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บรรณาธิการแถลง

บทความและขอเขียนที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้เปนทัศนะสวนบุคคลของผูเขียน

CONTENTS  ขึน้ปใหมตองอพัเดตอะไรใหมๆ  ใหชวีตินะคะ รวมทัง้เรือ่ง
ประจําเลม “เช็คสถานะความคืบหนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน” และเมื่อเริ่มตนหลักไมลก็ตอง “ตรวจสภาพ
เครื่องยนตการลงทุนภาคเอกชนที่สงผลตอการขับเคลื่อน
เศรษฐกจิประเทศไทย” ครัง้หนึง่ และมาดกูนัวา “อุตสาหกรรม
แฟชัน่หรชูวยกูเศรษฐกจิชาตไิดอยางไร” เชญิอานในเลมคะ
  ชวงนี้ไมตองบอกก็รู วาประเทศไทยเขาสู หนารอนแลว 
และเป าหมายหนึ่งที่ทุกประเทศต องทําคือลดโลกร อน 
“การประชุม COP 21 วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ” 
เพื่อรับรอง “ความตกลงปารีส” หรือ Paris Agreement 
เปนเวทีใหญที่สุดที่มีบทบาทในเรื่องนี้ 
 สัมภาษณพิเศษ “ดร.สุรพล ชามาตย รองผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม” จากประสบการณทํางาน
ในสวนภูมิภาค มาสูภารกิจหนาที่ในการจัดทําและเสนอแนะ
นโยบายการพฒันาขบัเคลือ่นอตุสาหกรรม ...ตดิตามอานกนัได 
ใหมในฉบับหนานะคะ 
      ดวยความปรารถนาดี
           บรรณาธิการ



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 3วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 3วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 3วารสาร

เรวดี  แกวมณี
สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

เรวดี  แกวมณี
สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

เรวดี  แกวมณี

เช็คสถานะความคืบหนา
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ปจจุบันรัฐบาลไดกําหนดแนวทางการดําเนินนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

โดยแบงออกเปน 2 สวน คอื เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษบรเิวณชายแดน สาํหรบัธรุกจิ

ที่ใชแรงงานจํานวนมาก ธุรกิจที่ใชวัตถุดิบจากทองถิ่นบริเวณชายแดนหรือประเทศ

เพือ่นบาน และธรุกจิดานโลจสิตกิส และ เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษในรปูแบบคลสัเตอร

ซึ่งจะอยู บริเวณพื้นที่ตอนในสําหรับธุรกิจที่เปนอุตสาหกรรมแหงอนาคต เชน 

กิจการวิจัยและพัฒนา กิจการที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงและใชแรงงานนอย เปนตน

ซี่งในระยะหลังดูเหมือนวาขาวคราวของการเรงรัดสงเสริมการลงทุนตามนโยบาย

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอรที่มีสิทธิประโยชนแมเหล็กดึงดูด

นักลงทุนสําหรับ Super Cluster จะไดรับความสนใจจากสื่อตางๆ เปนพิเศษ จึง

ทําใหคนอีกไมนอยเกิดคําถามเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนวา 

รฐับาลจะเดนิหนาอยางไรตอไป? ยงัคงจะผลกัดนัตอหรอืไม? หากยงัคงดาํเนนินโยบาย

นี้ตอไป ขณะนี้การดําเนินงานมีความคืบหนาอยางไรบาง? บทความนี้มีคําตอบ...

 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนประเทศไทย

  

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เปนยุทธศาสตรสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่11 และ 12 และเปนนโยบายหลกัของรฐับาลปจจบุนั โดยเปน

รปูแบบการสรางโอกาสทางเศรษฐกจิของไทยภายใตการเชือ่มโยงระหวางกนัในอาเซยีน 

ทั้งนี้ เพื่อเปดพื้นที่เศรษฐกิจใหมเชื่อมโยงการคาการลงทุนกับประเทศเพื่อนบาน โดยใช

โอกาสที่ประเทศไทยกาวเขาสู การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อกระจาย

ความเจริญสูภูมิภาค ลดความเหลื่อมลํ้าทางรายได ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในพื้นที่ชายแดน และแกปญหาความมั่นคงบริเวณชายแดน โดยรัฐบาลไดประกาศพื้นที่

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรกจํานวน 5 พื้นที่ ไดแก จังหวัดตาก สระแกว ตราด 

มกุดาหาร สงขลา รวม 36 ตาํบล ใน 10 อาํเภอ และระยะที ่2 เพิม่เตมิอกีจาํนวน 5 พืน้ที่

ไดแก จงัหวดัหนองคาย กาญจนบรุ ีเชยีงราย นครพนม นราธวิาส รวม 54 ตาํบล ใน 13 อาํเภอ

ซึ่งมีความคืบหนาการดําเนินงานในภาพรวมที่จะไดกลาวตอไป

เช็คสถานะความคืบหนาเช็คสถานะความคืบหนา
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

เช็คสถานะความคืบหนาเช็คสถานะความคืบหนา

เรื่องเดนประจําฉบับ
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เช็คสถานะความคืบหนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

 

 การดําเนินงานตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษชายแดนมีกลไก

การขบัเคลือ่นเพือ่ผลกัดนันโยบายแผนงานไปสูการปฏบิตัอิยางเปนรปูธรรมและตอเนือ่ง 

ไดแก คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ (กนพ.) ทาํหนาทีพ่จิารณาเสนอ

รางหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนการจัดตั้งและดําเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

พจิารณายกรางแผนแมบท แผนงาน โครงการ แผนปฏบิตักิารตอ คสช. รวมทัง้กาํกบัดแูล

ตดิตามและประเมนิผลการดาํเนนิงานตามแผนฯ คณะอนกุรรมการนโยบายเขตพฒันา

เศรษฐกิจพิเศษภายใต กนพ. จํานวน 6 คณะ ทําหนาที่พิจารณารายละเอียด/แนวทาง

การดาํเนนิงานในแตละดาน ไดแก  (1)  คณะอนกุรรมการดานสทิธปิระโยชน กาํหนดพืน้ที่

และศูนยบริการเบ็ดเสร็จดานการลงทุน (2) คณะอนุกรรมการศูนยบริการเบ็ดเสร็จ

ดานแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง (3) คณะอนุกรรมการดานโครงสรางพื้นฐาน

และดานศุลกากร (4) คณะอนุกรรมการดานการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ 

(5) คณะอนุกรรมการดานการตลาดและประชาสัมพันธ (6) คณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับพื้นที่ คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ขนพ.) ทําหนาที่กํากับดูแล ประสานงานและเรงรัดการดําเนิน

งานตามนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ นอกจากนีย้งัมคีณะกรรมการในระดบัภมูภิาค

อกีหลายคณะ เพือ่ทาํหนาทีก่าํหนดนโยบาย/แผนงาน ตดิตามประเมนิผลอยางเปนระบบ 

โดยมีความคืบหนาการดําเนินงานในภาพรวม ดังนี้

1) ดานสิทธิประโยชน

 ปจจบุนัเอกชนสามารถขอรบัการสงเสรมิการลงทนุไดแลว โดยมกีารออกประกาศนโยบายสงเสรมิการลงทนุในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

ของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (The Board of Investment of Thailand : BOI) ซึ่งใหสิทธิประโยชนในระดับสูงสุด 

และผอนปรนเงื่อนไขสําหรับ SMEs ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงมีการกําหนดกิจการเปาหมายสําหรับการลงทุน นอกจากนี้

สําหรับโครงการที่ไมไดรับการสงเสริมจาก BOI มีการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีเงินไดของบริษัท

หรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยูในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งสิทธิประโยชนดังกลาวสูงพอที่จะดึงดูดนักลงทุน

ที่สนใจเขามาลงทุนภายในพื้นที่ไดไมยากนัก แตอยางไรก็ตามการตัดสินใจลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของ

นักลงทุนยอมขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการนอกเหนือจากสิทธิประโยชนจูงใจจากภาครัฐ
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2) กิจการเปาหมายสําหรับการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

 นอกเหนือจากกิจการเปาหมายที่ไดรับการสงเสริมในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษประกอบดวย 13 กลุมกิจการเดิม ซึ่งไดแก อุตสาหกรรม

การเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวของ อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส เซรามิกส การผลิตพลาสติก อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุงหม 

และเครื่องหนัง การผลิตยา อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน กิจการโลจิสติกส 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม การผลิต

เครื่องมือแพทย กิจการเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว และอุตสาหกรรมยานยนต 

เครือ่งจกัรและชิน้สวน ปจจบุนั BOI ไดประกาศ 10 ประเภทกจิการเปาหมาย

เพิ่มเติม ไดแก 

  กลุมที่ BOI ใหการสงเสริมในปจจุบัน

  1. กิจการอบพืชและไซโล

  2. กิจการผลิตผลิตภัณฑจากผลพลอยไดหรือเศษวัสดุทางการเกษตร

  3. กจิการผลติโครงสรางโลหะสาํหรบังานกอสรางหรอืงานอตุสาหกรรม

  4. กิจการผลิตสิ่งพิมพทั่วไป

  กลุมที่ BOI ยกเลิกการสงเสริมแลว แตนํากลับมาใหใหมเฉพาะในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

  1. กิจการผลิตอาหารสัตวหรือสวนผสมอาหารสัตว

  2. กิจการผลิตวัสดุกอสรางและกิจการผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตอัดแรงสําหรับงานสาธารณูปโภค  

       (ยกเวนการผลิตกระเบื้องมุงหลังคา เซรามิกสและการผลิตกระเบื้องปูพื้นหรือผนัง)

  3. กิจการผลิตสิ่งปรุงแตงสําหรับประทินรางกาย เชน สบู ยาสระผม ยาสีฟน

  4. กิจการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกสาหรับสินคาอุปโภค เชน บรรจุภัณฑพลาสติก

  5. กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ เชน กลองกระดาษ

  6. กิจการพัฒนาอาคารสาหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินคา

3) ดานการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ

  กระทรวงการคลัง การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) และหนวย

งานที่เกี่ยวของ อยูระหวางการจัดสรรพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อปลอยเชา

ระยะยาว 50 ป ใหกบัเอกชนและผูประกอบการ โดยการจดัหาทีด่นิของรฐัเพือ่ใชประโยชน

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 จังหวัด คือ ตาก มุกดาหาร ตราด สระแกว และหนองคาย 

โดยกําหนดใหที่ดินดังกลาวเปนที่ราชพัสดุ ทั้งนี้ ปจจุบันกรมธนารักษอยูระหวางการออก

โฉนดที่ดิน และกระทรวงมหาดไทยอยูระหวางการเยียวยาผูไดรับผลกระทบในพื้นที่ 

ซึง่จากมตทิีป่ระชมุ กนพ. ครัง้ที ่1/2559 เมือ่วนัที ่18 มกราคม 2558 เหน็ชอบขอเสนออตัรา

คาเชาทีด่นิและคาธรรมเนยีมการจดัใหเชาทีร่าชพสัดตุลอดระยะเวลา 50 ป และเหน็ชอบ

การผอนชาํระคาธรรมเนยีมการจดัใหเชาทีด่นิตามทีก่รมธนารกัษเสนอ พรอมทัง้เหน็ชอบ

อตัราคาเชาทีด่นิรายปของแตละพืน้ทีร่าชพสัดใุน (24,000 – 40,000 บาท/ไร/ป ซึง่ตางกนั

ในแตละพื้นที่) โดยใหปรับคาเชาเพิ่มรอยละ 15 ทุก 5 ป และเห็นชอบการปรับลด

คาธรรมเนียมการจัดใหเชาที่ราชพัสดุตลอดระยะเวลา 50 ป (160,000 - 300,000 บาท ซึ่งเปนอัตราขั้นตํ่าที่ตางกันในแตละพื้นที่) 

โดยสามารถชาํระครัง้เดยีวหรอืผอนสงได 5 ป ทัง้นี ้กรมธนารกัษไดกาํหนดหลกัเกณฑ และขัน้ตอนการคดัเลอืกผูพฒันาพืน้ทีด่งักลาวแลว

ซึ่งจะสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 117 วันนับตั้งแตวันประกาศสรรหาผูลงทุนพัฒนา 
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4) ดานโครงสรางพื้นฐาน

  มกีารจดัสรรงบประมาณบรูณาการดานเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ (โครงสรางพืน้ฐานและดานศลุกากร) ประมาณ 7,412 ลานบาท

ประกอบดวยโครงการสําคัญ เชน การกอสรางทางหลวง ทางเลี่ยงเมือง ปรับปรุงทาอากาศยาน กอสรางดานศุลกากร พัฒนาระบบ

สาธารณสขุ และสาธารณปูโภค เปนตน ในป 2560 ยงัมกีารจดัทาํคาํของบประมาณแบบบรูณาการการพฒันาพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 

เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ 4,778 ลานบาท 

5) ดานแรงงานและศนูยบรกิารเบด็เสรจ็ 

(One Stop Service: OSS)

  ปจจบุนัมศีนูยบรกิาร OSS ดานการลงทนุและ

ดานแรงงาน อยูในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดนใน 5 จังหวัด ไดแก ตาก สระแกว ตราด 

สงขลา และมกุดาหาร และอยูระหวางดาํเนนิการจดั

ตั้ง OSS ในอีก 5 จังหวัดไดแก เชียงราย กาญจนบุรี 

นครพนม หนองคาย และนราธวิาส โดยเชือ่มโยงกบั

ศนูยประสานการบรกิารดานการลงทนุ OSOS (One 

Start One Stop) ของ BOI ที่อาคารจามจุรีสแควร

ซึ่งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และ

กระทรวงการตางประเทศ ไดรวมกันดําเนินการแกไขขอตกลงระหวางประเทศ ปรับปรุงขอกฎหมายที่เกี่ยวของ และจัดระบบการจาง

คนตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เขามาทํางานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล โดยปจจุบันแรงงานกัมพูชาสามารถ

เขามาทํางานในลักษณะไป-กลับหรือตามฤดูกาลไดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกวและตราด โดยพํานักไดสูงสุดถึง 30 วัน

6) ความพรอมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรายพื้นที่

 รัฐบาลไดดําเนินการตามนโยบายการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกใหเปนรูปธรรมภายในป 2558 โดยในปจจุบัน 

5 พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ไดจัดตั้งเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแลว และ

มีความพรอมรองรับการลงทุนของภาคเอกชนไดทันที

7) การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

  ในป 2558 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558) มีผูขอรับการสงเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก หนองคาย 

เชียงราย และสงขลา 9 ราย รวมวงเงินลงทุน 438.05 ลานบาท ปจจุบันผานการอนุมัติแลว 6 ราย อยางไรก็ตามผูประกอบการ

จะไดรับสิทธิประโยชนหากยื่นคําขอภายในป 2560
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แหลงขอมูลอางอิง :
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย, มกราคม 2559

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, สรุปความกาวหนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, มกราคม 2559

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, คูมือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, มิถุนายน 2558

ขอมูลการแถลงขาวผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

  สาํหรบัการดาํเนนิงานของกระทรวงอตุสาหกรรม โดย กนอ.

ไดกําหนดแผนกอสรางนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษระยะแรก 5 จังหวัดแลว แบงออกเปน 2 ระยะ

คอื ระยะที ่1 ม ี3 พืน้ที ่คอื พืน้ทีต่าํบลทาสายลวด อาํเภอแมสอด

จังหวัดตาก ตําบลปาไรอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว

และตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา สวนระยะ 2

มี 2 พื้นที่ ตําบลคําอาฮวนอําเภอเมืองมุกดาหาร และตําบลไมรูด

อํ า เภอคลองใหญ   จั งหวัดตราด พื้นที่ รวม 4,437 ไร 

โดย กนอ. จะเปดใหภาคเอกชนเขามารวมลงทุนกอสราง

สาธารณปูโภคพืน้ฐานตางๆ  อาท ิโรงไฟฟา โรงบาํบดันํา้เสยี ประปา

  นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมไดเสนอรางระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีว าด วยการบริหารการพัฒนาพื้นที่ใน

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... ตอคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

พิจารณา โดยการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 

มีมติ เห็นชอบในหลักการร างระเบียบฯ ตามที่กระทรวง

อุตสาหกรรมเสนอ และให ส งคณะกรรมการตรวจสอบ

รางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอ ครม. ตรวจพิจารณา

ซึ่ งป จจุบันคณะกรรมการตรวจสอบร  างกฎหมายและ

รางอนุบัญญัติไดตรวจพิจารณาและประกาศระเบียบสํานัก

นายกรฐัมนตรวีาดวยการบรหิารการพฒันาพืน้ทีใ่นเขตพฒันา

เศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2558 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ

และงานทั่วไป เลม 132 ตอนพิเศษ 347 ง วันที่ 29 ธันวาคม 

2558 เรียบรอยแลว ซึ่งในระเบียบฯ ไดกําหนดใหมีการแตงตั้ง 

 กาวตอไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน

  

 เมื่อเช็คสถานะความคืบหนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเรียบรอยแลว

จะเหน็ไดวา ภาครฐัยงัคงมุงมัน่ทีจ่ะผลกัดนัการพฒันาในเรือ่งนีต้อไป เพือ่ใหเกดิการกระตุน

เศรษฐกจิ การจางงาน และกระจายความเจรญิไปสูภมูภิาคซึง่เปนนโยบายทีร่ฐับาลใหความ

สาํคญั ซึง่หลงัจากนีภ้าครฐัยงัคงตองมุงเนนการมสีวนรวมและการกระจายประโยชนทีเ่กดิขึน้

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไปสูชุมชน และประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมและเปนธรรม 

มีการประชาสัมพันธสรางความรู ความเขาใจ และสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง

ภาครฐั ชมุชน และผูประกอบการในพืน้ที ่ทัง้นีเ้พือ่ใหการพฒันาเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษชายแดนกาวตอไปสูการพฒันาทีอ่ยางยัง่ยนื 

คณะกรรมการนโยบายการพฒันาพืน้ที่ในเขตพฒันาเศรษฐกจิ

พิเศษ หรือ คนพ. ทําหนาที่กําหนดนโยบายการบริหารการ

พัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเปนแนวทางการ

บริหารงานการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสําหรับ

ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหเปนไป

ตามนโยบายของรฐับาล โดยมนีายกรฐัมนตร ีเปนประธานกรรมการ

รองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมาย เปนรองประธานกรรมการ 

และคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ หรือ คบพ. ซึ่งทําหนาที่กําหนดแนวทางการ

บรหิารการพฒันาพืน้ทีใ่นเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษใหเปนไปตาม

นโยบายและแนวทางการดําเนินการที่เกี่ยวของ ดําเนินการ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของ คนพ. ใหเกิดผลทางปฏิบัติอยาง

เปนรปูธรรม และเสนอแผนการดาํเนนิงานตอ คนพ. เพือ่พจิารณา

อนุมัติหรือใหความเห็นชอบใหหนวยงานของรัฐนําไปปฏิบัติได

กําหนดใหรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปน

ประธานกรรมการ และ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย เปน รองประธานกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้ง 2 

