฒนารูปแบบ

ของการผลิตสินคาและการใหบริการที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น และไม

เหมือนกับสินคาและบริการท่ัวไป ซึ่งเมื่อทราบวาพฤติกรรม

ผูบริโภคและบริบทตาง ๆ ในตลาดโลกมีแนวโนมเปลี่ยนไปใน

ทิศทางใด ผูประกอบการจะสามารถกําหนดแนวทางการปรับตัว

ของธุรกิจ เพื่อตอบรับกระแสการเปล่ียนแปลงเหลานั้นได 

ใหดําเนินไปไดอยางยั่งยืน โดยการยกระดับคุณภาพและความ

ปลอดภัยของอาหาร การหันมาใชพลังงานทางเลือกจากทรัพยากร

หมุนเวียน อยางพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย รวมถึง

การกําหนดนโยบายบริหารจัดการนํ้าที่ชัดเจนและเขมงวดมากขึ้น  

   กฎระเบียบมากมาย ขอกําหนดตาง ๆ ที่

   ประเทศผูนําเขาไดนํามาบังคับใช และมีความ

   เขมงวดมากขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นดาน

สิง่แวดลอมและความยัง่ยนื กาํลงัสรางแรงกดดนัใหกบัผูประกอบการ 

เพ่ิมขึ้น ซึ่งการคาขายในตลาดโลกจะประสบความสําเร็จได 

ต องอาศัยความเช่ือมโยงและพันธมิตรทางธุรกิจ  รวมถึง

การกําหนดกรอบความรวมมือที่เหมาะสม ยกตัวอยางกรณี

การจับมือกันของสามประเทศยักษใหญ อยางจีน ญี่ปุ น และ

เกาหลี เพื่อลงนามในกฎหมายดานความปลอดภัยของอาหาร 

(Food safety act) โดยมีขอตกลงรวมกันในการตรวจสอบการ

ผลิตสินคาอาหารที่ปลอดภัยตอผูบริโภค สงผลใหผูประกอบการ

อุตสาหกรรมอาหารตองเรงปรับธุรกิจใหสอดรับกับมาตรการ

ดังกลาว

   เครือขายเช่ือมโยง ในทศวรรษหนา

   เครือข ายความร วมมือจะถูกพัฒนาให มี

   ประสทิธภิาพมากขึน้ โดยอาศยัระบบโลจสิตกิส

ที่เชื่อมโยงตลอดหวงโซอุปทาน (Supply chain) และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่โปรงใส ทุกฝายสามารถรับรูและตรวจ

สอบได (Visibility and traceability) อาทิ EDI2 GDS3 และ RFID4

ทําใหผู ประกอบการเขาถึงขอมูลความตองการของผู บริโภค

ไดอยางถูกตอง และสามารถผลิตสินคาหรือใหบริการที่ตอบสนอง

กับความตองการดังกลาว ดังนั้น การสื่อสารที่ชัดเจนและ

การแลกเปลี่ยนขอมูลที่ถูกตองเปนปจจัยสําคัญสําหรับภาค

อุตสาหกรรมท่ีจะพัฒนาความร วมมือทางธุรกิจได อย างมี

ประสิทธิภาพ

2 EDI (Electronic Data Interchange) คือ การแลกเปล่ียนเอกสารทางธุรกิจระหวางบริษัทคูคาในรูปแบบมาตรฐานสากลผานเคร่ืองคอมพิวเตอร
3 GDS (Global Distribution System) คือ เครือขายแลกเปล่ียนขอมูลอัตโนมัติระหวางผูซื้อและตัวแทนจําหนาย ปจจุบันนํามาใชในการใหบริการตาง ๆ เชน การสํารอง
 ที่นั่งผูโดยสาร การจองท่ีพัก การจองรถเชา เปนตน
4 RFID (Radio-Frequency Identification) คือ ปายอิเล็กทรอนิกส (Tracking tags) ที่สามารถอานคาผานคลื่นวิทยุ เพ่ือติดตามและบันทึกขอมูลของสินคา
5 Cloud computing หรือระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ เปนการใหบริการในลักษณะของเว็บแอพพลิเคชั่น โดยผูใหบริการจะแบงปนทรัพยากรใหกับผูตองการใชงาน
 คอมพิวเตอรผานอินเทอรเน็ต ซึ่งซอฟตแวรและขอมูลท้ังหมดจะถูกเก็บไวบนเซิรฟเวอรของผูใหบริการ เชน YouTube  GoogleApps
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สรางความรวมมือ

 การขยายตัวของสังคมเมืองและการเขาสูสังคมผูสูงอายุ 

ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหมและการเขาถึงเทคโนโลยี

เหลานั้นของผูบริโภค เปนปจจัยขับเคล่ือนใหเกิดการสรางความ

รวมมือรูปแบบใหม ๆ การแลกเปลี่ยนขอมูล และการถายทอด

เทคโนโลยีระหวางผูเลนในหวงโซอุปทาน เชน ระบบการกระจาย

สินคา เทคโนโลยีโลจิสติกส ซึ่งในอดีตการจดัการหวงโซอปุทาน

มกัเนนเรือ่งการบริหารตนทนุ (Cost efficiency) และความสามารถ

ในการจดัหาวตัถดุบิ (Availability) แตในทศวรรษหนารปูแบบการ

จดัการจะเปล่ียนไป โดยใหความสําคัญกับเร่ืองส่ิงแวดลอมมากข้ึน 

เชน การลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO
2
) 

การลดการใชพลังงาน การลดปริมาณการจราจรหนาแนน เปนตน 

ประกอบกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนไป ยกตัวอยางเชน 

การซ้ือสินคาผานทางอินเทอรเน็ตหรือโทรศัพท ที่เรียกวา Home 

shopping ซึ่งกําลังไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว 

สงผลใหเกิดธุรกจิการบริการจัดสงสนิคาถงึบาน โดยผูประกอบการ

ทั้งหลายจะอาศัยคลังสินคาและการขนสงรวมกันในการจัดเก็บ

และกระจายสินคาไปถึงมือผูบริโภคตามแหลงตาง ๆ เชน รานคา 

จุดนัดรับของ และชุมชนท่ีอยู อาศัยทั้งในเมืองและนอกเมือง

ผานศูนยภูมิภาค ซึ่งจะชวยลดตนทุนการจัดเก็บและขนสงสินคา 

ลดข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการ และเพิ่มคุณภาพการให

บริการลูกคาที่รวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้น ดังนั้น ผูประกอบการ

จําเปนตองมองหาเครือขายความรวมมือที่มีแนวคิดเดียวกัน 

กลาวคือ ความสําเร็จของภาคอุตสาหกรรมไมสามารถเกิดข้ึนได

จากคนใดคนหน่ึงเพียงลําพัง แตตองสรางจากความรวมมือ

ของผูประกอบการตลอดหวงโซอุปทาน บนพื้นฐานของการใช

ทรัพยากรอยางคุ มคาและการรักษาส่ิงแวดลอม เพ่ือใหการ

ดําเนินธุรกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

สรางความย่ังยืน 

 แรงกดดันจากหลายฝายท่ีหันมาใหความสําคัญกับ

การสรางความย่ังยืน (Sustainability) ของสรรพส่ิงบนโลก 

ไมวาจะเปนการแสดงความใสใจตอทรัพยากรธรรมชาติและ

ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 

ที่กําลังพัฒนาจากการเปนเพียง

เรื่องเฉพาะกลุ ม (Niche) ให

กลายเปนการปฏิบัติอยางเปน

แบบแผน (Norm) โดยในฐานะ

ของผู ประกอบการจําเปนตอง

มองความยัง่ยนือยางเปนองครวม 

(Holistically) ตลอดวัฏจักรชีวิตของสินคา ซึ่งครอบคลุม

ไปถึงชวงของการบริโภคและการใชสินคาของผู บริโภคดวย 

และน่ันคือความทาทายและโอกาสของผูผลิตท่ีจะสรางความ

แตกตางใหกับสินคาของตนในตลาดยุคใหม ทั้งนี้ สิ่งหนึ่งที่

ผูประกอบการตองวางแผนดําเนินการคือ การสรางความเชื่อมั่น

ของผูบริโภคท่ีมีตอสินคาและบริการของตน รวมถึงภาพลักษณ

ขององคกร โดยการส่ือสารใหผู บริโภคเขาใจถึงความต้ังใจจริง

ในการปรับรูปแบบธุรกิจไปสูการผลิตเพื่อสิ่งแวดลอม และกระตุน

ใหผูบริโภคตระหนักถึงความจําเปนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ไปสูการใชชีวิตอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยหันมาเลือกใช

ผลิตภัณฑที่ไมทําลายส่ิงแวดลอม ไมกอใหเกิดมลพิษ และไมใช

ทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง นอกจากนี้ ผูประกอบการตองยกระดับ

ขีดความสามารถในการแขงขันใหกับธุรกิจของตน โดยการพัฒนา

นวัตกรรมการผลิตสินคาเพื่อสิ่งแวดลอม รวมถึงการทํากิจกรรม

เพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) รวมกับ

ผูจัดหาวัตถุดิบ (Suppliers) เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหกบัองคกร

และรณรงคใหอตุสาหกรรมตอเนือ่งอืน่ ๆ เกิดจติสาํนกึ ในการรักษา

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติไปดวยกัน
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รักษาความเปนสวนตัว (Privacy) ของขอมูลที่มีประสิทธิภาพ 

เพ่ือสรางความไววางใจจากผูบริโภคแลว ผูประกอบการควรเก็บ

รวบรวมขอคิดเห็นของผูบริโภค เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนา

สินคาและบริการของตนดวย

 ยกระดับคุณภาพ

 การตระหนักถึงสุขภาพของผู บริโภค ทั้งดานรางกาย 

จิตใจ และสติปญญา รวมถึงความตองการสิ่งอํานวยความสะดวก

สบายและคุณภาพชีวิตที่ดี สงผลใหภาครัฐกําหนดกฎระเบียบ

และมาตรฐานตาง ๆ เก่ียวกับสุขภาพและความปลอดภัยของ

ผูบริโภค โดยภาคอุตสาหกรรมจําเปนตองปรับกระบวนการผลิต

  พัฒนาเทคโนโลยี

 หน่ึงในแนวโนมการเปล่ียนแปลงท่ีเห็นไดชัดเจนใน

ทศวรรษหนา คือ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

(ICT) ที่เขามาเกี่ยวของกับกิจกรรม

ในชีวิตประจําวันของผูบริโภค จนแทบ

จะกลายเป นป จ จัยที่  5  ไปแล ว 

ซึ่งสงผลใหพฤติกรรมการซ้ือสินคา

ของพวกเขาเปลี่ยนไป  เนื่องจาก

เทคโนโลยีดังกลาวจะชวยใหผูบริโภค

จับจายใชสอยไดสะดวกข้ึน สามารถ

เขาถึงแหลงจําหนายสินคาไดทุกที่

ทุกเวลา นอกจากนี้ ยังทําให ผู บริโภคมีอิทธิพลอย างมาก

ตอภาคธุรกิจ และถือเปนผูกําหนด ทิศทางในตลาด ซึ่งในอดีต

เปนการบอกตอกันแบบปากตอปาก แตไดพัฒนาไปสูการแสดง

ความคิดเห็นผานโลกออนไลน ที่สามารถกระจายความรูสึก

ทั้งเชิงบวกและเชิงลบไดอยางรวดเร็วและขยายวงกวางมากขึ้น 

ดังนั้น ผูผลิตตองสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลกับผูบริโภคใหชัดเจน 

กลาวคอื เปลีย่นจากการสือ่สารทางเดยีว (Mass communication) 

เปนการส่ือสารสองทาง (Mass conversation) เพื่อผลิตสินคา

ที่ตรงกับความตองการของผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 

โดยการพัฒนาธุรกิจผานระบบ ICT อาทิ การสรางเครือขายสังคม

ออนไลน และการสรางแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อเปนชองทาง

ในการเขาถึงผูบริโภค โดยเฉพาะกลุมผูบริโภครุน Generation Z 

ซึ่งเติบโตมาพรอมกับยุคดิจิตอล (Digital natives) และถือเปน

ฐานลูกคาหลัก รวมถึงผูมาใหม (Digital immigrants) ที่เกิดในรุน

กอน แตไดเรียนรูการใชเทคโนโลยีและเริ่มนิยมสั่งซื้อสินคาผาน

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน ทั้งนี้ นอกจากตองสรางระบบ

และการดําเนินธุรกิจของตน เพื่อตอบรับกฎระเบียบเหลานั้น 

ซึ่งนอกจากการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย และ

เปนประโยชนต อสุขภาพของผู บริโภคแลว ผู ประกอบการ

ยังต องพัฒนาระบบควบคุมและเรียกเก็บสินค าที่มีป ญหา

ออกจากตลาดทันทีที่ตรวจพบ รวมถึงศึกษาพฤติกรรมของ

ผู บริโภค เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมสินคา

เพื่อสุขภาพในอนาคต ตลอดจนการใหความรู แก ผู บริโภค
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อยางไรก็ตาม มีเพียงบางประเด็นที่ เ พ่ิมเติมเข ามา นั่นคือ 

การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางกําลังแรงงาน (Labor force) 

โดยแรงงานที่มีฝมือทักษะเฉพาะดานจะเร่ิมขาดแคลนในกลุ ม

ประเทศท่ีพัฒนาแลว ขณะที่ผูหญิงมีแนวโนมเขาสูตลาดแรงงาน

เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผูหญิงที่มีการศึกษาสูง ซึ่งเปนกลุมที่มีอิทธิพล

อยางมากตอการตัดสินใจซ้ือสินคาอุปโภคบริโภคของสมาชิก

ในครอบครัว ดังนั้น ภาครัฐและภาคเอกชนจําเปนตองติดตาม

ความเคล่ือนไหว และทิศทางการเปล่ียนแปลงในตลาดโลก

อยู ตลอดเวลา เพื่อเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายพัฒนา

อุตสาหกรรมและวางแผนธุรกิจที่สอดรับกับพฤติกรรมของ

ผู บริโภค โดยการพัฒนาสินคาสําหรับผู สูงอายุ เชน อาหาร 

บรรจุภัณฑ เครื่องใชไฟฟา การออกแบบเฟอรนิเจอรสําหรับ

ชาวเมืองที่อาศัยในพื้นที่ขนาดเล็ก การขยายชองทางการจําหนาย

ที่ผู บริ โภคยุคดิจิตอลสามารถเข าถึงได อย างรวดเร็ว ทั้งนี้

สิ่งท่ีผู ประกอบการตองเนนยํ้าอยูเสมอ คือ คุณภาพและความ

ปลอดภัยของสินคา ทั้งท่ีมีตอผูบริโภคโดยตรง และตอสิ่งแวดลอม

โดยออม

เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารท่ีเปนประโยชนและการ

ออกกําลังกาย เพื่อหลีกเลี่ยงการเจ็บปวย ซึ่งจะนําไปสูคุณภาพ

ชีวิตของผูบริโภคที่ดีขึ้นตอไป

 แมวาลาสุดไดมีการจัดทําโครงการ Future Value 

Chain 2022 แลว แตทิศทาง

ในภาพรวมยั ง ค ง เหมื อน เ ดิ ม 

กลาวคือ การเปลี่ยนแปลงของ

พฤติกรรมผู บริโภคในตลาดโลก

สวนใหญเกี่ยวของกับประเด็นหลัก 

ไดแก โครงสรางทางสังคม ระบบ

เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม สุขภาพและความ

เปนอยูที่ดี ตลอดจนความกาวหนา

ทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะ ICT 
ท่ีมาของขอมูล 
 1. แปลและเรียบเรียงจาก 2020 Future Value Chain: 
  Building Strategies for the New Decade. 
  เขาถึงไดจาก: http://www.futurevaluechain.com
 2. คําอธิบายเพ่ิมเติมจาก Wikipedia.    
  เขาถึงไดจาก: http://en.wikipedia.org  
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บทความพิเศษ

งาน “K Trade Fair 2013” เป นงานแสดงเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางดานพลาสติกและยาง ซึ่ง “K” มาจากภาษาเยอรมัน 
คําว า Kunststoffe (คุ นสโตป) แปลว าพลาสติก และคําว า 
“Kautschuk” (เคาทชุค) แปลวายางพารา โดยเร่ิมมีการจัดงานน้ี
ต้ังแตป 1960 และจัดเปนประจําทุก 3 ป ณ เมืองดุสเซลดอรฟ 
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งคร้ังน้ีจัดระหวางวันท่ี 16-23 ตุลาคม 
2556  โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี  

1.  การเดินทางสูสถานท่ีจัดงาน K Trade Fair 2013 
 ณ เมืองดุสเซลดอรฟ 
  จากสนามบินแฟรงคเฟรทใหนั่งรถบัส ไปยังเมืองดุสเซลดอรฟ 
ใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่งชื่อเมืองนี้หลายคนคงไมคุนเคยกันเทาไรนัก
เม่ือเทียบกับเมืองอ่ืนๆ อยางมิวนิค เบอรลิน แฟรงกเฟรต โคโลญจน เมืองน้ี
เปนเมืองหลวงของนอรทไรน-เวสทฟาเลีย (North Rhine-Westphalia) 
ตั้งอยูริมแมนํ้าไรน หางจากเมืองแฟรงคเฟรทขึ้นไป ทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ประมาณ 180.21 กิโลเมตร (112 ไมล) แตอยูไมหางจากเมืองโคโลญจน
มากนัก คือ ประมาณ 32.1 กิโลเมตร (20 ไมล) ใชเวลาเดินทางประมาณ 
40 นาที 

2. ความย่ิงใหญอลังการของงาน “K Trade Fair 2013” 
   หลังจากเดินทางมาถึงเมืองดุสเซลดอรฟก็มุ งตรงเข าสู งาน 
K Trade Fair 2013 ทันทีเพ่ือไมใหเปนการเสียเวลา ทําใหพบวาสถานท่ีจัด

“K Trade Fair 2013”

ตามลา...

หาเทคโนโลยยีคุใหมหาเทคโนโลยียคุใหม 

งานใหญโตมากถึง 17 Halls มีพื้นที่กวา 168,000 ตารางเมตร โดยจัดแบงพื้นที่ออกเปนโซนตางๆ เชน โซนเคร่ืองจักรและอุปกรณ 
(Machinery and equipment for the plastics and rubber industries โซนวัตถุดิบ (Raw materials, auxillaries) โซนสินคา
กึ่งสําเร็จรูป/ชิ้นสวน (Semi-finished products, technical parts and reinforced plastics) โซนแสดงพลาสติกในอนาคต 
(Plastics move the world) มีผู ร วมงานออกบูธ 3,094 รายจาก 56 ประเทศ เชน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ญี่ปุ น จีน 
ไตหวัน อินเดีย รวมถึงมีผูผลิตจากประเทศไทยเขารวมงานนี้เชนกัน  

เพียงใจ ไชยรังสินนัท
สํานกันโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
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3. ตามลา...หาเทคโนโลยียุคใหม “K Trade Fair 2013” 
  เกร่ินนํามาพอสมควร ไดเวลาที่จะเขาสูสวนที่เปนสาระสําคัญในการตามลาหาเทคโนโลยียุคใหมในงาน K Trade Fair 2013 
ซึ่งเปนงานที่ไดรวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีไวจํานวนมาก โดยความนาสนใจของเทคโนโลยีในป 2013 นี้ คือ การรวมกระบวนการ
ผลิตตางๆ ไวในเครื่องจักรเดียวกันไดอยางลงตัว เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหสูงข้ึน ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ลดการใชพลังงาน 
และของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ซึ่งจะขอยกตัวอยางใหเห็นภาพไดอยางชัดเจนในแตละกระบวนการผลิต ดังนี้ 
  3.1  กระบวนการฉีดพลาสติก (Injection Moulding) มีการนําเทคโนโลยี In-Mould Labeling (IML) คือ การทําใหฉลาก
กับช้ินงานติดเปนเน้ือเดียวกันในระหวางการผลิต โดยใชความรอนของพลาสติกเปนกาวเช่ือมติดกัน จากเดิมจะตองมีขั้นตอนในการ
นําฉลากมาติดกับผลิตภัณฑหลังจากที่ผลิตเปนผลิตภัณฑเสร็จแลว ซึ่งเทคนิคใหมนี้จะชวยลดขั้นตอน/ระยะเวลาในการทํางานลง 
รวมถึงฉลากจะติดทนนานไมหลุดลอกออกจากผลิตภัณฑอีกดวย 

ทางเขางาน K Trade Fair 2013

มุมสูงของพื้นที่จัดงาน

แผนผังพ้ืนที่งาน K Trade Fair 2013 

 การทําใหฉลากกับชิ้นงานติดเปนเนื้อเดียวกันในระหวางการผลิต 

  กระบวนการฉีดหุมพลาสติกเขากับผลิตภัณฑกําลังเปนที่นิยมมากข้ึน โดยเฉพาะชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ซึ่งพลาสติกท่ีหอหุม
จะเปนการปองกันผลิตภัณฑจากการกระแทกกับของแข็ง สภาพอากาศ (ความชื้น ความรอน) นํ้า และเพื่อความสวยงาม โดยเทคนิคนี้
จะเปนการนําผลิตภัณฑมาติดตั้งใสในแมพิมพไปพรอมกับการฉีดพลาสติกหุมผลิตภัณฑในคราวเดียว ซึ่งจากเดิมจะตองนําพลาสติก
มาประกอบกับผลิตภัณฑอีกครั้งหนึ่ง 
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  3.2  กระบวนการเปาขวดพลาสติก (Blow Moulding)  มีเทคโนโลยีแบงออกเปน 2 ประเภท คือ  
       3.2.1 การเปาขวดแบบ Extrusion Blow Moulding โดยการเปาขวดประเภทน้ีจะรีดหลอดพลาสติกที่เรียกวา
พาริสัน (Parison) และจะมีแมพิมพมาประกบเพื่อทําใหการเปากลายเปนภาชนะกลวง โดยการเปาขวดแบบ Extrusion Blow 
Moulding ไดมีการพัฒนาและผลิตเครื่องเปาขวดใหสามารถเปาไดถึง 6-7 ชั้น ซึ่งจะมีคุณสมบัติในการปองกันออกซิเจน ความชื้น 
แบคทีเรียที่จะสัมผัสกับสินคา และมีการพัฒนากระบวนการผลิตใหสามารถลดของเสีย โดยการลดขั้นตอนในการผลิตลงจากเดิม
ที่ตองมีขั้นตอนในการเคลือบลามิเนตเปนการผลิตไปพรอมกับการเคลือบลามิเนตได นอกจากน้ียังลดของเสียจากการเปาในสวนของ
ปากขวดและปลายขวดไดเปนจํานวนมาก ซึ่งปกติเครื่องเปาขวดแบบ Extrusion Blow Moulding จะมีของเสียท่ีเกิดจากการผลิต
โดยการตัดเศษของปากขวดและปลายขวดเพื่อใหขวดมีขนาดที่สมสวน แตดวยเทคโนโลยีในการผลิตใหมไดมีการผลิตท่ีมีความแมนยําสูง
จนทําใหขวดที่เปาออกมามีรูปรางที่สมสวนและไมมีเศษของปากขวดและปลายขวดเหลือออกมา 
   3.2.2 การเปาขวดแบบ Injection Blow Moulding คือ การเปาขวดที่มีการฉีดหลอดพลาสติกที่เรียกวา 
พรีฟอรม (Preform) ขึ้นมากอน แลวจึงนํามาเปาเปนภาชนะกลวงที่เครื่องเปาขวด แตปจจุบันไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม
ขึ้นมา คือ การนําเคร่ืองฉีดและเปามารวมกัน ซึ่งเปนการทํางานท่ีมีความสมบูรณในข้ันตอนเดียว เพื่อทําใหการผลิตมีความเร็ว
ที่เพิ่มสูงมากขึ้น 

 เคร่ืองเปาขวดแบบ Injection Blow Moulding ที่มีเคร่ืองฉีดและเปาอยูรวมกัน                                                                             การเปาขวด 7 ชั้น  

การฉีดหุมพลาสติกเขากับผลิตภัณฑ 

  3.3 กระบวนการเปาถุงพลาสติก การเปาถุงพลาสติกจะมีการผลิตเครื่องเปาถุงท่ีมีการผลิตได 5-9 ชั้นขึ้นไป และปจจุบัน
มีการผลิตเครื่องเปาถุงใหสามารถผลิตถุงที่มีขนาดเล็กลงมาใหเหมาะกับผลิตภัณฑที่ไมใหญมาก เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน/พื้นที่
ในการผลิต และลดการใชวัสดุ ซึ่งจะชวยลดปญหาสิ่งแวดลอม 
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  3.4  กระบวนการรีดแผนพลาสติก กระบวนการรีดแผนพลาสติกมีการพัฒนาใหสามารถผลิต 3-5 ชั้นขึ้นไปไดใน
กระบวนการผลิตเพียงคร้ังเดียว จากเดิมที่ตองผลิตทีละช้ันแลวนํามาประกบดวยวิธีลามิเนต ซึ่งจะชวยลดระยะเวลาในการผลิตลงได
อยางมาก 

เคร่ืองเปาถุง 7 ชั้น การเปาถุง 6 ชั้น   

เคร่ืองรีดพลาสติก Co-extrude แผนพลาสติก 3 ชั้น    

  3.5  ทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑพลาสติกในอนาคตจะมีการพัฒนาคุณสมบัติใหมีคุณภาพสูงข้ึนและสามารถนําไป
ใชทดแทนวัสดุอื่นๆ เชน โลหะ/เหล็ก กระจก เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาด/อุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน อุตสาหกรรมไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย ที่มีการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรม/เทคโนโลยีใหมๆ อยางรวดเร็ว
โดยเนนการประหยัดพลังงาน ลดนํ้าหนักของวัสดุอุปกรณ และลดตนทุนการผลิตใหมากขึ้น 

แผนเคลือบลายบนคอนโซล
ดานหนา/ดานขางประตูรถยนต 

รถยนตตนแบบที่มีการใชชิ้นสวนพลาสติกมากข้ึน

   -  สวนประกอบภายในตัวรถ (Interior Components) : พัฒนาการเคลือบลายบนคอนโซลดานหนา/ดานขาง
ประตูรถยนต โดยใชการพมิพลวดลายใหตดิเปนเนือ้เดยีวกนักบัพลาสตกิคอนโซล จากการใชเทคนิคระเบิดผิวหนาของชิ้นงานใหสามารถ
พิมพลวดลายไดตามตองการ ซึ่งเดิมตองนําลวดลายมาติดกับคอนโซลในภายหลัง แตเทคนิคใหมนี้จะทําใหลวดลายติดไดทนนานกวาเดิม 
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   -  ชิ้นสวนในไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส : ตองการพลาสติกท่ีมีคุณสมบัติพิเศษมากข้ึน เชน ความทนทาน ความสามารถ
ในการทนความรอน ระบายความรอนดีขึ้น ปองกันเชื้อรา งายตอการทําความสะอาด มีความเปนฉนวน ความโปรงแสงมากขึ้น 

หลอดไฟถนน LED  ที่ใชชิ้นสวนพลาสติกที่มีคุณภาพสูงขึ้นสินคา IT ที่ใชชิ้นสวนพลาสติกคุณภาพสูง

 แขนเทียมและขาเทียม  ปากกาฉีดอินซูลินสําหรับผูปวยเบาหวาน

   -  ชิ้นสวนในเคร่ืองมือแพทย : มีความตองการท่ีจะพัฒนาพลาสติกใหนําไปใชงานทางการแพทยเพิ่มมากขึ้นทั้งในดาน
การรักษา รวมไปถึงการดูแลสุขภาพ เพราะจากคุณสมบัติพิเศษที่หลากหลายและขอดีของพลาสติกท่ีจะนํามาใชในการผลิตวัสดุอุปกรณ
ทางการแพทย เชน นํ้าหนักเบา มีประสิทธิภาพในการเขากันไดกับเนื้อเยื่อและเลือดในรางกาย ออกแบบ/ขึ้นรูปไดงาย 

4. ขอเสนอแนะ 
  4.1  เทคโนโลยีการผลิตพลาสติกมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง โดยปจจุบันไดเนนการรวมกระบวนการผลิตตางๆ ไวใน
เครื่องจักรเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหสูงขึ้น  โดยลดขั้นตอน ลดการใชพลังงาน และของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต 
ดังนั้น ผูผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติกไทยจําเปนตองเรียนรูและปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อใหสามารถแขงขัน
ไดตอไป ซึ่งปจจุบันเวียดนามเรงพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกอยางมาก ทั้งดานเทคโนโลยีและบุคลากร ทําใหในขณะนี้เปนคูแขงที่สําคัญ
ของไทย นอกจากนั้นยังมีมาเลเซียที่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมใหเจริญรุดหนาไดอยางรวดเร็ว แมวาจะมีการเร่ิมพัฒนาอุตสาหกรรม
พลาสติกลาชากวาไทยเปนเวลากวา 30 ป แตก็สามารถพฒันาจนใกลเคยีงกบัไทย ทาํใหอตุสาหกรรมพลาสติกไทยตองเผชิญกับการแขงขัน
ที่รุนแรงมากขึ้น 
  4.2  พลาสตกิเปนอตุสาหกรรมสนบัสนนุทีม่คีวามสาํคญัและเชือ่มโยงกบัอตุสาหกรรมตอเนือ่งอืน่ๆ เชน อตุสาหกรรมยานยนต 
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย ทําใหทิศทางการพัฒนาของพลาสติก
มุงเนนที่จะตอบสนองตอความตองการของอุตสาหกรรมตอเน่ืองดังกลาว โดยมีความตองการผลิตภัณฑพลาสติกที่มีความซับซอน
และเกรดพิเศษมากข้ึน ดังนั้น ควรมีการจัดทํายุทธศาสตรอุตสาหกรรมพลาสติกที่มีการกําหนดเปาหมายท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ
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เพื่อตอบสนองความตองการในแตละกลุมของอุตสาหกรรมดังกลาว ประกอบกับไทยมีความไดเปรียบจากการมีอุตสาหกรรมตอเนื่อง
ที่สําคัญจํานวนมากและคอนขางครบทุกอุตสาหกรรมในประเทศ จึงควรสรางใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางอุตสาหกรรมใหมากขึ้น เพ่ือให
เกิดการปรับโครงสรางการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกในประเทศไปสูการผลิตผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มสูงข้ึน 