คณะมีกระทรวงอุตสาหกรรมและสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติเปนเลขานุการรวม เพื่อใหการดําเนินการ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเกิดผลอยางเปนรูปธรรมโดยเร็ว 

อันจะทําใหการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปน

ไปอยางมีประสิทธิภาพ และพรอมสําหรับการดําเนินการ

ในระยะตอไป 



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 8 วารสาร

บทความพิเศษบทความพิเศษ

ขัตติยา  วิสารัตน
สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

อุตสาหกรรมแฟชั่น เปนอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไมแพ

อุตสาหกรรมการผลิตสมารทโฟน ที่ตางพากันพัฒนามือถือรุ นใหมออกมาจําหนาย

แทบทุกเดือน ซึ่งสามารถดูดเงินในกระเปาพวกเราไปไดไมมากก็นอยเชนเดียวกับ

สินคาเสื้อผา เครื่องประดับ เครื่องแตงกายที่ออกแบบใหมทุกฤดูกาล อยางไรก็ตาม 

ทามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังไมสดใสมากนัก ทําใหผูบริโภคจํานวนมากลดการซื้อสินคา

ที่ไมจําเปน โดยเฉพาะสินคาหรู แตหากบรรดาผูผลิตชาวไทยสามารถยกระดับสินคาแฟชั่น

ธรรมดาไปสูสินคาแฟชั่นหรูที่มีดีไซนตรงกับความตองการของผูบริโภค และหาตลาด

ทีเ่หมาะสมและมศีกัยภาพการซือ้กจ็ะสามารถชวยสรางรายไดใหกบัประเทศในยคุเศรษฐกจิ

ซบเซาไดเชนกัน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 8 วารสาร
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เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 9วารสาร

WHO ? … ใครบางที่ใชสินคาหรู

จากการศึกษาวิจัยของ Bain & Company ไดจําแนกกลุมผูบริโภคสินคาหรู (Luxury goods)1 ออกเปน 7 กลุม ไดแก

The Omnivore: นักชอป ‘ไดหมด’ เปนกลุ มผู บริโภควัยรุ นหนุมสาวหรือคนทํางานที่เพิ่งเริ่มใช

ของแบรนดเนม หรือตองการทดลองซื้อสินคาหรูมาใช โดยเฉพาะสินคาที่ตนเองใฝฝนมานานวาอยากมีไว

ในครอบครอง และนยิมซือ้จากรานเจาของแบรนดสนิคาโดยตรง เพือ่ความมัน่ใจวาเปนของแท โดยมากจะถกูอทิธพิล

จากสื่อสังคมออนไลนในการจูงใจใหซื้อสินคาหรู

The Opinionated: นกัชอปชางเลอืก เปนกลุมผูบรโิภคทีอ่ยูในเจนเนอเรชัน่ X และ Y มกีารศกึษาระดบัสงู

หรือจบจากตางประเทศ มีความเชี่ยวชาญ และสามารถแยกแยะความแตกตางของสินคาหรูแตละแบรนด

การบริการลูกคาแบบวีไอพี หรือการตอนรับแบบพิเศษภายในรานจัดเปนปจจัยสําคัญที่จะกระตุนการซื้อ

ของผูบริโภคกลุมนี้ ซึ่งพวกเขามีความภักดีตอแบรนดคอนขางสูง

The Investor: นกัชอปหวัการคา สวนใหญเปนกลุมผูบรโิภคทีอ่ยูในเจนเนอเรชัน่ Baby Boomer ซึง่พวกเขา

จะมองการซื้อสินคาหรูเปนการลงทุนอยางหนึ่ง โดยเฉพาะนาฬกาและเครื่องประดับ (Hard luxury) โดยจะ

พิจารณาเลือกซื้อสินคาแตละชิ้นอยางรอบคอบ ทั้งจากสื่อโฆษณาและคํากลาวอางของผูซื้อรายอื่น ซึ่งจะเนนที่

คุณภาพความทนทานของสินคาเปนปจจัยหลัก 

The Hedonist: นักชอปเจาสําราญ เปนกลุมผูบริโภคที่มีความสนุกสนานเพลิดเพลินกับการจับจายซื้อ

สนิคาหร ูชืน่ชอบการเดนิเลอืกซือ้สนิคากบัเพือ่นหลายคน และไมยดึตดิกบัแบรนดใด แบรนดหนึง่ โดยจะพจิารณา

เลือกซื้อสินคาจากแบรนดยอดนิยมที่เปนที่รูจักของคนสวนใหญมากกวาคุณภาพของสินคา

The Conservative: นกัชอปหวัโบราณ เปนกลุมผูบรโิภคทีพ่จิารณาเลอืกซือ้สนิคาหรอูยางมสีต ิเนือ่งจาก

มคีวามออนไหวตอราคาสงู จงึตองการคาํแนะนาํและความเหน็ชอบจากเพือ่นหรอืคนรอบขางกอนการตดัสนิใจซือ้

สวนใหญจะซื้อเพื่อเปนของขวัญ โดยเฉพาะสินคาแบรนดเนมที่ทุกคนใฝฝน หรือกําลังเปนที่นิยมตามกระแสใน

สังคมของตนที่เปลี่ยนไปในแตละยุคสมัย  

The Disillusioned: นักชอปตาสวาง เปนกลุมผูบริโภคที่ไมนิยมซื้อสินคาหรูบอยนัก การซื้อแตละครั้ง

จะมีระยะเวลาหางกันคอนขางนาน โดยสวนมากจะเปนพวกผูหญิงที่ชอบสั่งซื้อสินคาผานระบบออนไลน

และสินคาแบรนดเนมที่นํามาลดราคา ไมยึดติดกับความทันสมัยของกระแสแฟชั่น และชื่นชอบสินคาที่สามารถ

ใชไดมากกวาหนึ่งฤดูกาล

The Wannabe: นักชอปจอมเลียนแบบ เปนกลุมผูบริโภคชนชั้นกลางทั่วโลกที่ซื้อสินคาหรู

เพือ่เสรมิบคุลกิของตนใหเหมอืนกบับคุคลทีม่ชีือ่เสยีง หรอืบคุคลทีต่นหลงใหลชืน่ชอบ มคีวามรูเรือ่ง

กระแสแฟชัน่พอสมควร โดยจะเลอืกจบัคูเสือ้ผาและเครือ่งประดบัของแบรนดตาง ๆ  ซึง่ไมมกีารยดึตดิ

แบรนดใดเปนพิเศษ แตจะเลือกแบรนดที่ตนเองสามารถซื้อไดและคุมคาที่สุด

The Omnivore: นักชอป ‘ไดหมด’ 