5. ตะลุยเมืองดุสเซลดอรฟ 
  หลังจากตามลาเทคโนโลยีในงาน “K Trade Fair 2013” แลว ไดเวลาที่จะตะลุยเมืองดุลเซลดอรฟ โดยใชบัตรเขางาน
ขึ้นรถไฟฟรี (สาย U78) ใชเวลาประมาณ 10 นาทีก็ถึงสถานี Kaiserslautener เพื่อเดินชอบปง ซึ่งในชวงเวลานี้ถือวาอากาศคอนขางดี 
ไมเย็นจนเกินไปสําหรับคนไทย ทําใหสามารถเดินชมตลาดและบริเวณรอบศาลากลางไดอยางสบาย ๆ ทั้งนี้จะเห็นไดวาผูจัดงาน
ไดมีการอํานวยความสะดวกสําหรับการเดินทางไวเปนอยางดี ทําใหไดรับประโยชน 2 ตอจากผู เขาชมงาน ที่มีจํานวนมาก
ในการทองเที่ยวและเลือกซื้อของฝากกอนกลับบานไดอยางสบาย 

 สถานีรถไฟ ณ สถานท่ีจัดงาน ตลาดสด   ศาลากลาง 

บรรยากาศยามเย็นบริเวณโดยรอบศาลากลาง

  แตอยากจะบอกวาการหาที่พักในเมืองนี้คอนขางจะลําบากกระเปาซักหนอย เพราะมีผูชมงานจํานวนมากมาจากทั่วโลก 
เราอาจจะพักเมืองใหญ ๆ ที่ใกลเคียง เชน โคโลญจน ซึ่งจะทําใหเราไดสัมผัสบรรยากาศ เมืองเกาที่มีมหาวิหารที่มีความสูงเปนอันดับที่ 4 
ของโลก  
  ทานใดท่ีอานบทความน้ีจบแลวมีความรูสึกวาอยากจะต่ืนตาต่ืนใจกับเทคโนโลยีใหมๆ และไดสัมผัสกับบรรยากาศ
เมืองดุสเซลดอรฟหรือเมืองอื่นๆ ที่อยูใกลเคียงก็คงตองอดใจรออีก 3 ปนะคะ แลวพบกันใหมในป 2016 คะ 
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ธนพรรณ ไวทยะเสวี
สํานกันโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

บทความพิเศษ

แนวทางการพัฒนานคิมอุตสาหกรรม แนวทางการพัฒนานคิมอุตสาหกรรม 
(Eco-Industrial Estate)(Eco-Industrial Estate)

เรียนรู “นคิมอุตสาหกรรมจูรง”

 สําหรับคําวา Eco-Industrial Estate นั้น กนอ. ถือเปน

หนวยงานแรกของประเทศท่ีใชคําวา Eco-Industrial Estate 

ในประเทศไทย ซึ่งเริ่มตนดวยการดําเนินโครงการพัฒนานิคม

อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศและเครือขาย (Development of 

Eco-Industrial Estate & Networks Project DEE + Net 

 ในปจจุบัน คําวา “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial Town)” ไดแพรหลายและเปนท่ีรูจักในแวดวง
ผูประกอบการอุตสาหกรรมไทยมากข้ึน เน่ืองจากแนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ถือเปนหน่ึงในนโยบายสําคัญลําดับตนๆ 
ของกระทรวงอุตสาหกรรมในชวงหลายปท่ีผานมา และมีการผลักดันนโยบายการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของไทย
ใหกาวไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยการจัดทําและพัฒนาแผนแมบทการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมนํารองสูอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) เพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมนํารองใหมสูเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ จํานวน 3 แหงตอป โดยนิคมอุตสาหกรรมนํารองในปงบประมาณ 2555 ท่ีผานมา กนอ. ไดดําเนินการพัฒนา
การยกระดับนิคมอุตสาหกรรมจํานวน 3 แหง ไดแก นิคมอุตสาหกรรมบางชัน นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร และนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิต้ี สวนในปงบประมาณ 2556 กนอ. มีแผนท่ีจะดําเนินการเพ่ิมอีก 3 แหง ไดแก นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี และนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน รวมท้ังหมดเปน 12 แหง และในป 2557 จะดําเนินการท้ังหมด 15 แหง

Project) ซึ่งเปนความรวมมือระหวาง กนอ. และ GTZ ประเทศ

เยอรมนี เมื่อป พ.ศ. 2552-2557 โดยแบงการดําเนินงาน

ออกเป น 4 ด าน คือ Pol icy Support และ Cr iter ia 

Development, Capacity Building, New Eco-Industrial 

Estate และไดดําเนินการในนิคมอุตสาหกรรมนํารอง 5 แหง 
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คือ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต นิคมอุตสาหกรรมบางปู 

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด 

และนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยรูปแบบที่ กนอ. นํามาพัฒนา

เปนนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-Industrial Estate) 

จึงเปนรูปแบบของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน โดยเปนการ

ประยุกตทฤษฎี Industrial Ecology นั่นคือ แนวคิดหลักการ 

Eco (Eco Concept) อันหมายถึง ทั้ง Ecology และ Economy 

มาประยุกตใชกับนิคมอุตสาหกรรมภายในประเทศเปน Eco-

Industrial Estate และขอสรุปใหเห็นภาพแนวทางการพัฒนา  

Eco-Industrial Estate ของ กนอ. ใหเขาใจงายขึ้นเปนดังนี้

ในตางประเทศ เพื่อนํามาประยุกตใชกับแนวทางการพัฒนา

นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่อยูระหวางการพัฒนาในประเทศไทย 

ดังนั้น เมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2556 คณะผูบริหารกระทรวง

อุตสาหกรรมและส่ือมวลชนไดเดินทางไปศึกษาดูงานการพัฒนา

อุตสาหกรรมของประเทศสิงคโปร ณ นิคมอุตสาหกรรมจูรง 

(Jurong Industrial Estate) ซึ่งเปนเขตเศรษฐกิจและบริการ

ที่ใหญสุดของประเทศสิงคโปร มีตนแบบการบริหารจัดการ

ทุกอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน กระทรวงอุตสาหกรรม

ก็มีแนวคิดและนโยบายที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ใหกาวไปสูเปาหมายอตุสาหกรรมเชงินเิวศในอนาคต โดยระยะแรก

ไดผลกัดันใหนคิมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการ/สวนอุตสาหกรรม 

เปนนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industrial Estate) และ

จะกาวตอไปสูการเปนเมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศ (Eco-Industrial 

Town) โดยคาดวาจะเร่ิมนําแนวทางการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

สีเขียวดังกลาวไปสูการปฏิบัติในระยะตอไป ทั้งนี้ ประเทศไทยเอง

ก็ไดกําหนดเปาหมายที่จะผลักดันการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

เชิงนเิวศเพือ่เปนการยกระดบัอตุสาหกรรมใหเปนสเีขยีวอยูรวมกบั 

ชุมชนอยางยั่งยืน คํานึงถึงผลกระทบรอบดานทั้งเชิงเศรษฐกิจ

และสังคม รวมทั้งคาดหวังว าการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

ในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จะไดรับการตอบรับการ

ลงทุนทั้งไทยและตางประเทศ แมอาจจะทําใหคาเชาพ้ืนท่ีในนิคม

อุตสาหกรรมรูปแบบดังกลาวจะสูงข้ึนไปบางก็ตาม

 ในประเด็นท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมมีความสนใจ

จะนําเอาแนวทางการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมจูรงใหเปนแนวทาง

การพัฒนาของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทยน้ัน ผูอาน

หลายทานอาจจะสงสัยวา เหตุใดนิคมอุตสาหกรรมจูรงในประเทศ

สิงคโปรจึงเปนที่นาสนใจในการจะนําไปเปนแนวทางในการพัฒนา

นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทย ซึ่งผู  เขียนเองก็มี

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนและเครือขาย (Eco Industrial 

Estate & Networks) อันไดแก ชุมชนโดยรอบ โรงเรียน 

โรงพยาบาล หนวยงานทองถ่ิน เปนตน

นิคมอุตสาหกรรมท่ีถูกสรางหรือพัฒนาเปน  

Eco Industrial Estate

โรงงานอุตสาหกรรมท่ีถูกสรางหรือพัฒนา

เปน Eco Plant/Eco Factory/Eco 

Industry

 แมวาเรื่องเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial 

Town) และนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial Estate) 

ไมใชเรื่องใหมของภาคอุตสาหกรรมไทย แตตองยอมรับวา

ในปจจุบันประเทศไทยยังจําเปนที่จะตองเรียนรู แบบอยาง

การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ประสบความสําเร็จ
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การตั้งคําถามในประเด็นน้ีเชนเดียวกัน และจากการคนควาและ

ศึกษาเพ่ิมเติมของผูเขียนทําใหพบวา ปจจัยแหงความสําเร็จสําคัญ

ของนิคมอุตสาหกรรมจูรงที่ทําใหสามารถกลายเปนตนแบบ

การบริหารจัดการทุกอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชนนั้น

มาจากหนวยงานท่ีมีเชื่อวา The Jurong Town Corporation 

(JTC) ซึ่งเปน JTC ไดรับการจัดตั้งขึ้นในป 1986 และมีฐานะ

เปนคณะกรรมการตามกฎหมายภายใตกระทรวงการคาและ

อุตสาหกรรม (Ministry of Trade and Industry) และไดรับ

มอบหมายใหเปนหนวยงานหลักในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

อุตสาหกรรมในสิงคโปรและงานที่สําคัญที่ JTC ที่ไดรับมอบหมาย

จากรัฐบาลสิงคโปร คือ การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมจูรงใหเปน

ศนูยกลางการผลติแบบบรูณาการ จงึเปนศนูยกลางของอตุสาหกรรม 

ในสิงคโปรจากอดีตจนถึงปจจุบัน ตอมา JTC ไดหันมาเนนสงเสริม

และพัฒนากลุมอุตสาหกรรมเฉพาะในอุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาสูง

และใชความรู  เทคโนโลยีระดับสูงในนิคมอุตสาหกรรม เช น 

อุตสาหกรรมชีวเคมี อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมการผลิต

แผนใยสังเคราะห อุตสาหกรรมเกี่ยวกับอวกาศ อุตสาหกรรม

บริการโลจิสติกส อุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีสะอาด เปนตน

 ในป 2006 Prof. Wang Jing-Wang แหงมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University) 

ไดทํารายงานวิจัยเรื่องการจัดการของเสีย (Waste Minimization) 

ในนิคมอุตสาหกรรมและนําเสนอแนวคิดใหมีการจัดตั้งนิคม

อุตสาหกรรมจูรงเปนตัวแบบนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยการ

จัดการของเสียแบบบูรณาการ (Eco Industr ial Parks 

for Integrated Waste Minimization) นอกจากนั้น ยังไดเสนอ 

Eco-Industrial Park (EIP) Master Plan ตอ JTC ซึ่ง EIP 

Master Plan ดังกลาวไดระบุถึงความสําคัญของการประยุกตใช

แนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Industrial Ecology) ในนิคม

อุตสาหกรรมเปนอยางมากและ JTC นําไปใชประกอบการพฒันา 

นคิมอตุสาหกรรมจรูงใหกลายเปนตวัแบบนคิมอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ

ที่สมบูรณแบบในเวลาตอมา

บริเวณท่ีตั้งกลุมอุตสาหกรรมที่มีมูลคาสูงและใชความรูเทคโนโลยีระดับสูงนิคมอุตสาหกรรมจูรง

ที่มา : The Jurong Town Corporation (JTC)
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 - ลดปริมาณของวัสดุของเสีย

 - ชวยลดตนทุนการดําเนินงานทั้งในระดับโรงงานและ

ระดับนิคมอุตสาหกรรม

ดังนั้น จะเห็นไดวา JTC ใชเวลากวา 40 ปที่ผานมา 

ในการพยายามปรับเปล่ียนนิคมอุตสาหกรรมจูรง ใหมีการบริหาร

จัดการในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมสมัยใหม โดยมีจุดเดนในเรื่อง

การจัดของเสียแบบบูรณาการ การดําเนนิการของนิคมอตุสาหกรรม 

จูรง จึงเปนแนวทางที่นาจะพิจารณานําไปประยุกตใชเปนแนวทาง

การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยท่ีมีความพรอมที่จะ

พัฒนาใหกาวไปสูการเปนนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่สมบูรณ

แบบมากข้ึนตอไป

 ซึง่แนวคดิหลกัๆ ของ EIP Master Plan ของ Prof. Wang 

Jing-Wang ดังแผนภาพขางตน จะเห็นไดวามีประเด็นที่นาสนใจ

ที่สําคัญ คือ ประโยชนของการนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

โดยอาศัยการจัดการของเสียแบบบูรณาการจะสงผลดีหลาย

ประการในนิคมอุตสาหกรรมทั้งในระดับโรงงานและระหวาง

โรงงานดวยกัน เพราะการจัดการของเสียโดยการรีไซเคิล

ผลิตภัณฑหนึ่ง จะกอใหเกิดเปนทรัพยากรหรือวัตถุดิบสําคัญ

ใหกับอีกบริษัท นอกจากน้ัน ยังมีผลประโยชนอื่นๆ ที่เกิดข้ึน

ตามมาอีก เชน

 - ลดการใชทรัพยากรเปนวัตถุดิบในการผลิต เชน นํ้า 

ถานหิน นํ้ามนั ยิปซัม ปุย

 - ลดปญหาสิ่งแวดลอม เชน ลดการปลอย CO
2
, SO

2

 - เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน เชน กาซของเสีย

ที่ถูกนํามาใชในการผลิตในโรงงาน

โครงสรางของ EIP Master Plan

EIP Master Plan

1st step of EIP
development

Identity EIP
potentials

Master plan
of EIP in
Jurong
Conceived
more
Integrated
links

Systematic
management
system of EIP
developed EIP
maturing and
taking shape

Develop EIP

JTC-NEA-NTU
waste minimization

study-phase 1 JTC-NEA-NTU
waste minimization

study-phase 2

EIP network
monitoring system

Implemented

2012

ที่มา : Eco Industrial Parks for Integrated Waste Minimization, Prof. Wang Jing-Wang, 2006
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มองโกเลีย
ดาวรุงท่ีนาจับตาในเวทีเศรษฐกิจโลก

 มองโกเลีย เปนประเทศท่ีต้ังอยูในเอเซียตอนเหนือ ระหวางประเทศ
จีนและประเทศรัสเซีย พื้นท่ีมีขนาดใหญเปนอันดับ 19 ของโลก คือ 
1,564,116 ตารางกิโลเมตร (ขนาดพ้ืนท่ีใหญกวาประเทศไทย 3 เทา) 
สภาพภูมิประเทศสวนใหญเปนท่ีราบสูง ภูเขา ทุงหญา ไมมีอาณาเขต 
เขตติดทะเล (Landlocked Area) มีประชากร 3.23 ลานคน สวนใหญ
เปนเผามองโกลรอยละ 94.9 ท่ีเหลือเปนชาวคาซัค รัสเซีย และชาวจีน 
ชาวมองโกเลียมากกวารอยละ 50 นับถือพุทธศาสนานิกายลามะ ท่ีเหลือ
นับถือเทพ ภูติผีผานคนทรง ศาสนาคริสต และอิสลาม มีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีประธานาธิบดีเปนประมุข เมืองหลวง
คือ กรุงอูลันบาตอร (Ulaanbaatar)