ของแบรนดเนม หรือตองการทดลองซื้อสินคาหรูมาใช โดยเฉพาะสินคาที่ตนเองใฝฝนมานานวาอยากมีไว

ในครอบครอง และนยิมซือ้จากรานเจาของแบรนดสนิคาโดยตรง เพือ่ความมัน่ใจวาเปนของแท โดยมากจะถกูอทิธพิล

จากสื่อสังคมออนไลนในการจูงใจใหซื้อสินคาหรู

The Investor: นกัชอปหวัการคา

จะมองการซื้อสินคาหรูเปนการลงทุนอยางหนึ่ง โดยเฉพาะนาฬกาและเครื่องประดับ (Hard luxury) โดยจะ

พิจารณาเลือกซื้อสินคาแตละชิ้นอยางรอบคอบ ทั้งจากสื่อโฆษณาและคํากลาวอางของผูซื้อรายอื่น ซึ่งจะเนนที่

คุณภาพความทนทานของสินคาเปนปจจัยหลัก 

The Hedonist: นักชอปเจาสําราญ

สนิคาหร ูชืน่ชอบการเดนิเลอืกซือ้สนิคากบัเพือ่นหลายคน และไมยดึตดิกบัแบรนดใด แบรนดหนึง่ โดยจะพจิารณา

เลือกซื้อสินคาจากแบรนดยอดนิยมที่เปนที่รูจักของคนสวนใหญมากกวาคุณภาพของสินคา

The Disillusioned: นักชอปตาสวาง 

จะมีระยะเวลาหางกันคอนขางนาน โดยสวนมากจะเปนพวกผูหญิงที่ชอบสั่งซื้อสินคาผานระบบออนไลน

และสินคาแบรนดเนมที่นํามาลดราคา ไมยึดติดกับความทันสมัยของกระแสแฟชั่น และชื่นชอบสินคาที่สามารถ

ใชไดมากกวาหนึ่งฤดูกาล

เปนกลุมผูบริโภคชนชั้นกลางทั่วโลกที่ซื้อสินคาหรู

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 9วารสาร



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 10 วารสาร

Where ? 

… ตลาดสินคาหรูอยูตรงไหน
 

 จากการศึกษาพฤติกรรมการซื้อและการใชอินเทอรเน็ตของผูบริโภค พบวาตลาด

สินคาหรูสามารถแบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ

ตลาดสินคาหรูดั้งเดิม เชน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ซึ่งเปนตลาดที่เริ่มเขาสูภาวะ

อิ่มตัว ซึ่งผูซื้อสวนใหญจะนิยมซื้อสินคาหรูที่ผลิตภายในประเทศ โดยจะเนนที่คุณภาพ

ของวัสดุ ความคงทนของสินคา และความคุมคาของราคาเปนหลัก ขณะที่ใหความสําคัญ

กับแบรนดเนมเปนลําดับรองลงมา ซึ่งผลการวิจัยของ Bain & Company พบวา นักชอป

หัวโบราณ (The Conservative) และนักชอปตาสวาง (The Disillusioned) เปนกลุม

ผูบรโิภคหลกัทัง้ในตลาดสหรฐัอเมรกิาและสหภาพยโุรป สวนกลุมผูบรโิภคนกัชอป ‘ไดหมด’ 

(The Omnivore) มีสัดสวนนอยมาก (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 โครงสรางผูบริโภคในตลาดสหภาพยุโรป (ซาย) และตลาดสหรัฐอเมริกา (ขวา)

รูปที่ 2 โครงสรางผูบริโภคในตลาดจีน (ซาย) และตลาดญี่ปุน (ขวา)

ที่มา: Bain & Company.

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 10 วารสาร

ตลาดสินคาหรูใหม เชน จีน บราซิล รัสเซีย ซึ่งเปนตลาดที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว ซึ่งผูซื้อสวนใหญอยูในวัยหนุมสาวและมักซื้อ

สินคาหรูเปนประจํา ทั้งเพื่อใชเอง และเพื่อเปนของขวัญ โดยจะนิยมซื้อสินคาที่เพิ่งออกวางจําหนายใหม (New arrival) หรือสินคา

ที่เปนกระแสนิยม (Trendy) ในขณะนั้น ซึ่งผลการวิจัยของ Bain & Company พบวา นักชอป ‘ไดหมด’ (The Omnivore) 

และนักชอปชางเลือก (The Opinionated) เปนกลุมผูบริโภคหลักในตลาดจีน มีสัดสวนรวมกันกวารอยละ 60 ของจํานวนผูบริโภค

ทั้งหมดในตลาดนี้ (รูปที่ 2) ขณะที่นักชอปตาสวาง (The Disillusioned) มีสัดสวนนอยมาก ซึ่งเปนโครงสรางตลาดที่มีลักษณะแตก

ตางจากตลาดสินคาหรูดั้งเดิม



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 11วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 11วารสาร

ตลาดสินคาหรูเฉพาะ เชน ญี่ปุน ซึ่งเปนตลาดที่มีลักษณะของผูซื้อคอนขางซับซอน ซึ่งผูซื้อสวนใหญจะเปนผูชายวัยทํางาน

และซื้อสินคาหรูไมบอยนัก สวนหนึ่งจะซื้อเพื่อเปนการสรางความมั่นใจใหกับตนเองและเพื่อการลงทุน ผูซื้อในตลาดนี้จะไมยึดติด

กับแบรนดเนม ยกเวนกลุมสินคานาฬกา ไมชอบสินคาที่แสดงโลโกชัดเจน แตจะสนใจสินคาที่มีคุณคาโดยเนื้อแท (Intrinsic values) 

ซึ่งผลการวิจัยของ Bain & Company พบวา 

นักชอปหัวโบราณ (The Conservative) นักชอป

ตาสวาง (The Disillusioned) และนักชอปหัวการคา 

(The Investor) เปนกลุมผูบริโภคหลักในตลาดญี่ปุน 

มีสัดสวนรวมกันกวารอยละ 70 ของจํานวนผูบริโภค

ทั้งหมดในตลาดนี้ (รูปที่ 2)

รปูที ่4 สวนแบงมลูคาการตลาดสนิคาหรโูลก จาํแนกตามตลาดผูบรโิภคสาํคญั ป 2556 
ที่มา: Euromonitor International.

รูปที่ 3 มูลคาการตลาดสินคาหรูโลก ป 2551-2561 
ที่มา: Euromonitor International.