 มองโกเลีย มีความนาสนใจอยางไร
 มองโกเลีย มีข อด อยท่ีเป นอุปสรรคทางเศรษฐกิจ
มากมาย ทั้งการที่ไมมีทางออกทางทะเล จํานวนประชากรที่นอย 
สงผลใหตลาดภายในมีขนาดเล็ก ภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลง
แบบสุดขั้ว (Extreme Weather) เปนอุปสรรคตอการเพาะปลูก
และเกษตรกรรม อยางไรก็ตาม แมวาจะมีขอจํากัดดังกลาวขางตน 
แตมองโกเลียกลับมีขอไดเปรียบที่สําคัญหลายประการ ประการ
แรกคือ พื้นที่ของประเทศมองโกเลียอุดมไปดวยแรธาตุและ
ทรัพยากรธรรมชาติอย างมากมาย เช น ทองแดง ถานหิน 
โมลิบดีนัม ดีบุก ทังสเตน และทองคํา ซึ่งเปนวัตถุดิบที่สําคัญของ
ภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ความหลากหลายในภูมิประเทศ
และภูมิอากาศ ทําใหมองโกเลียมีทรัพยากรดานการทองเท่ียว

ที่อุดมสมบูรณ เชน ภูเขา ทะเลทราย ทะเลสาบ ทุงหญาสเตปป 
รวมท้ังวัฒนธรรมประเพณีของชนเผามองโกลและคาซัคที่นาสนใจ
อีกดวย

 1) เศรษฐกิจของมองโกเลีย1

 ในชวง 10 ปที่ผานมา มองโกเลียมีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจท่ีดีมาก เปนหนึ่งในประเทศที่มีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจสูงท่ีสุดในโลก คือ เฉลี่ยเติบโตรอยละ 9.3 ตอป 
(แผนภาพท่ี 1) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เปนผลมาจาก
การเติบโตในอตุสาหกรรมเหมืองแร (Mining) หลงัป 2000 เปนตนมา 
โดยเฉพาะเหมืองแร ทองแดง ทองคํา ดีบุก และถ านหิน 
โดยในปจจุบันรัฐบาลมองโกเลียไดออกสัมปทานบัตรเหมืองแร

1 ขอมูลจาก UNCTAD (2013), Investment Policy Review: Mongolia และ ADB (2013), Asian Development Outlook 2013
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 ขอไดเปรียบ และขอจํากัด
 ของประเทศมองโกเลีย
 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงมาก ยอมสะทอน
ใหเห็นถึงความไดเปรียบของประเทศมองโกเลียตอการพัฒนา
เศรษฐกิจ อยางไรก็ตามมองโกเลียก็มีขอจํากัดที่เปนอุปสรรค
หลายประการ ซึ่งสามารถพิจารณาขอไดเปรียบและขอจํากัด
ตามลําดับ ดังนี้

1) ขอไดเปรียบ (Advantage) : ประเทศมองโกเลีย
ในดานทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource Advantage) 

 2) ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
 ระหวางประเทศไทยและมองโกเลีย2

 การค าระหว างประเทศระหว างประเทศไทยและ
มองโกเลีย มีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นตามลําดับ และประเทศไทย
ไดดุลการคากับประเทศมองโกเลีย โดยในป 2013 การสงออก
ของไทยไปมองโกเลียมีมูลค า 461.41 ล านบาท เ พ่ิมขึ้น

กวา 3,000 รายการใหกับนักลงทุนทั้งในและตางประเทศ 
โดยอุตสาหกรรมเหมืองแรคิดเปนสัดสวนรอยละ 21.7 ของ GDP 
มองโกเลีย รองลงมาคือ การคาและบริการ การเกษตร อตุสาหกรรม 
และการขนสง ตามลําดับ
 นอกจากนี้การผอนคลายนโยบายการลงทุนของรัฐบาล
มองโกเลีย ในป 2004 - 2005 สนับสนุนใหการลงทุนโดยตรงจาก

ตางประเทศ (FDI) เขาสูมองโกเลียอยางชัดเจน (แผนภาพที่ 2) 
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเพ่ิมข้ึนจากระดับเฉล่ียตํ่ากวา 
500 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปนมากกวา 4,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ        
ในป 2011 - 2012 การลงทุนหลัก เปนการเขามาลงทุนใน
อุตสาหกรรมเหมืองแร และอุตสาหกรรมบริการ ทําใหประเทศ
มองโกเลียเปนหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตของการลงทุน
ระหวางประเทศมากที่สุดในโลก โดยนักลงทุนจากประเทศจีน 
เปนนักลงทุนที่เขามาลงทุนมากที่สุด รองลงมาคือ แคนาดา 
เนเธอรแลนด และเกาหลีใต เปนตน

ที่มา: World Bank

แผนภาพที่ 1 : การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของมองโกเลีย 2004 - 2013

แผนภาพท่ี 2 : การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของมองโกเลีย 
(ลานเหรียญสหรัฐฯ) ป 2000 - 2012

ที่มา: UNCTAD

จากป 2012 ที่มีมูลคา 422.8 ลานบาท สําหรับ
การนําเขา ประเทศไทยมีการนําเขาสินคาจาก
มองโกเลียเปนมูลคา 2.63 ลานบาท 
 สินคาออกท่ีสําคัญของไทยไปยังประเทศ
มองโกเลีย คือ รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 
ผลิตภัณฑโลหะ (อลูมิเนียม) เครื่องสําอางและสบู 
กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ ในขณะท่ีสินคา
นําเขาเปนผลิตภัณฑจากโลหะ 

ที่มีจํานวนมาก และยังมีอีกหลายแหลงที่ยังไมได
ทําการสํารวจ นอกจากน้ีการท่ีอยูระหวางประเทศ
ใหญทั้ง 2 ประเทศ คือ จีนและรัสเซีย ทําใหความ
ตองการสินคาแรธาตุที่เปนวัตถุดิบเปนท่ีตองการ
อยางสูง ซึ่งจะเห็นไดวาประเทศคู คาใหญที่สุด
ของมองโกเลีย คือประเทศจีน และรัสเซียนั่นเอง 
นอกจากน้ีการท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่สู ง ย อมนํามาสู การเ พ่ิม ข้ึนในอุปสงค ของ
ประชาชน โดยเฉพาะสินค าอุปโภค บริโภค 
การกอสราง อสังหาริมทรัพย มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น 

2 ขอมูลจากกระทรวงตางประเทศ และกระทรวงพาณิชย
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 2) ประชากรชาวมองโกเลีย เปนประเทศหนึ่งที่บริโภค
ขาวเปนอาหารหลัก โดยสวนใหญจะนําเขาผลิตภัณฑขาวจาก
ประเทศจนีและอินเดยี และเน่ืองจากการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจ 
รายไดของประชากรสูงขึ้น ทําใหความตองการในการบริโภคขาว
ทีม่คีณุภาพสูงกม็ตีามมา สิง่นีน้าจะเปนโอกาสหน่ึงตอขาวหอมมะลิ 
ของไทยไปสูตลาดมองโกเลียในอนาคต นอกจากน้ี สินคาเกษตร
แปรรูปตางๆ ก็นาจะมีโอกาสในมองโกเลียเชนเดียวกัน
 3)  สินคาอุปโภค บริโภค มีทิศทางท่ีดีในมองโกเลีย 
เนื่องจากอุตสาหกรรมเหลานี้ในประเทศมองโกเลีย ยังไมเติบโต
เทาที่ควร และในปจจุบันประเทศมองโกเลียไดมีการนําเขา
ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง สบู จากประเทศไทย หากผูประกอบการ
ไทยเขาไปศึกษาตลาดและลงทุนอยางจริงจัง นาจะสามารถ
สราง Brand สินคาใหติดตลาดได 
 4)  ประเทศมองโกเลีย มีทรัพยากรเหมืองแร  เช น 
ทองแดง ทองคํา ถานหิน ดีบุก ที่อุดมสมบูรณผู ประกอบการ
ดานเหมืองแรของไทย อาจไดประโยชนจากการเขาไปลงทุน
ในประเทศมองโกเลีย เนื่องจากในปจจุบันรัฐบาลมองโกเลีย
พยายามที่ จะผ อนคลายมาตรการการลงทุน  โดยเฉพาะ
ในอุตสาหกรรมเหมืองแรที่เปดโอกาสใหทําการสํารวจในหลายๆ 
แหลงรอบประเทศ 
 5)  อีกหน่ึงธุรกิจท่ีมีแนวโนมเจริญเติบโต คือ ธุรกิจ
ดานการศึกษา ซึ่งในขณะน้ีประเทศเกาหลีใต ไดเขาไปรวมลงทุน
เปดสถานศึกษาและมหาวิทยาลัยในประเทศมองโกเลียมาระยะ
เวลาหนึ่งแลว เนื่องจากรัฐบาลมองโกเลียตองการความรู ดาน
การศึกษาสมัยใหมจากตางประเทศเพ่ือพัฒนาบุคลากรในประเทศ
เพื่อยกระดับคุณภาพของบุคลากรและแรงงานในอุตสาหกรรม
เหมืองแรและอุตสาหกรรมตอเน่ืองตางๆ รัฐบาลจึงใหการ
สนับสนุนการลงทุนดานนี้เปนอยางดี

นอกจากน้ีมองโกเลียยังมีทรัพยากรดานการทองเท่ียวอยาง
ครบถวน ทั้งดานความสวยงามและการผจญภัย เชน ทะเลทราย 
ทะเลสาบ ภูเขา ทุงหญา และเขตทุนดรา ซึ่งเปนเขตหนาวเย็น
ที่ติดกับไซบีเรีย 

2) ขอจํากัด (Disadvantage) : มองโกเลียมีจํานวน
ประชากรที่นอย ทําใหเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ ทําให
มองโกเลียมีความจําเปนที่จะตองอาศัยแรงงาน ทั้งมีฝมือและ
ไรฝมือจากประเทศเพ่ือนบาน เชน จีน อินเดีย รัสเซีย และประเทศ
ในแถบเอเซียกลาง นอกจากนี้ยังเปนประเทศที่ไมมีทางออก
ทางทะเล ทําใหเปนอุปสรรคในการสงสินคาไปยังตางประเทศ 
พรอมท้ังนี้การขนสงและโลจิสติกสที่ยังไมสมบูรณทําใหเปน
อุปสรรคตอการคาและการลงทุนโดยรวม ขอจํากัดอีกประการ
หนึ่งคือ การเกษตรกรรมในมองโกเลีย สวนใหญจะมุ งเนนที่
การปศุสัตวมากกวาการเพาะปลูก เน่ืองจากอุปสรรคดานอากาศ
และความสมบูรณของที่ดิน ทําใหตองมีการนําเขาสินคาเกษตร
จากประเทศเพื่อนบาน เชน ประเทศจีน และอินเดีย

 3) โอกาสของผูประกอบการไทย
 ในตลาดมองโกเลีย
 จากขอไดเปรียบและขอจํากัดตางๆ ขางตน ทําให
สามารถประเมินในเบื้องตนถึงโอกาสของผู ประกอบการไทย
ในตลาดมองโกเลีย ประกอบกับผูเขียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับเจาหนาที่และขาราชการจากหนวยงานเศรษฐกิจ
ของประเทศมองโกเลีย3 ทําใหไดขอมูลที่เปนประโยชนเพิ่มเติม 
ดังนี้
 1)  ประเทศมองโกเลีย มีความตองการที่จะพัฒนา
การทองเที่ยวอยางมาก แตติดปญหาการขาดบุคลากรภาคการ
ทองเที่ยวที่ไมเพียงพอ นอกจากนี้ ยังขาดแคลนสิ่งอํานวยความ
สะดวกทางการทองเที่ยว เชน โรงแรม ที่พัก รานอาหาร และ
ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งเหลานี้ประเทศไทย
มีผูประกอบการท่ีมีประสบการณดานการทองเท่ียวจํานวนมาก 
จึงนาจะเปนโอกาสที่ดีสําหรับบุคลากรภาคการทองเที่ยวของไทย
ในการขยายโอกาสในตลาดมองโกเลียได โดยเฉพาะการลงทุน
ดานที่พักและรานอาหาร 

บรรณานุกรม
 ADB (2013), Asian Development Outlook 2013
 UNCTAD (2013), Investment Policy Review : Mongolia
 www.worldbank.org (ธนาคารโลก)
 www.moc.go.th (กระทรวงพาณิชย)
 www.mfa.go.th (กระทรวงตางประเทศ)

3 เจาหนาที่จากกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจ ธนาคารกลาง และตลาดหลักทรัพย ของประเทศมองโกเลีย, มกราคม 2557
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สวนดัชนีอุตสาหกรรมและการวิเคราะห
    ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ภาวะแนวโนม
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนีอุตสาหกรรม ดัชนีอุตสาหกรรม 
                          ป 2556ป 2556

ดัชนีอุตสาหกรรม

ไตรมาส

4/2555

(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส

3/2556

(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส

4/2556

(ต.ค. - ธ.ค.)

อัตราการ

เปลี่ยนแปลง

เมื่อเทียบกับ

ไตรมาสกอน

(%)

อัตราการเปล่ียนแปลง

เมื่อเทียบกับ

ไตรมาส

เดียวกันของปกอน

(%)

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพ่ิม) 183.60 173.63 170.51 -1.80 -7.13

 ดัชนีการสงสินคา 208.34 194.03 186.53 -3.87 -10.47

 ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 185.83 202.86 205.95 1.52 10.83

 ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 160.60 166.59 175.81 5.53 9.47

 ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 116.75 116.79 116.23 -0.47 -0.44

 ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 160.92 146.87 145.76 -0.75 -9.41

 อัตราการใชกําลังการผลิต 66.60 63.87 62.14 -2.71 -6.69

(ฐานเฉลี่ยรายเดือน ป 2543 และเปนดัชนีที่ยังไมปรับผลกระทบของฤดูกาล)  

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน พบวา 
ดชันีผลผลิตอตุสาหกรรม (มลูคาเพ่ิม) ม ี28 อตุสาหกรรม 

ที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น เชน การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่น
นํ้ามันปโตรเลียม การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบ
อิเล็กทรอนิกส การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากนม การผลิตผลิตภัณฑ
ยางอื่น ๆ การผลิตเครื่องแตงกาย ยกเวนเครื่องแตงกายท่ีทําจาก
ขนสัตว การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก การผลิตสิ่งของอื่น ๆ ที่ทํา
จากกระดาษและกระดาษแข็ง การผลิตผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม 
เคมีภัณฑที่ใชรักษาโรค และผลิตภัณฑที่ทําจากสมุนไพร

   ดัชนีอุตสาหกรรม ไตรมาสท่ี 4/2556 (ตุลาคม - ธันวาคม) เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนพบวา
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม) ดัชนกีารสงสินคา ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ดัชนีผลิตภาพ
แรงงานอุตสาหกรรมลดลง และดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง
เพิ่มขึ้น

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุมอุตสาหกรรม)
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 ดัชนีการสงสินคา มี 29 อุตสาหกรรมที่มีการสงสินคา
เพิ่มขึ้น เชน การผลิตนํ้าตาล การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการ
กลั่นนํ้ามันปโตรเลียม การผลิตสิ่งของอื่น ๆ ที่ทําจากกระดาษและ
กระดาษแข็ง  การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากนม การผลิตเยื่อกระดาษ 
และกระดาษ การผลิตผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑที่ใช
รกัษาโรค และผลติภณัฑทีท่าํจากสมนุไพร การผลติเครือ่งแตงกาย 
ยกเวนเครื่องแตงกายที่ทําจากขนสัตว
  ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง มี 34 อุตสาหกรรมท่ีมีสินคา
สําเร็จรูปคงคลังเพิ่มขึ้น เชน การผลิตยานยนต การผลิตเบียร 
การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก การผลิต Hard Disk Drive การผลิต
ผลิตภัณฑที่ไดจากการกล่ันนํ้ามันปโตรเลียม การผลิตนํ้าตาล 
การผลิตกระดาษลูกฟูกและกระดาษแข็งลกูฟกู และการผลิตภาชนะ 
ที่ทําจากกระดาษและกระดาษแข็ง การผลิตเคร่ืองแตงกาย ยกเวน
เครื่องแตงกายที่ทําจากขนสัตว การผลิตเม็ดพลาสติก การผลิต
เคมีภัณฑขั้นมูลฐาน ยกเวนปุยและสารประกอบไนโตรเจน
  ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม มี 22 อุตสาหกรรม
ที่มีแรงงานเพ่ิมขึ้น เชน การผลิตยานยนต การผลิตรถจักรยานยนต
การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและ

อัตราการ

เปลี่ยนแปลง

ป 2556

เทียบป 2555

(%)

ดัชนีอุตสาหกรรม

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

(มูลคาเพ่ิม)

ดัชนีการสงสินคา

ดัชนีสินคาสําเร็จรูป

คงคลัง

ดัชนีอัตราสวนสินคา

สําเร็จรูปคงคลัง

ดัชนีแรงงานในภาค

อุตสาหกรรม

ดัชนีผลิตภาพแรงงาน

อุตสาหกรรม

อัตราการใชกําลัง

การผลิต

2543

100.00

100.00

100.00

107.11

100.00

99.00

59.03

2544

100.00

103.72

110.54

113.95

99.82

105.13

58.40

2545

109.87

115.30

112.54

110.93

100.66

119.74

61.96

2546

124.23

128.28

126.61

114.94

107.24

124.38

64.45

2547

138.60

142.33

146.70

135.48

112.21

133.18

66.25

2548

152.08

156.09

160.49

170.81

114.56

137.45

67.46

2549

161.09

163.42

176.60

166.57

114.55

139.99

67.86

2550

174.76

174.84

182.61

169.51

117.30

140.00

67.07

2551

182.59

181.48

189.79

287.86

116.28

145.23

64.36

2552

169.97

167.48

182.38

202.74

111.55

135.33

58.46

2553

194.17

194.72

185.96

168.07

120.16

141.80

65.38

2554

177.66

181.05

185.62

167.37

117.14

146.12

61.10

2555

181.64

200.56

184.31

158.51

116.22

161.47

66.02

2556

175.83

196.06

201.33

168.77

116.32

153.96

64.36

ป

-3.2

-2.25

9.24

6.48

0.09

-4.65

-2.51

(ฐานเฉลี่ยรายเดือน ป 2543   และเปนดัชนีที่ยังไมปรับผลกระทบของฤดูกาล)

ดัชนีอุตสาหกรรมรายป (53 กลุมอุตสาหกรรม)

สวนประกอบอิเล็กทรอนิกส การผลิตเบียร การผลิตผลิตภัณฑ
จากคอนกรีต การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง  
  ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม มี 23 อุตสาหกรรม
ที่มีผลิตภาพแรงงานเพิ่มข้ึน เชน การผลิตสิ่งของอื่น ๆ ที่ทําจาก
กระดาษและกระดาษแข็ง การผลิตกระเปาเดินทาง กระเปาถือ 
การผลิตเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล รวมทั้งนํ้าดื่มบรรจุขวด
การเลื่อยไมและการไสไม การผลิตผลิตภัณฑที่ ได จากการ
กลั่นน้ํามันปโตรเลียม การผลิตเครื่องแตงกาย ยกเวนเครื่อง
แตงกายที่ทําจากขนสัตวการผลิตผาและสิ่งของที่ไดจากการ
ถักนิตติ้งและโครเชท การผลิตนํ้าตาล 
  อัตราการใชกําลังการผลิต มี 34 อุตสาหกรรมท่ีมีอัตรา
การใชกําลังการผลิตเพ่ิมขึ้น เชน การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจาก
การกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม การผลิตเคมีภัณฑขั้นมูลฐาน ยกเวนปุย
และสารประกอบไนโตรเจน การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและ
สวนประกอบอิเล็กทรอนิกส การผลิตสิ่งทอสําเร็จรูป ยกเวน
เครื่องแตงกาย การผลิตผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑที่ใช
รักษาโรค และผลิตภัณฑที่ทําจากสมุนไพร การผลิตผลิตภัณฑ
ที่ไดจากนม การผลิตผลิตภัณฑจากคอนกรีต 
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หมายเหตุ :  * ขอมูลเบื้องตน
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเขาดูไดที่เว็บไซต สศอ. ที่  www.oie.go.th

ดัชนีอุตสาหกรรม ป 2556 เมื่อเทียบกับปกอน
พบวา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม) ดัชนีการสงสินคา 
และดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมลดลง  แตดัชนีสินคาสินคา
สําเร็จรูปคงคลัง ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคลัง และดัชนี
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นโดย    

  ดชันีผลผลิตอตุสาหกรรม (มลูคาเพ่ิม)  ม ี32 อตุสาหกรรม 
ที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น เชน การผลิตยานยนต การผลิตผลิตภัณฑ
ที่ไดจากนม การผลิตนํ้าตาล การผลิตเคร่ืองด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอล 
รวมท้ังน้ําดื่มบรรจุขวด การจัดเตรียมและการปนเสนใยส่ิงทอ
รวมถึงการทอส่ิงทอ การผลิตปูนซีเมนต การผลิตผลิตภัณฑ
จากคอนกรีต การผลิตยางนอกและยางใน การหลอดอกยาง
และการซอมสรางยาง
  ดัชนีการสงสินคา มี 33 อุตสาหกรรมที่มีการสงสินคา
เพิ่มขึ้น เชน การผลิตยานยนต การผลิตเคร่ืองดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล 

รวมท้ังน้ําด่ืมบรรจุขวด การผลิต
ผลิตภัณฑที่ไดจากนม การผลิต
ผลิตภัณฑจากคอนกรีต การจัด
เตรียมและการปนเสนใยส่ิงทอ
รวมถึงการทอส่ิงทอ การผลิต
เยื่อกระดาษ  กระดาษ  และ
กระดาษแข็ง  การผลิตปูนซีเมนต 
การผลิตลวดและเคเบิ้ลที่หุ ม
ฉนวน
  ดัชนีสินค าสําเร็จรูป
คงคลัง  มี 38 อุตสาหกรรม
ที่มีสินคาสําเร็จรูปคงคลังเพ่ิมขึ้น  

การผลิตยานยนต   การผลิต
ผลิตภัณฑพลาสติก การผลิต
เบียร การผลิตน้ําตาล การผลิต
สตารชและผลิตภัณฑจากสตารช  
การผลติผลิตภณัฑทางเภสชักรรม 

การผลิตรถจักรยานยนต การผลิตเบียร การผลิตผลิตภัณฑ
พลาสติก การผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีไมมีแอลกอฮอล รวมท้ังนํ้าดื่ม
บรรจุขวด การผลิตผลิตภัณฑจากคอนกรีต การผลิตหลอด
อิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส การผลิตเครื่อง
เพชรพลอยและรูปพรรณ และของท่ีเก่ียวของ

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม มี 34 อุตสาหกรรม
ที่มีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน เชน การผลิตปูนซีเมนต  
การผลิตกระเปาเดินทาง กระเปาถือ การผลิตผลิตภัณฑยางอื่น ๆ  
การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ การเล่ือยไมและการไสไม การผลิต
เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล รวมทั้งนํ้าดื่มบรรจุขวด การผลิตเหล็ก
และผลิตภัณฑเหล็กกลาขั้นมูลฐาน การผลิตนํ้าตาล  

อัตราการใชกําลังการผลิต มี 34 อุตสาหกรรมที่มีอตัรา
การใชกาํลงัการผลติเพิม่ข้ึน เชน การผลติเคมภีณัฑขัน้มลูฐาน ยกเวน
ปุ ยและสารประกอบไนโตรเจน การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส

เคมีภัณฑที่ใชรักษาโรค และผลิตภัณฑที่ทําจากสมุนไพร การผลิต
เม็ดพลาสติก การผลิตรองเทา การผลิตเคร่ืองดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล 
รวมทั้งนํ้าดื่มบรรจุขวด 
  ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม มี 28 อุตสาหกรรม
ที่มีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน เชน การผลิตยานยนต  

และสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส การจัดเตรียมและการปนเสนใย
สิ่งทอรวมถึงการทอสิ่งทอ การผลิตเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล 
รวมท้ังนํ้าดื่มบรรจุขวด การผลิตผลิตภัณฑจากคอนกรีต การผลิต
ผลิตภัณฑที่ไดจากนม การผลิตปูนซีเมนต 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม)

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

ดัชนีการสงสินคา

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม

ดัชนีสําเร็จรูปสินคาคงคลัง

อัตราการใชกําลังการผลิต

ดัชนีอุตสาหกรรมรายไตรมาส (53 กลุมอุตสาหกรรม)

คา
ดัช

นี 
(ร
อย

ละ
)

2554 2555 2556



ÍÐäÃ¤×ÍÊÁÍ§àÊ×èÍÁ
ÊÁÍ§àÊ×èÍÁ คือ ภาวะท่ีสมองทํางานลดลงกวาเดิม 

(จากสมองที่ดีแลวเลวลง) ทําใหความรอบรู ความจํา ความคิด 
การตัดสินใจเปล่ียนไปในทางท่ีเลวลงรวมกับมีการเปล่ียนแปลง
ของนิสัย อารมณ พฤติกรรม และบุคลิกภาพ การเปลี่ยนแปลงนี้
ไมไดเปนมาแตกาํเนดิ แตมาเปนระยะหลงันีเ้อง ความเปลีย่นแปลง 
ตาง ๆ ในผู ปวยสมองเส่ือมมักรุนแรงจนกระทบกระเทือนกับ
การใชชีวิตประจําวันของตนเองและกับผูอื่น

¢ÕéÅ×Á¡ÑºÊÁÍ§àÊ×èÍÁ àËÁ×Í¹¡Ñ¹äËÁ
äÁ‹àËÁ×Í¹¡Ñ¹ โดยปกติเมื่ออายุมากขึ้น (ราว 45 ปขึ้นไป) 

ความคิดอานความจําจะลดลงมากนอยแตกตางกันไป เพราะ
เซลสมองเริ่มเสื่อมลงตามวัยแตไมถึงกับสมองเสื่อม การลืม
ในผูปวยโรคสมองเสื่อมหรือโรคอัลไซเมอร มีลักษณะดังนี้
 -  เริม่ลมืเหตุการณทัง้เหตุการณทีเ่กิดขึน้ในชวง 2-3 สปัดาห
ที่ผานมา เชน จําไมไดวาไปคางพัทยากับลูกหลานเมื่อสุดสัปดาห
ที่ผานมา ไปเท่ียวตางประเทศแลวจําไมได บอกวาไมเคยไป
แลวคอย ๆ ลืมเหตุการณเก่ียวของที่ใกลตัวเขามา เชน จําไมไดวา
เมื่อวานหรือเมื่อคืนไปไหนมา เมื่อเชากินขาวกับอะไร
 -  กระตุนหรือรื้อฟน ก็จําไมได (ลืมสนิท)
 - เหตุการณเกาเม่ือหลายสิบปกอน ยังจําไดพอควร 
แตจะคอย ๆ เสียไปเม่ือโรคเปนมากขึ้น

สมพิศ  นาคสุข
ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นานาสาระ อัลไซเมอร หรือเปลา!?อัลไซเมอร หรือเปลา!?

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 30 วารสาร

»‚ãËÁ‹¹Õé เราทานคงนกึคิดถงึการเปลีย่นแปลงของสิง่ตาง ๆ 
ในชีวิตของเราใหดีขึ้นกวาปเกา แตหากทานเกิดนึกไมออกหรือ
จําไมไดวาทําโนนทํานี่แลวยัง ทั้ง ๆ ที่เพิ่งทําไปแลว ถาเกิดข้ึน
แบบน้ีบอย ๆ เรามักสงสัยวาเราจะเปนโรคสมองเส่ือมหรืออลัไซเมอร 
หรือเปลา จึงขอเสนอความรูจากการศึกษาและรับความรูจาก
แพทยหญิงสุรางค เลิศคชาธาร จิตแพทย และนายแพทย
สุรศักดิ์ โกมลจันทร อายุรแพทยโรคระบบประสาท สถาบัน
ประสาทวิทยา กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแกสงสัย
ใหถูกตองและใหทุกทานมีความสุข สุขภาพแข็งแรงในปใหมนี้
ทุกทานคะ         

ลืมงาย - นกึไมออกลืมงาย - นกึไมออก

 สวัสดีปใหม 2557 ทุกทานคะ กอนอื่นขออารา
ธนา

คุณพระศรีรัตนตรัยหรือสิ่งศักด์ิ
สิทธิ์ท่ีทานนับถือ อํานวยพรให

ทุกท  านมี ชี วิต ท่ี เป น สุข สุขภ
าพแข็งแรง และ มี กํา ลัง ท่ีจ ะ

ชวยเหลือเก้ือกูลบุคคลรอบขางใ
หมีชีวิตท่ีดีขึ้น



ตอไปก็จะกระทบกับการใชภาษา การหาคําเวลาพูด ความเขาใจ 
การฟง การอาน การใชเหตุผล การคํานวณ การคิดเลข หรือ
แมกระทัง่หลงทางกลบับานไมถกู อาการเหลานีใ้นระยะเริม่แรกนัน้
อาจไมไดเกิดขึ้นตลอดเวลา บางครั้งผูปวยยังดูดีอยู ความผิดปกติ
ที่มากขึ้นเหลานี้จะมีผลตอการวางแผนตอการตัดสินใจในเรื่อง
ตาง ๆ โดยเฉพาะเรือ่งสาํคญัจะเหน็ความผดิปกตไิดชดั และในท่ีสดุ
ก็จะมีผลตอการดําเนินชีวิตประจําวัน อารมณเปลี่ยนแปลง
ขึ้น ๆ ลง ๆ หงุดหงิด โมโหหรือมีอาการซึมเศรากอใหเกิดปญหา
กับคนในครอบครัว โดยเฉพาะกับสามีภรรยาหรือลูกจนเกิด
ความตึงเครียดกันไดงาย