มองตลาดสนิคาหรโูลก แลวดตูลาดแฟชัน่

หรูไทย

 ขอมูลจาก Euromonitor International 

ระบุวา ตลาดสินคาหรูโลกมีทิศทางการเติบโตที่

ดีมาอยางตอเนื่อง สวนหนึ่งเปนผลมาจากความ

เขมแข็งของ “กลุมเศรษฐกิจเกิดใหม” (Emerging 

economics) เช น จีน อินเดีย ประกอบกับ

การขยายตัวอยางรวดเร็วของชนชั้นกลาง โดยในป

2558 มีมูลคาการตลาดประมาณ 355 พันลาน

ดอลลารสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปกอนในอัตรา

คอนขางคงที่  เนื่องจากปญหาภาวะเศรษฐกิจ

โลกในชวงที่ผ านมา  อยางไรก็ตาม อัตราการ

ขยายตัวของตลาดสินคาหรูโลกอยู ในเกณฑบวก

มาโดยตลอด ยกเวนชวงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก

ในป 2552 ที่ส งผลกระทบใหมูลคาการตลาด

สินคาหรูลดตํ่าลงกวาปกอน และชวงเกิดวิกฤต

หนี้สาธารณะในประเทศเขตเงินยูโร ที่สงผลกระทบ

ให การเติบโตของมูลค าการตลาดสินค าหรูมี

อัตราการขยายตัวลดลงอยางมาก ในป 2555 

(รูปที่ 3) โดยสหรัฐอเมริกายังคงเปนตลาดผูบริโภค

สนิคาหรอูนัดบัหนึง่ มสีวนแบงมลูคาการตลาดรอยละ

23.9 ของมูลคาการตลาดสินคาหรูทั้งหมดในตลาด

โลก ในป 2556 รองลงมาไดแก ญีปุ่น จนี ฝรัง่เศส และ

อิตาลี ดวยสวนแบงตลาดรอยละ 8.6   7.4   6.9 และ 

6.9 ของมลูคาการตลาดสนิคาหรทูัง้หมดในตลาดโลก 

ตามลําดับ (รูปที่ 4)   



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 12 วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 12 วารสาร

 สําหรับตลาดสินคาหรูไทย แมจะมีมูลคาการจําหนายในประเทศไมสูงมากนัก แตสามารถแสดงใหเห็นทิศทางการเติบโตที่ดี

เชนเดียวกับตลาดโลก โดยในป 2558 ประเทศไทยมีมูลคาการจําหนายสินคาหรู 52,615.6 ลานบาท ซึ่งสินคาหรูหลัก ไดแก

กลุมเสื้อผาและรองเทา กลุมกระเปาและเครื่องหนัง และกลุมเครื่องประดับอัญมณีและนาฬกา มีสวนแบงตลาดรอยละ 28.3, 25.1 

และ 21.5 ของมลูคาการจาํหนายสนิคาหรทูัง้หมดในตลาดไทย (รปูที ่5) นัน่หมายความวา ประมาณรอยละ 75 ของมลูคาการจาํหนาย

สินคาหรูไทยทั้งหมด กระจายตัวอยูใน “กลุมสินคาแฟชั่น” นอกจากนี้ หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของตลาดสินคาแฟชั่นหรูไทย 

ในชวง 10 ป (ป 2553-2562) พบวา กลุมเครื่องประดับอัญมณีและนาฬกา เปนประเภทสินคาแฟชั่นหรูที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุด 

ดวยอัตราการขยายตัว รอยละ 100.1 รองลงมา คือ กลุมกระเปาแฟชั่นหรู และกลุมเสื้อผารองเทาแฟชั่นหรู มีอัตราการขยายตัว

รอยละ 93.9 และ 43.9 ตามลําดับ (รูปที่ 6)

รูปที่ 5 สวนแบงมูลคาการตลาดสินคาหรูไทย จําแนกตามประเภทสินคา ป 2558 

ที่มา: Euromonitor International.

รปูที ่6 มลูคาการจาํหนาย (พนัลานบาท) และทศิทางการเตบิโตของสนิคาแฟชัน่หรไูทย แบงตามประเภทสนิคา ป 2553-2562

ที่มา: Euromonitor International.   หมายเหตุ: *คาประมาณการ



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 13วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 13วารสาร

 แมวาสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่ไมเอื้ออํานวยประกอบ

กับความไมแนนอนทางการเมือง จะสงผลใหการเติบโตของ

อุตสาหกรรมแฟชั่นหรูไทยคอนขางชะลอตัวลงเรื่อยมา แตถือวา

ภาพรวมของธุรกิจยังมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ดวยแรงซื้อ

จากผูบริโภคชาวไทยและนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ซึ่งมีปจจัย

สนับสนุนสําคัญ เชน บรรยากาศการทองเที่ยว/แหลงชอปปง

ทีน่าดงึดดู การตกแตงรานคาทีด่ทูนัสมยัสวยงาม การจดักจิกรรม

สงเสริมการขายเพื่อกระตุ นตลาด ทั้งขยายกลุ มลูกคาใหม

และรักษากลุมลูกคาเดิม โดยในป 2558 ประเทศไทยมีมูลคา

การจาํหนายเฉพาะสนิคาแฟชัน่หรรูวม 39,460.5 ลานบาทเพิม่ขึน้

รอยละ 5.3 เมื่อเทียบกับปกอน และคาดวาการจําหนาย

สินคาแฟชั่นหรูไทยจะชะลอการเติบโตลง ในชวง 5 ปขางหนา 

(ป 2559-2562) ดวยอัตราการขยายตัวเฉลี่ยประมาณรอยละ 

4-5 ตอป (รปูที ่7) แตหากสถานการณเศรษฐกจิและการเมอืงของ

ประเทศเปลีย่นไปในทศิทางทีด่ขีึน้ แนวโนมของอตุสาหกรรมอาจ

เปลีย่นแปลงไดดกีวานี ้หรอืผูประกอบการไทยอาจตองหาแนวทาง

ปรบัตวัหรอืยกระดบัสนิคาของตนเองใหขยายตลาดไดเพิม่มากขึน้

  สาํหรบัตลาดสนิคาหรใูนประเทศไทยคอนขางมกีารกระจาย

ตัวสูง และเปนเรื่องที่ไมนาสงสัยเลยวาแบรนดระดับโลกอยาง 

หลุย วิตตอง (Louis Vuitton) จะเปนผูนําดานสินคาแฟชั่นหรู

ยอดนิยมในทุกประเทศ รวมถึงประเทศไทย โดยสามารถครอง

รูปที่ 7 มูลคาการจําหนายสินคาแฟชั่นหรูไทย ป 2553-2562 

ที่มา: Euromonitor International.