¡ÒÃÃÑ¡ÉÒâÃ¤ÍÑÅä«àÁÍÃ �ÍÂ‹Ò§äÃ
»̃¨ Ø̈ºÑ¹ÂÑ§äÁ‹ÁÕÂÒ·ÕèÃÑ¡ÉÒâÃ¤ÍÑÅä«àÁÍÃ�ãËŒËÒÂ¢Ò´ä Œ́ 

การรกัษาสวนใหญจงึเปนการรกัษาทัว่ไปตามอาการ อยางไรกต็าม 
การวิจัยทางการแพทยจะเนนไปที่การยับยั้งการดําเนินโรคต้ังแต
เริ่มรักษา เพื่อคงการทํางานของสมองใหนานที่สุด เรียกวา 
“Disease modifying” โดยอาศัยความรูดานพยาธิสรีรวิทยาท่ีมี
มากข้ึนเรื่อย ๆ ในปจุจุบันการรักษาโรคอัลไซเมอรนั้น นอกจาก
จะรักษาที่ตัวผูปวยเองแลว จําเปนตองใหการเอาใจใสดูแลญาติ 
หรือผู ดูแลใกลชิดของผู ปวย ซึ่งมีความสําคัญไมยิ่งหยอนกวา
การรักษาตัวผู ปวยเชนกันเพราะผู ดูแลใกลชิดเขาใจ มีความรู 
วิธีการดูแลท่ีเหมาะสมก็จะชวยใหผู ปวยมีความสุขไดแมปวย 
และผู ดูแลเองก็ไม เหนื่อยหรือเครียดเกินไป ผู ดูแลจําเป น
ตองมีความรู และเขาใจวิธีการดูแลเรื่องพฤติกรรม อารมณ 
ที่แปรปรวนของผูปวยสมองเสื่อม ตองใฝหาความรูจากหนังสือ 
การอบรมตาง ๆ ที่มีจัดอยูเสมอ ๆ ทั้งของสมาคมผูดูแลผูปวย
สมองเส่ือม (www.azthai.org) และมูลนิธิโรคอัลไซเมอร
แหงประเทศไทย (www.alz.or.th) ทั้งสองแหงอบรมฟรีเสมอ

ÍÒ¡ÒÃ¢Í§âÃ¤ÍÑÅä«àÁÍÃ �
âÃ¤ÍÑÅä«àÁÍÃ�áº‹§à»š¹ 2 ¡ÅØ‹ÁμÒÁÍÒÂØ·ÕèàÃÔèÁÁÕÍÒ¡ÒÃ

ไดแก กลุ มที่เกิดกอนอายุ 60-65 ป และกลุ มที่เกิดหลังอายุ 
60-65 ป อาการของโรคอัลไซเมอรมักคอยเปนคอยไป แตจะ
รุนแรงเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ อาการท่ีเกิดข้ึนนั้นจะไปกระทบ
กระบวนการความจําปจจุบันหรือที่เพิ่งไดรับทราบมาเมื่อไมนาน 
กระทบกระเทือนตอความคิด การใชเหตุผล และเม่ือโรคดําเนิน

âÃ¤ÍÑÅä«àÁÍÃ �à»š¹ÍÂ‹Ò§äÃ
âÃ¤ÍÑÅä«àÁÍÃ � (Alzheimer’s Disease, AD) เปน

โรคสมองเสื่อมที่พบไดบอยที่สุดในตางประเทศถึงรอยละ 60-80 
ของภาวะสมองเสื่อมทั้งหมด สําหรับประเทศไทยพบความชุก
ของโรคอัลไซเมอรประมาณรอยละ 40-70 แมวาโรคอัลไซเมอร 
จะพบบอยในกลุมผูสูงอายุ แตโรคนี้สามารถเกิดไดกับวัยทํางาน
เชนกัน ปจจุบันยังไมทราบสาเหตุแนชัดของการเกิดโรค
อัลไซเมอร นอกจากนี้โรคนี้มีความสําคัญเพราะกอใหเกิดความ
เสียหายทางเศรษฐกิจของครอบครัว และประเทศชาติ เนื่องจาก
การดูแลผูปวยน้ีสรางความลําบากแกญาติและผูดแูลท้ังทางรางกาย 
จิตใจ  

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 31วารสาร

ขี้ลืมตามวัย

มีปญหาเรื่องความจําเทาน้ัน คือ จําไมคอยได หรือลืมงาย 
เมื่อเวลาผานไปสักระยะจะจดจํานึกได สวนความสามารถอื่น ๆ 
ของสมองยังปกติ เชน
 - วางปากกาไวที่ไหนนะ เมื่อเชายังเขียนอยูเลย
 - เอ ! ล็อคประตูรถหรือยังนะ
 - ทําไมเงินเราเหลือแคนี้ วันนี้ไปชอปปงอะไรบางนะ
 - ลูก ๆ ใหแตะเอียแลวเราไปเก็บ ไหนเนี่ย

สมองเส่ือม

มีปญหาความจํารุนแรง ลืมเรื่องสําคัญ นึกไมออกเลย 
ความรุนแรงคอย ๆ มากขึ้น ตามระยะของโรค เชน
 -  จําไมไดวาปากกาคืออะไร เรียกไมถูก
 -  เดินไปรานขายของหนาบาน แลวกลับบานไมถูก, 
  ขับรถจําทางกลับบานไมถูก
 - ในกระเปาเสื้อชั้นเนี่ย มันเงินใครกัน
 - ไมมีใครมาใหแตะเอียเลย (ทั้ง ๆ ที่ลูก ๆ เพิ่งใหเมื่อกี้)



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 32 วารสาร

àÃÒ¨Ö§¤ÇÃ»‡Í§¡Ñ¹âÃ¤ÊÁÍ§àÊ×èÍÁดวยการหลีกเลี่ยง
ปจจัยตาง ๆ ที่เพิ่มความเส่ียง และปฏิบัติตัวเพื่อลดความเสี่ยง
ดังที่แสดงไวในตารางขางตน รวมทั้งควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดใหใหนอยท่ีสุด เชน รักษา
ความดันโลหิตไมใหเกิน 130/85 มิลลิเมตรปรอท รวมกับดูแล
ระดับนํ้าตาลในเลือดไมใหเกิน 126 มิลลิกรัมตอเดชิลิตร และ
ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดไมควรเกิน 200 มิลลิกรัมตอเดชิลิตร 
สรางสมดุลระหวางการกินและการออกกําลังกาย (กินพอดี 
ออกกําลังกายเพิ่ม) เลิกสูบบุหรี่ ลดสุรา หลีกเล่ียงเหตุการณ
ที่อาจทําใหเกิดภาวะซึมเศรา เพิ่มอาหารพืช ผักผลไม ถั่ว ปลา 
สมุนไพร รับประทานอาหารเสริมประเภทวิตามินอี วิตามินดี 
วิตามินบี 12 โฟเลต ธาตุสังกะสี และเบตาแคโรทีน บาง                          

          ทั้งน้ี การรักษาทั่วไป ไดแก การใหยารักษาตามอาการ
ที่ผูปวยมี เชน การใชยาควบคุมจิตใจใหสงบ ลดอาการกาวราว  
หรือใหยาชวยการนอนหลับ ยาลดอาการซึมเศรา ยารักษาอาการ
ทางจิต เชน อาการหูแวว ประสาทหลอน การรักษาดวยยาเฉพาะ
ของโรคอัลไซเมอร ซึ่งยังมีการถกเถียงกันมากถึงความคุมคา เชน 
ผลที่จะไดมีมากนอยแคไหน การเกิดผลขางเคียงที่คอนขางรุนแรง
ในผูปวยบางราย ราคายาที่คอนขางแพง เปนตน และเนื่องจาก
ผูปวยโรคอัลไซเมอรมีการขาดสาร Acetylcholine ในสมอง จึงมี
การใชยาบางอยางเพ่ือเพิ่มสาร Acetylcholine นี้ ที่ใชกันอยู
ไดแก Aricept (Donepezil) Exelon (Rivastigmine) Reminyl 
(Galantamine) เปนยาที่มีผลขางเคียงนอยและชวยลดอาการ
ตาง ๆ ของสมองเสื่อมไดดีพอสมควรในผูปวยที่มีอาการในระยะ
ที่ 1 และ 2 (คือมีอาการนอยถึงปานกลาง) ยานี้ไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการอาหารและยาของไทยใหใชได ยาอีกกลุมหน่ึง
ที่สามารถลดสารอมีรอยด (Amyloid plague) ในสมองไดบาง 
ไดแก Ebixa (Me-mantine) ก็สามารถชวยรักษาอาการผิดปกติ
ทางอารมณ พฤติกรรม และชะลอการเสื่อมลงไดบาง

¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐ» Ô̄ºÑμÔμÑÇ
μ‹Í¡ÒÃà¡Ố âÃ¤ÍÑÅä«àÁÍÃ�

¨Ò¡Ê¶ÔμÔ¢Í§Í§¤�¡ÒÃÍ¹ÒÁÑÂâÅ¡ (World Health 
Organization) áÅÐÍ§¤ �¡ÒÃÍÑÅä«àÁÍÃ �ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È 
(Alzheimer’s Disease International) ไดสรุปปจจัย
ที่เพิ่มและลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคอัลไซเมอร

ความแตกตางของการลืมชนิดตาง ๆ
การลืมตามวัย (Subjective 
cognitive impairment)
(พบชวงอายุ 40-57 ป)

ความจําเริ่มบกพรอง (Mild 
cognitive impairment)
(พบชวงอายุ 57-65 ป)

โรคสมองเส่ือม (Dementia)
(พบชวงอายุ 65-85 ป)

 ความสามารถในการดําเนินกิจกรรม
 ทางสังคม (Social life capacity) ✓(ดี) ✘ (บกพรอง) ✘ (เสีย)
 ความสามารถในการดูแลตนเอง 
 (Personal life capacity) ✓ (ดี) ✓ (ดี) ✘ (เสีย)

ขอบคุณ :  พญ. สุรางค เลิศคชาธาร และ นพ. สุรศักด์ิ โกมลจันทร, 3 ธันวาคม 2556
  จดหมายขาวสมาคมผูดูแลผูปวยสมองเส่ือม ปท่ี 10 ฉบับท่ี 2 ประจําเดือนเมษายน – มิถุนายน 2551
              www.somdet.go.th, www.bangkokhealth.com

ปจจัยท่ีเพ่ิมความเส่ียง
 -  ความดันโลหิตสูง ที่มีความดันโลหิตมากกวา 180 มิลลิเมตรปรอท
 -  ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดมากกวา 250 มิลลิกรัมตอเดชิลิตร
 -  การสูบบุหรี่เปนประจํา
 -  การบาดเจ็บทางศีรษะและสมอง
 -  ภาวะซึมเศราหรือเครียดเรื้อรัง
 -  การติดเช้ือเรื้อรัง เชน เชื้อไวรัสเริม

ปจจัยท่ีลดความเส่ียง
 -  ดื่มไวนปริมาณพอเหมาะประมาณ 250-500 มิลลิลิตรตอวัน
 -  ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ
 -  การเรียนรูเพิ่มพูนความรูอยูเสมอ
 -  ฝกทํางานใหม ๆ อยูเสมอ
 -  การรับประทานสารตานอนุมูลอิสระ ในพืช ผักผลไม สมุนไพร 
  และถั่ว
 -  การรับประทานอาหารประเภท Mediterranean-style 
  หรือการบริโภคปลาเปนประจํา
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เกร็ดความรู
คูอุตสาหกรรม

สถานการณกาซเรือนกระจก (GHGs) ในประเทศไทย

  ปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนในปจจุบันสงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม

คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ และจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็วนี้เอง

ทําใหปญหานี้มีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น หลายหนวยงานทั่วโลกจึงใหความสําคัญและ

พยายามแกไขปญหาดังกลาวอยางตอเนื่อง ซ่ึงผลการประชุมสุดยอดสิ่งแวดลอมโลก 

(Rio+20) ครั้งลาสุดเม่ือเดือนมิถุนายน 2555 เห็นชอบรวมกันวาเศรษฐกิจสีเขียว (green 

economy) ในบริบทของการพัฒนาท่ียั่งยืนและการขจัดความยากจนเปนหน่ึงในเคร่ืองมือ

ที่สําคัญในการบรรลุการพัฒนาท่ียั่งยืน ทั้งนี้ ไดตกลงวิธีการดําเนินงานท่ีชัดเจนเพื่อบรรลุ

การพัฒนาที่ยั่งยืนและประเด็นเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวในประเด็นตางๆ อาทิ การผลิตและ

การบริโภคที่ยั่งยืน การขนสงที่ยั่งยืน การลดความยากจน การสงเสริมใหเกิดการจางงาน

และการสรางงานที่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดความเสี่ยง

จากภัยพิบัติ และความหลากหลายทางชีวภาพ 

ณฏัฐวารี นอยบุญญะ

สํานกันโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

ภัยจากกาซเรือนกระจก
ตัวใหมที่พึงระวัง
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  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึงที่มีสวนทําใหแนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวประสบผลสําเร็จ 

ซึ่งประเทศไทยไดเขารวมเปนสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) โดยมีเปาหมาย

ในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก เนื่องจากปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกทั่วโลกที่มีแนวโนมสูงข้ึน สงผลกระทบในเชิงลบ

ตอสภาพแวดลอมโดยรวม (รูปที่ 1)

ตารางที่ 1 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ปลอยตามสาขาตางๆ ป พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2543
GHG emission (Mt CO

2
 eq) CO

2
 emission (Mt)

25371 25432 25371 25432

Total emission 285.83 229.08 202.46 210.23*

Energy 129.87 159.39 - 149.92

Industrial processes 15.98 16.39 - 16.06

Agriculture 77.39 51.88 - 0.00

Land-use change and forestry 61.85 -7.90 - 44.23

Waste 0.74 9.32 - 0.23

รูปที่ 1 แนวโนมปริมาณกาซเรือนกระจกทั่วโลก 

ที่มา : NOAA by wikipecia

 โดยกิจกรรมตามพันธกรณี ไดแก การจัดทํารายงาน

แหงชาติเสนอตอที่ประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ 

เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารของประเทศไทยดานการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ รวมท้ังขอมูลดานการปลอยกาซเรือนกระจก

ของประเทศซึ่งประเทศไทยไดทํารายงานแหงชาติไปแลว 2 คร้ัง  

โดยฉบับที่ 1 เปนรายงานแหงชาติโดยใชขอมูลในป พ.ศ. 2537 

สงในป พ.ศ. 2543 และฉบับที่ 2 เปนขอมูลในป พ.ศ. 2543 

สงในป พ.ศ. 2554 จากรายงานปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก

ป พ.ศ. 2543 พบวามีการปลอยกาคารบอนไดออกไซด (CO
2
)  

ทั้งสิ้น 210.23 ลานตัน และมีการดูดซับจากการเปลี่ยนแปลง

การใชที่ดินและปาไม 52.37 ลานตัน จึงมีปริมาณปลอยสุทธิ 

157.86 ลานตัน ซึ่งลดลงจากป พ.ศ. 2537 ที่มีปริมาณการปลอย

กาซคารบอนไดออกไซดสุทธิเทากับ 202 ลานตัน ดังตารางที่ 1

* ปริมาณที่ปลอย 210.23 ลานตัน ถูกดูดซับ 52.37 ลานตัน เหลือสุทธิ 157.86 ลานตัน

 ที่มา:  1)  ขอมูลป พ.ศ. 2537 : การจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศไทย, รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2544

         2) ขอมูลป พ.ศ. 2543 : รายงานแหงชาติ ฉบับที่ 2
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การคนพบกาซเรือนกระจกตัวใหม

  ไมนานนี้นักวิทยาศาสตรสาขาเคมีจากมหาวิทยาลัย

โตรอนโตคนพบกาซเรือนกระจกตัวใหม ซึ่งมีผลทําใหเกิดภาวะ

โลกรอนคือ Perfluorotributylamine (PFTBA) สาร PFTBA 

ถูกนํามาใชในอุตสาหกรรมไฟฟาตั้งแตกลางศตวรรษท่ี 20 โดยใช

แพรหลายในโรงงานผลติอปุกรณอเิลก็ทรอนิกส อาท ิทรานซิสเตอร 

(transistors) และคาปาซิเตอร (capacitors) นอกจากนี้ยังเปน

หมายเหตุ : *ppt (parts per trillion) สวนในลานลานสวน
   **ppm (parts per million) สวนในลานสวน

สารที่ใชในการทดสอบทางอิเล็กทรอนิกสดานเสถียรภาพทาง

ความรอนและทางเคม ีและใชเปนสารถายเทความรอน สาร PFTBA 

ไมใชสารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแตเปนสารที่มนุษยผลิตข้ึน

และยังไมรูวิธีทําลายหรือกําจัดสารน้ีออกจากบรรยากาศชั้นลาง 

ดังนั้นจึงอยูไดนานเปนรอยปและจะถูกทําลายที่บรรยากาศชั้นบน

  Angela Hong หนึ่งในผูเขียนเร่ืองกาซเรือนกระจก

ตัวใหมในวารสาร Geophysical Research Letters กลาววา 

“PFTBA เป นสารที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการแผ รั งสี

ในชั้นบรรยากาศเม่ือเทียบกับสารอื่นในปจจุบัน” จากการศึกษา

ทีมนักวิจัยไดขอมูลเกี่ยวกับบรรยากาศระหวางเดือนพฤศจิกายน

ถึงธันวาคม พ.ศ. 2555 บริเวณรัฐโตรอนโต พบวาความเขมขน

ของ PFTBA ในบรรยากาศมีประมาณ 0.18 ppt*  ซึ่งนอยมาก

เมื่อเทียบกับคารบอนไดออกไซด (CO
2
) ที่มีถึง 400 ppm**

ในขณะที่ PFTBA มีชวงชีวิตยาว ไมสามารถเปลี่ยนสถานะ

เผาไหมเปนเชื้อเพลิงเหมือนนํ้ามันและถานหินที่เปนตัวขับเคลื่อน

หลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยนักวิจัยจาก

โตรอนโตคาดวา  PFTBA จะอยูในชั้นบรรยากาศประมาณ 500 ป 
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ตางจาก CO
2
 ที่ถูกปาไมและมหาสมุทรนําไปใช ซึ่งเปนแหลง

ดูดซับโดยธรรมชาติ นอกจากนี้ CO
2
 ยังถูกใชเปนฐานเปรียบเทียบ

ผลกระทบตอการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศกบักาซเรอืนกระจก 

ตัวอื่นๆ และจากการคํานวณในระยะเวลา 100 ป PFTBA 1 

โมเลกุลสงผลกระทบตอภาวะโลกรอนไดมากกวา CO
2
 ถึง 

7,100 เทา

  Dr. Drew Shindell นักภูมิอากาศสถาบันกอดดารด

แหงนาซา (Nasa’s Goddard Institute) ใหความเห็นวา 

“เร่ืองน้ีเปนการเตือนวา PFTBA อาจสงผลกระทบอยางมาก

ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถามีปริมาณมาก แมวาตอนนี้

ยังมีปริมาณนอยเราจึงไมกังวล แต PFTBA อาจจะมีมากขึ้น

และกลายเปนปญหาใหญที่ทําใหโลกรอนได”

  สาํหรบัประเทศไทยอตุสาหกรรมไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิส 

เปนอุตสาหกรรมสงออกที่ทํารายไดใหกับประเทศเปนอันดับตนๆ 

และมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึนตามความตองการของตลาดโลก 

ซึ่งหมายความวา PFTBA ถูกนํามาใชในปริมาณมากข้ึนเชนกัน 

ถึงแมว าแหลงกําเนิดท่ีทําใหเกิดกาซเรือนกระจกสวนใหญ

จะมาจากภาคพลังงาน แตในขณะนี้ในภาคพลังงานและหนวยงาน

ตางๆ ไดมีความเห็นรวมกันกําหนดนโยบายเพื่อลดปริมาณ

การปลอย CO
2
 และเนื่องจาก PFTBA มีประสิทธิภาพรุนแรงกวา 

CO
2
 ถึง 7,100 เทา ในอนาคตหากคนพบวิธีการตรวจวัดปริมาณ 

PFTBA ไดอยางถูกตองแมนยําเชนเดียวกับกาซเรือนกระจก

ที่สําคัญอยาง CO
2
 เปนไปไดวา PFTBA อาจกอใหเกิดกาซเรือน

กระจกมากขึ้น ซึ่งสวนทางกับปริมาณ CO
2 
ที่มีแนวโนมลดลง 

ดังนั้นเพื่อเปนการตระหนักถึงอันตรายท่ีจะเกิดขึ้น หนวยงาน

ที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชนควรหาทางปองกันทั้งในดาน

นโยบายและทุนสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมตางๆ เช น 

การศึกษาความเปนไปไดหาสารที่มีคุณสมบัติใกลเคียงและ

สามารถใชแทน PFTBA โดยคํานึงถึงผลทางดานเศรษฐศาสตร

  การคนพบ PFTBA ทําใหเกิดคําถามเกี่ยวกับสารเคมี

ตัวอื่นๆ ที่ใชในอุตสาหกรรมวามีผลกระทบตอสภาพภูมิอากาศ

หรือไม PFTBA เปนเพียงตัวอยางของสารเคมีในอุตสาหกรรม

ที่ไมมีนโยบายในการควบคุมการผลิต การใช และการแพรกระจาย

สูชั้นบรรยากาศ ซึ่งเปนเร่ืองที่ตองติดตามตอไป
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 มีวัตถุประสงคเพื่อจํากัดการใชสารท่ีเปนพิษตอมนุษยและส่ิงแวดลอม ในสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

ว ามีผลต อต นทุนการผลิตมากน อยเพียงใดและก อให  เกิด

มลพิษหรือไมอันจะเปนประโยชนตออุตสาหกรรมไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสเองในดานการแขงขันทางการคาที่อนาคตประเทศ

คูคาอาจจะนําสารตัวนี้มาใชเปนขอกีดกันทางการคา เชนเดียวกับ

สารอ่ืนๆ เชน ตะก่ัว (Pb), ปรอท (Hg) เปนตน ที่หามนํามาใช

ในเคร่ืองใชไฟฟาที่จะนําเขาตลาดสหภาพยุโรปตามระเบียบ 

RoHS* ซึ่งนอกจากจะเปนผลดีตอการคาแลวยังเปนผลดีตอ

สภาพแวดลอมของประเทศและของโลกอีกดวย
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  เ ม่ือการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility)
หรือเรียกกันส้ัน ๆ วา ‘CSR’ ถูกพูดถึงอยางแพรหลายในฐานะกลยุทธความย่ังยืนเพ่ือมุงสูความไดเปรียบ
ทางการแขงขัน ความทาทายประการหน่ึงของธุรกิจจึงหนีไมพนการตัดสินใจเลือกกลยุทธ CSR ท่ีเหมาะสม
กับประเภทธุรกิจ คุณลักษณะของสินคาและบริการ กลุมลูกคาเปาหมาย หรือแมแตผูมีสวนไดสวนเสียท่ีอาจ
ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงาน

ทําไมตอง CSR
  กอนเฉลยคําตอบวา ‘ทําไมตอง CSR’ ผูเขียนขออธิบายความหมายของ CSR วา 

โดยปกติถกูกาํหนดใหแตกตางไปตามบรบิทสงัคมซ่ึงข้ึนอยูกบัวฒันธรรมความเปนอยู สภาพแวดลอม 

และกรอบของกฎหมายเริ่มจาก Davis และ Blomstrom (1975) ใหความหมายวา CSR 

เปนพันธกิจดานการบริหารจัดการ มีวัตถุประสงคเพื่อปกปองและปรับปรุงสวัสดิการของสังคม

สวนรวม ตลอดจนผลประโยชนขององคกร ขณะท่ี Brown และ Dacin (1997) ใหคําจํากัดความ 

CSR ในมุมมองท่ีกวางข้ึนโดยเปรียบ CSR เปนสถานภาพและกิจกรรมขององคกรท่ีมุงตอพันธกิจ

ทางสังคมสวน Carroll (1991, cited in Yaowalak, 2009) กลาวถึง CSR วาเปนความรับผิดชอบ

ทางสังคมท่ีครอบคลุมทั้งเร่ืองเศรษฐกิจ กฎหมาย จริยธรรม และความคาดหวังท่ีสังคม

พงึมีตอองคกร  

กลยุทธ กลยุทธ CSR…CSR…
ความยั่งยืนสูความไดเปรียบทางการแขงขันความยั่งยืนสูความไดเปรียบทางการแขงขัน
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  สวนสาเหตุที่ธุรกิจตองลงทุนในเรื่อง CSR ก็เพราะคํานึง

ถึงเหตุผลทางดานจริยธรรมและไมไดมีเปาหมายทํากําไรแบบ

ทันทีทันใด หากแตเปนความพยายามท่ีจะแสวงหาวิธีผนวกโอกาส

ทางธุรกิจและกิจกรรมทางสังคมเขาดวยกัน เพื่อสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขันในระยะยาว แมแนวคิด CSR จะสามารถ

ประยุกตใชกับธุรกิจเกือบทุกขนาด  แตยอมรับกันวาประสิทธิภาพ

ของ CSR จะเห็นผลเร็วหากทํากับธุรกิจขนาดใหญ เพราะ ‘ขนาด’ 

มักสัมพันธกับ ‘อํานาจตอรอง’ เสมอ

‘Divergent’ หรือ ‘Convergent’…..
ชนะคูแขงอยางยั่งยืนดวยกลยุทธ CSR 
  แมการชวงชิงความไดเปรียบทางการแขงขันจะอยูบน

กลยุทธความรับผิดชอบตอสังคม แตชัยชนะที่ยั่งยืนกลับมาจาก

การเลือกใชกลยุทธ CSR ไดอยางถูกตองเหมาะสม ซึ่งมีอยูดวยกัน 

2 กลยุทธหลัก คือ Divergent CSR และ Convergent CSR 

ดวยเหตุนี้ ภายใตกลยุทธ Divergent การสรางความแตกตาง

เหนือช้ันใหกับทุกกิจกรรมเพื่อสังคมจึงชวยสรางความไดเปรียบ

เชิงการแขงขันไดเปนอยางดี ยกตัวอยางโครงการวิจัยและ

พัฒนาการใชไฟฟาในรถยนต (R&D on Vehicle Electrification) 

ของ ปตท. ที่ผสานความเปนบรรษัทภิบาลเขากับนวัตกรรมและ

แกนของธุรกิจ (Core Business) ไดอยางแยบยล นั่นคือ การเปด

สถานีประจุไฟฟาตนแบบสําหรับรถยนตไฟฟาแหงแรกหรือ PTT 

Pilot EV Charging Station ณ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี 

อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเดือนมีนาคม 

พ.ศ.2555 ดวยเล็งเห็นวาผลการวิจัยจะชวยผลักดันใหเกิด

การใชพลังงานไฟฟาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในภาคขนสง

ของประเทศ ซึ่งชวยลดปริมาณการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ตองนําเขา

จากตางประเทศ รวมทั้งลดมลพิษทางอากาศไดอยางมีประสิทธิผล 

นําประเทศไทยไปสูการเปนสังคมคารบอนตํ่าตอไป  

  Divergent CSR การสรางความไดเปรียบ

ทางการแขงขนัผานกจิกรรมเพ่ือสงัคมทีเ่หนอืชัน้แตกตางจากคูแขง 

ผลลัพธทายสุดยอมสรางความพึงพอใจใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย

ทุกกลุ มทั้งภายในและภายนอกองคกร เปาหมายของกลยุทธ 

‘Divergent CSR’ ก็คือการรักษาเอกลักษณอันโดดเด น 

(Uniqueness) ของธุรกิจเอาไว ตลอดจนสรางเกราะปองกัน

การเลียนแบบ (Imitation) จากคูแขง

  ปกติการตัดสินใจเลือกกลยุทธ ‘Divergent CSR’

จะสรางผลลัพธเชิงบวกที่อยู เหนือความคาดหมายของธุรกิจ

และไมแปลกท่ีความโดดเดนน้ันจะไปเตะตากลุ มผู มีส วนได

ส วนเสียเสมอ เนื่องจากคู แขงไมสามารถลอกเลียนแบบได 
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Convergent CSR มมุมองของ ‘Convergent 

CSR’ คอนขางแตกตางจาก ‘Divergent CSR’ ตรงที่ไมใหความ

สําคัญกับการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันผานกิจกรรม

เพื่อสังคมที่เหนือช้ันแตกตางจากคูแขงหรือความพึงพอใจของกลุม

ผูมีสวนไดสวนเสียเทาใดนัก ตรงขามกลับเนนกิจกรรมเพ่ือสังคม

ที่มุงใหเกิดประสิทธิภาพ โปรงใส และมีความชอบธรรม จุดเดน

ที่นาประหลาดใจไปกวาน้ัน ธุรกิจยังรวมมือทํา CSR กับคูแขง

เพ่ือกระจายความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น รวมท้ังปกปองช่ือเสียง

ของอุตสาหกรรมหรือกลุมอางอิงของตนอีกดวย

ในอนาคต พูดใหง ายข้ึน ‘Convergent CSR’ ไมเนนเรื่อง

การดําเนินกิจกรรม CSR ที่โดดเดนแตกตางจากคูแขง แตจะเนน

การทํากิจกรรมคลายคลึงกับคู แข งเพ่ือลดความเส่ียง เช น

การบริจาคส่ิงของ การมอบทุนการศึกษา การปลูกปาชายเลน 

การรวมปดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดภาวะโลกรอน การจัดโครงการ

ประกวดภาพถายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดกิจกรรม

สื่อมวลชนสัมพันธ ซึ่งธุรกิจจํานวนมากในประเทศไทยมักใช

กลยุทธประเภทนี้ เขาขายสํานวน “รวมกันเราอยู แยกหมู

เราตาย” หรือ “เขาเมืองตาหล่ิว ตองหล่ิวตาตาม”

  อน่ึง การตัดสินใจเลือกกลยุทธ ‘Convergent CSR’ 

มักเกิดขึ้นภายหลังที่ธุรกิจชั่งนํ้าหนักแลววาตัวเองไมสามารถ

ดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมใหโดดเดนแตกตางจากสิ่งที่คูแขงทําได  