สวนแบงตลาดไดรอยละ 4.4 ของมูลคาการจําหนายสินคาหรู

ทั้งหมดของไทย ในป 2556 รองลงมาไดแก ปราดา (Prada) 

โรเล็กซ (Rolex) กุชชี่ (Gucci) และแอรเมส (Hermès) มีสวน

แบงตลาดรอยละ 4,  3.9, 3.1 และ 2.5 ตามลําดับ (รูปที่ 8) 

ซึง่มลีกัษณะความชืน่ชอบแบรนดสนิคาหรใูกลเคยีงกบัพฤตกิรรม

ของผูบริโภคในตลาดโลก โดยเฉพาะกลุมลูกคากระเปาหนัก

ทั้งหลาย (High net worth individuals)  สวนแบรนดสัญชาติ

เอเชีย เชน อิซเซ มิยาเกะ (Issey Miyake) และแบรนดระดับ

รอง (Secondary brands) จะเนนตอบสนองความตองการของ

กลุมผูบริโภคที่มีรายไดปานกลาง ขณะที่แบรนดสินคาแฟชั่น

หรูของผู ผลิตและนักออกแบบชาวไทยจะเนนที่กลุ มเสื้อผา

และเครื่องแตงกายเปนสวนใหญ ซึ่งแมวาจะมีสวนแบงตลาด

ไมมากนัก แตถือไดวาปจจุบันสินคาแฟชั่นแบรนดไทยหลาย

รายสามารถสรางการยอมรับและเปนที่นิยมในหมูคนมีชื่อเสียง

ในระดบัโลกได   อาท ิเคท ีเพอรร ี (Katy Perry) นกัรองและนกัแสดง

ชาวอเมริกันที่ชื่นชอบเสื้อผาแบรนดไทยของ สเรตซิส (Sretsis) 

สวนแพรีส ฮิลตัน (Paris Hilton) นางแบบ นักแสดง และนักรอง

ชาวอเมริกัน ก็นิยมเสื้อผาสไตลนักออกแบบไทยอยาง ดิษยา

(Disaya) เชนกัน ซึ่งผู ผลิตสินคาแฟชั่นหรูชาวไทยเหลานี้

นับเปนตนแบบที่นาศึกษาเรียนรูถึงประสบการณการทํางานและ

เบื้องหลังความสําเร็จของพวกเขาเปนอยางยิ่ง

รูปที่ 8 สวนแบงมูลคาการตลาดสินคาหรู 

จําแนกตามตราสินคาสําคัญ 5 อันดับแรก 

ป 2556 ตลาดโลก (บน) และตลาดไทย (ลาง)

ที่มา: Euromonitor International.



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 14 วารสาร

What ? 
อะไรคือเสนทางการเติบโตของสินคาหรูในบานเรา

 วฒันธรรมการใชสนิคาหรใูนแถบภมูภิาคเอเชยีคงจะอธบิาย

ไดดวยวิวัฒนาการความหรู (The Spread of Luxury Model) 

ซึง่แบงออกเปน5 ระดบั (รปูที ่9) คอื ระดบัแรก “Subjugation” 

เปนชวงการถูกปกครองโดยตางชาติ ไมวาจะเปนสหรัฐอเมริกา 

อังกฤษ หรือฝรั่งเศส และเปนยุคที่ประชาชนในประเทศตกอยูใน

ภาวะยากจน ไมมีงานทํา และไมสนใจเรื่องการแตงตัวมากนัก 

ระดับที่ 2 “Start of Money” เปนชวงที่เศรษฐกิจกําลังเติบโต

รุงเรือง กลุมชนชั้นกลางจํานวนมากมีอุปกรณไฟฟาสมัยใหม

ใชในครัวเรือนเชน เครื่องซักผา โทรทัศน ขณะที่กลุมชนชั้นสูง 

(Elite) ซึง่มอียูไมมากนกัเริม่ซือ้กระเปาถอื และสวมเครือ่งประดบั

หรจูากยโุรปจนกลายเปนเรือ่งธรรมดา ซึง่เมยีนมาร จดัเปนประเทศ

ตวัอยางทีอ่ยูในระดบันี ้ตอมาระดบัที ่3  “Show Off”  เปนระดบั

ที่ใชสินคาหรูเพื่อแสดงออกถึงสถานะของตน (Status makers)

หรือเปนเพียงสัญลักษณที่แบงฐานะความรํ่ารวยและชนชั้น

ทางสงัคมเทานัน้ซึง่ชาวจนีสวนใหญจดัอยูในกลุมผูบรโิภคระดบันี้

เนื่องจากพวกเขาใช จ ายเงินจํานวนมากเพื่อซื้อสินค าหรู

โดยไมคํานึงถึงคุณคาของสินคาเหลานั้น

 สําหรับประเทศไทยอยูในชวงกาวผานจากระดับ 3 ไปสู 

ระดบั 4 “Fit in” ซึง่เปนระดบัทีม่กีารคดัสรรสนิคาหรทูีเ่หมาะสม

และสอดคลองกับรูปแบบการใชชีวิตในแตละกลุมสังคม เชน 

สินคาแบรนดหรูสําหรับผู บริหารใชในวันทํางาน หรือสินคา

แบรนดหรสูาํหรบัวยัหนุมสาวใสไปงานสงัสรรค ทัง้นี ้หากแตงกาย

ผิดกาลเทศะในบางสังคม อาจทําใหรู สึกเสียหนาไดเชนกัน   

นอกจากบานเราแลว ยังมีประเทศเอเชียอื่น อาทิ ไตหวัน และ

เกาหลใีต ทีจ่ดัอยูในระดบัเดยีวกนั   สวนระดบัสดุทาย คอื ระดบั 5

ภาพประกอบ: เคที เพอรรี กับชุดของ Sretsis และแพรีส ฮิลตัน กับชุดของ Disaya

(ที่มา: https://autymnjoan.wordpress.com/2011/05/21/sretsis-more-than-

just-a-little-je-ne-sais-quoi/ และ http://coolspotters.com/tv-personalities/

paris-hilton/and/brands/disaya#medium-837106)

ที่มา: Radha Chadha and Paul Husband.  