เพราะฉะน้ัน การทํากิจกรรม CSR ที่คลายๆ กันนาจะเปนทางออก

ที่ดีที่สุด เพราะไมเพียงกิจกรรมนั้นจะไดรับการยอมรับกัน

โดยทั่วไปวาเห็นผลจริง แตยังชวยลดความเสี่ยงหากดําเนิน

กลยุทธผิดพลาด ซึ่งอาจนําไปสู การแบกรับตนทุนที่ เพิ่มขึ้น

การสูญเสียศรัทธาความเชื่อมั่น  และการทําลายชื่อเสียงของธุรกิจ
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วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม : ไดเปดพื้นที่แลกเปล่ียนความคิดเห็น และบทความท่ีมีเนื้อหาเก่ียวของกับอุตสาหกรรม
    จากบุคคลภายนอก ความยาวไมเกิน 2 - 3 หนากระดาษ A4 พรอมภาพประกอบ (ถามี)

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

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

✍กองบรรณาธิการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดทอนความยาว หรือขอความในบางตอนออก เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่
 ผลงานของทานไดรับการตีพิมพ

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

ว

โด

✍

✍
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บทสรุป
  เมื่อภาคสังคมเริ่มต้ังคําถามกับธุรกิจวา ‘ผลกําไรท่ีไดมา 

กลับคืนสู สังคมเทาไร’ นั่นคือ การสงสัญญาณวาถึงเวลาแลว

ที่ธุรกิจตองตัดสินใจเลือกใชกลยุทธ CSR ที่เหมาะสมเพ่ือเสริม

ศักยภาพในการดําเนินงาน เหนือสิ่งอื่นใด ไมวาธุรกิจจะตัดสินใจ

ใชกลยุทธ  ‘Divergent CSR’ หรือ ‘Convergent CSR’ 

หัวใจสําคัญ คือ ‘ความจริงใจที่อยู เบื้องหลังการกระทํานั้น’ 

เพราะการทํา CSR ตองออกมาจากใจ ไมใชอิงตามกระแสสังคม

หรือถูกกดดันจากคูแขง  อยาลืมวาสาธาณชนภายนอกฉลาดกวา

ที่คุณคิด อยางนอยใกลตัวที่สุดก็พนักงานของคุณนั่นแหละ

ที่มองเห็นความไมจริงใจกอนใครเพื่อน
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 สศอ. แถลงขาว “สรุปภาพรวมดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) 
 ของป 2556 และแนวโนมอุตสาหกรรมไทยป 2557”

รอบรั้ว
อุตสาหกรรม

สศอ. แถลงขาวดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) 
 เดือนกุมภาพันธ 2557

ดร.สมชาย หาญหิรัญ ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน
กุมภาพันธ 2557 หดตัว 4.4% อุตสาหกรรมท่ีทําใหลดลง ไดแก 
การผลิตยานยนต ฮารดดิสกไดรฟ ผลิตภัณฑปโตรเลียม เครื่องใชไฟฟา
ในบานเรือน เปนตน สวนอัตราการใชกําลังการผลิตอยู ที่ 59.18% 
โดยมีสื่อมวลชนแขนงตางๆ ใหความสนใจเขารวมเปนจํานวนมาก
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ณ หองประชุมมรกต ชั้น 3 โรงแรมดิ 
เอมเมอรรัลด รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

สศอ.  แถลงขาว “ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) 
 เดือนมกราคม 2557

ดร.สมชาย หาญหิรัญ ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมกราคม 
2557 หดตัว 6.4% จากการลดลงของการผลิตยานยนต เบียร อาหาร
ทะเลกระปองและแชแข็ง เคร่ืองใชไฟฟาในครัวเรือน และเคร่ืองประดับ
เพชรพลอย สวนอัตราการใชกําลังการผลิตอยู ที่ 61.76% โดยมี
ส่ือมวลชนแขนงตางๆ ใหความสนใจเขารวมเปนจํานวนมาก จัดข้ึน
เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557 ณ หองประชุมพาโนรามา 1 ชั้น 14 
โรงแรมดิ เอมเมอรัลด รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

สศอ. จัดงานเสวนาโตะกลม ประเด็น “ผลกระทบจากปญหาความขัดแยงทางการเมืองตอภาคอุตสาหกรรมไทย ป 2557”
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จัดงานเสวนาโตะกลม ประเด็น “ผลกระทบจากปญหาความขัดแยงทางการเมืองตอภาค

อุตสาหกรรมไทย ป 2557” เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบท่ีเกิดจากปญหาความขัดแยงทางการเมืองในปจจุบันวาจะสงผลกระทบ
อยางไรตอการผลิต การจําหนาย และการสงออกของอุตสาหกรรมไทยในป 2557 โดยสํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สว.) รวมกับศูนยศึกษา
การคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยมีผูประกอบการ ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชนแขนงตางๆ ใหความสนใจเขารวมรับฟง

เปนจํานวนมาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ณ หองสัมมนา อาคาร 5 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ดร.สมชาย หาญหิรัญ ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยภาพรวมดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของป 2556 
หดตัว 3.2% โดยมีอัตราการใชกําลังการผลิตอยูที่ระดับ 64.38% สวนดัชนีอุตสาหกรรมเดือน ธ.ค. 2556 หดตัว 6.1% สาเหตุมาจากการลดลง
ของการผลิตรถยนต ฮารดดิสกไดรฟ อาหารทะเลกระปองและแชแข็ง ทําใหป 2556 MPI ติดลบ 3.2% เนื่องจากการสงออกที่ลดลงตามการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจของประเทศคูคาสําคัญ ขณะที่การบริโภคภายในประเทศชะลอตัว ประกอบกับฐานที่สูงในปที่แลว สวนประมาณการ
ป 2557 GDP อุตสาหกรรมขยายตัวอยูในชวง 3.0 - 4.0% และ MPI ขยายตัวในชวง 1.5 - 2.5% โดยมีสื่อมวลชนแขนงตางๆ ใหความสนใจเขารวม
เปนจํานวนมาก จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2557 ณ หองประชุมพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
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ËÅÑ¡¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò EWS-IE à·ÍÃ �âÁÁÔàμÍÃ �ËÅÑ¡¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò EWS-IE à·ÍÃ�âÁÁÔàμÍÃ �
EWS-IE à·ÍÃ �âÁÁÔàμÍÃ �EWS-IE à·ÍÃ �âÁÁÔàμÍÃ � เปนเครื่องมือที่มีความสามารถในการชี้นําภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เปนระยะเวลา 2 เดือน แบงออกเปน 2 สวน คือ ระดับปกติ และ ระดับผิดปกติ โดยระดับของเหลว
ในเทอรโมมิเตอร คือ คาความนาจะเปน (%) ถามีระดับตั้งแต 0-45 ของเหลวจะเปนสีเขียว หมายถึง 
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยูในเกณฑปกติ หากมีระดับมากกวา 45 ขึ้นไป ของเหลวจะเปลี่ยนเปนสีแดง 
หมายถึง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยูในเกณฑผิดปกติ

ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม 
(ถวงนํ้าหนัก
มูลคาเพิ่ม)

อัตราการใช
กําลังการผลิต

มูลคาการนําเขา
วัตถุดิบ 

(ลานดอลลาร
สหรัฐฯ)

ดัชนีผลิต
ภาพแรงงาน
อุตสาหกรรม

หมายเหตุ: (    ) หมายถึง อัตราการขยายตัว (%)

EWS-IE à´×Í¹ÁÕ¹Ò¤Á 2557EWS-IE à´×Í¹ÁÕ¹Ò¤Á 2557 
สงสัญญาณไมปกติ หดตัวตอเนื่องในชวง
ตนป 2557 แตคาดวาเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 
มีแนวโนมเร่ิมสงสัญญาณดีขึ้นระยะส้ันใน
ชวงเดือนเมษายน 2557 เนื่องจากการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมจะเพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับ
การหยุดยาวชวงเทศกาลสงกรานต ซึ่ง
ตัวแปรชี้นําที่ส งสัญญาณหดตัว ได แก  
มูลคานําเขาสินคาวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป 
มูลคาการนําเขาสินคาทุน ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชน และดัชนีการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชน สําหรับปจจัยที่ต องติดตาม
อยางใกลชิด คือ สถานการณความไม
แนนอนทางการเมือง ความกังวลตอภาระ
หน้ี/คาครองชีพ และทิศทางเศรษฐกิจ
ประเทศคูคา เนื่องจากเปนตัวแปรที่มีความ
สําคัญค อนข างมากต อการฟ นตัวของ
เศรษฐกิจในภาพรวม
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โดย : สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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สถานการณภาคการผลิตภายในประเทศ
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ตัวแปรชี้นําเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม              

ปจจัยภายในประเทศ              

ดานการผลิต              

มูลคาการนําเขาสินคาวัตถุดิบ 

(ลานดอลลารสหรัฐฯ)

34,010.7 36,835.8 35,716.0 34,452.5 35,148.4 38,074.8 34,787.6 33,906.1 10,677.3 10,982.4 ธปท.

(8.1) (0.9) (-2.4) (14.3) (3.3) (3.4) (-2.6) (-1.6) (-5.8) (2.4)

มูลคาการนําเขาสินคาทุน 

(ลานดอลลารสหรัฐฯ)

14,077.3 14,956.8 15,377.4 16,556.3 14,587.7 14,993.8 14,445.7 14,220.2 5,042.2 4,304.2 ธปท.

(14.1) (25.9) (19.0) (44.2) (3.6) (0.2) (-6.1) (-14.1) (-14.5) (-17.4)

ดัชนีชี้นําวัฏจักรธุรกิจระยะสั้น 128.7 130.3 131.0 132.6 133.3 134.0 133.5 133.1 132.9 134.3 กระทรวงพาณิชย

(1.0) (1.8) (2.0) (6.8) (3.5) (2.8) (1.9) (0.4) (0.1) (0.9)

ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม 

3 เดือนขางหนา

107.8 109.8 104.7 100.7 101.3 99.4 98.6 101.6 101.4 100.9 ส.อ.ท.

(-5.5) (-3.3) (0.8) (-3.2) (-6.1) (-9.5) (-5.8) (0.9) (1.8) (0.3)

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 220.2 243.8 247.3 251.8 248.9 239.1 238.3 234.3 234.5 232.7 ธปท.

(4.1) (15.6) (15.8) (25.6) (13.1) (-1.9) (-3.6) (-7.0) (-7.8) (-8.1)

ราคาน้ํามันดิบ 102.9 93.4 92.2 88.0 94.3 94.1 105.8 97.3 93.9 97.6 EIA

(10.0) (-8.6) (2.7) (-6.4) (-8.3) (0.7) (14.8) (10.7) (8.5) (11.1)

อัตราแลกเปลี่ยน

บาท/ดอลลารสหรัฐฯ

31.0 31.3 31.4 30.7 29.8 29.9 31.5 31.7 31.6 32.3 ธปท.

(1.5) (3.4) (4.1) (-1.1) (-3.9) (-4.5) (0.4) (3.4) (32.1) (32.1)

อัตราแลกเปลี่ยน

บาท/100 เยน 

39.2 39.1 39.9 37.8 32.3 31.8 31.6 31.7 31.7 31.3 ธปท.

(5.5) (5.2) (3.0) (-5.7) (-17.4) (-22.4) (-20.2) (-16.4) (-16.6) (-14.5)

อัตราแลกเปลี่ยน

บาท/ยูโร

40.6 40.2 39.3 39.8 39.4 39 41.7 43.2 42.7 44.3 ธปท.

(-2.7) (-7.8) (-7.8) (-4.7) (-3.2) (-2.8) (6.2) (8.5) (8.3) (10.1)

ดานการบริโภค              

ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค 24.3 26.4 29.6 35.5 34.5 40.5 36.0 35.0 35.1 33.6 กระทรวงพาณิชย

 (29.0) (36.0) (-0.1) (67.7) (41.6) (53.1) (21.5) (-1.5) (-4.1) (-5.1)

ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 143.3 146.3 150.1 148.5 148.8 147.3 146.9 147.2 146.5 147.0 ธปท.

(3.5) (4.8) (6.9) (7.5) (3.8) (0.7) (-2.2) (-0.9) (-2.4) (-0.2)

รายไดเกษตรกรท่ีแทจริง 115.6 82.5 83.0 146.0 110.0 80.3 79.7 148.5 185.8 177.8 คํานวณโดย สศค.

ขอมูลจาก สศก.(-14.4) (-9.4) (1.5) (-5.8) (-4.8) (-2.6) (-4.0) (1.8) (0.2) (3.8)

ดานตลาด              

ดัชนีตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย (SET)

1,147.2 1,180.7 1,241.9 1,338.3 1,525.6 1,537.3 1,366.9 1,370.9 1,371.1 1,298.7 ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย(14.7) (10.4) (19.4) (34.0) (33.0) (30.2) (10.1) (2.4) (3.6) (-6.7)

     ปจจัยตางประเทศ              

       ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจสหรัฐฯ 100.0 99.9 99.7 100.0 100.3 100.5 100.7 100.9 100.9 101.0 OECD

(-0.4) (-0.2) (0.3) (0.5) (0.3) (0.6) (1.0) (1.0) (1.0) (0.9)

       ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจญี่ปุน 100.0 99.8 99.5    99.5 99.9 100.5 100.8 101.3 101.3 101.4 OECD

(-0.3) (-0.3) (-0.5) (-0.5) (-0.1) (0.6) (1.3) (1.8) (1.9) (1.9)

       ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจอียู 99.6 99.3 99.0 99.0 99.3 99.8 100.3 100.9 100.9 101.1 OECD

(-2.0) (-1.9) (-1.5) (-0.9) (-0.3) (0.4) (1.3) (2.0) (2.0) (2.1)

       ดัชนีความเช่ือมั่นผูบริโภคสหรัฐฯ 75.5 76.3 75.0 79.4 76.7 81.7 81.6 76.9 75.1 82.5 University of 

Michigan(3.3) (6.2) (25.8) (20.5) (1.5) (7.0) (8.8) (-100.0) (-9.2) (13.2)

       ดัชนีความเช่ือมั่นผูบริโภคญี่ปุน 39.6 40.5 40.5 39.2 44.1 45.0 44.4 41.2 41.9 40.6 ESRI

(-1.0) (16.5) (7.0) (3.1) (11.4) (11.1) (9.5) (5.1) (7.4) (4.1)

       ดัชนีความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจอียู 93.3 91.3 87.4 87.8 91.5 91.2 98.2 102.7 102.4 103.8 EUROSTAT

(-12.4) (-12.7) (-10.4) (-5.1) (-2.0) (-0.1) (12.4) (16.9) (16.2) (16.2)

หมายเหตุ: ( ) หมายถึง อัตราการขยายตัว (%) YoY

(-1.0) (16.5) (7.0) (3.1) (11.4) (11.1) (9.5) (5.1) (7.4) (4.1)

     ด ดัชชนีนควความามเชเช่ือมอม่ันทนทางางเศเศรษรษฐกฐกิจจอีอยยู 9393 3.3 91.3 8787 4.4 87.8 9191 5.5 91.2 9898 2.2 102.7 102.4 103.8 EUROSTAT

((-12.4)) ((-12.7)) ((-10.4)) ((-5. )1) ((-2. )0) ((-0. )1) ((12. )4) ((16. )9) ((16. )2) ((16. )2)

หมหมายายเหเหตต:ุ: ( ( ) ) ห หมามายถยถึงง อ อัตตรารากาการขรขยายายตยตัวว ( (%)%) Y YoYoY

The Early Warning System of Industrial Economics: EWS-IE
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