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 14 วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 14 วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 14 วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 14 วารสาร



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 15วารสาร

“Way of Life” ทีอ่าจเรยีกไดวาถกูสนิคาหรซูมึซบัอยูในสายเลอืด

ของผู บริโภคในระดับนี้ ไมใชเพื่อแสดงถึงฐานะความรํ่ารวย

เหมือนกับระดับ “Show Off” แตเปนเพราะพวกเขามองเห็น

ถึงคุณคาและคุณภาพของสินคาแบรนดหรูเหลานั้น ทําให

มาตรฐานในการเลอืกซือ้สนิคาของพวกเขาคอนขางสงูกวากลุมอืน่

ซึ่งเปนที่แนนอนวาญี่ปุน คือ ประเทศแรกในแถบเอเชียที่กาวสู

ระดบันี ้โดยมฮีองกงและสงิคโปรทีก่าํลงัยกระดบัตนเองใหผานพน

จากกลุม “Fit in” ไปสูการเปนกลุม “Way of Life” ในอนาคต

How to ? 
.. สรางโอกาสแฟชั่นหรูไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติ

 

 ทามกลางภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของไทยที่ยังอยูใน

บรรยากาศคอนขางคลุมเครือในปจจุบัน แตตลาดสินคาแฟชั่น

หรูในประเทศไทยกลับเติบโตอยางตอเนื่อง แมวาจะมีอัตราการ

ขยายตัวแบบคอยเปนคอยไปก็ตาม ซึ่งนับเปนโอกาสที่ดีสําหรับ

ผูประกอบการสินคาแฟชั่นไทยที่จะยกระดับจากสินคาธรรมดา

ทัว่ไปเปนสนิคาแฟชัน่หรรูะดบัไฮเอน็ด (Hi-end) เนือ่งจากตลาด

สนิคาแฟชัน่จะมคีอลเลค็ชัน่ (Collection) เฉพาะในแตละฤดกูาล 

(Season) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว หากผูประกอบการ

อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยสามารถจับทิศทางความตองการหรือ

เทรนดของตลาดโลกได ก็จะสามารถสรางรายไดเขาสูประเทศ

อยางมหาศาล โดยมีกุญแจสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จนี้ได 

อาทิ...

กําหนดตลาดและผูบริโภคเปาหมายที่ชัดเจน 

 ผูประกอบการสนิคาแฟชัน่ไทยจาํเปนตองรูจกัศกัยภาพของ

ตนเองวาเหมาะสมกบัตลาดแบบใด และกลุมผูบรโิภคประเภทใด

ซึ่งตลาดแตละแหง และผูบริโภคแตละกลุมจะมีลักษณะความ

ตองการที่แตกตางกัน เชน บางคนนิยมซื้อสินคาแฟชั่นหรู

เพือ่เปนเครือ่งแสดงสถานะของตน หรอืบางคนซือ้เพราะตองการ

ตามกระแสนิยม เปนตน 

 ดังนั้น การออกแบบหรือการวางตําแหนงสินคาในตลาด

จะแตกตางกันออกไป กลาวคือ สินคาแฟชั่นบางรุนอาจตองการ

ความเรียบหรู ดูสงางาม สําหรับกลุมนักธุรกิจหรือผู บริหาร 

ขณะที่สินคาแฟชั่นบางรุ นอาจแสดงถึงความสดใสจากสีสัน

ที่ตัดกัน สําหรับกลุมวัยรุนหนุมสาว

เจาะลึกตลาดแฟชั่นหรูในประเทศ

 คงปฏิเสธไมไดวาในชวงไมกี่ปที่ผานมา มีนักทองเที่ยว

ชาวจีนหลั่งไหลเขามาในประเทศไทยเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะ

ชนชั้นกลางชาวจีน ที่ตองการซื้อสินคาแบรนดเนมจากไทย 

เนื่องจากมีราคาถูกกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาแบรนดเนม

ที่จําหนายในประเทศจีน ซึ่งมีภาษีนําเขาที่คอนขางสูง อยางไร

กต็าม ผูบรโิภคชาวจนีมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคาหรเูพือ่เปนเครือ่ง

สะทอนถึงสถานะทางสังคมของตน และไมยึดติดกับแบรนดใด

แบรนดหนึ่ง (Low brand loyalty)   ดังนั้น ผูประกอบการสินคา

แฟชั่นไทย โดยเฉพาะเครื่องประดับ และกระเปาถือ ควรเนน

การใชวัสดุประจําถิ่นที่เปนเอกลักษณของไทยและเทคนิคงาน

ฝมือ (Handicraft) เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา ดวยคุณคา

ความเปนไทย และเพื่อเพิ่มความยากตอการลอกเลียนแบบ

สินคาดวย

ขยายสูตลาดตางประเทศ

 นอกจากกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติ โดยเฉพาะชาวจีน 

ที่เดินทางเขามาจับจายซื้อสินคาหรูในประเทศไทยเปนจํานวน

ไมนอยแลว ผูประกอบการสินคาแฟชั่นไทยจําเปนตองมองหา

ตลาดตางประเทศดวย โดยเฉพาะกลุมตลาดเกิดใหมในภูมิภาค

ตะวันออกกลาง เชน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซาอุดิอาระเบีย และ

ภูมิภาคละตินอเมริกา เชน เม็กซิโก บราซิล ซึ่งเปนตลาดที่มีกําลัง

ซื้อสูงและมีความสนใจในสินคาแฟชั่นหรูที่มีเอกลักษณเฉพาะ

ตัว  นอกจากนี้ ตองมองกลุมผูบริโภคเพศชายดวย โดยเฉพาะ

สินคากระเปาสําหรับสุภาพบุรุษ   ซึ่งขอมูลจาก Euromonitor 

International ระบุวา ตลาดสินคาหรูสําหรับผูชายมีการเติบโต

รวดเร็วกวาตลาดสําหรับผูหญิง โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย

รอยละ 2.7 ตอป ตลอดชวงป 2551-2556 ขณะที่ตลาดสินคา

หรูสําหรับผูหญิงมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 2 ตอป 
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ขณะที่สินคาแฟชั่นบางรุ นอาจแสดงถึงความสดใสจากสีสัน

ที่ตัดกัน สําหรับกลุมวัยรุนหนุมสาว
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เชื่อมตอยุคดิจิทัล

 สําหรับยุคที่การติดตอสื่อสารไมมีขีดจํากัดเชนในปจจุบัน 

ผูประกอบการสนิคาแฟชัน่ไทยจาํเปนตองเขาถงึผูบรโิภคใหไดทกุ

ชองทาง ไมวาจะเปนแบบออฟไลน หรอืแบบออนไลน โดยเฉพาะ

ในโลกยุคอินเทอรเน็ต ที่สามารถทําใหผูคนหันมาสนใจและรับรู

ขอมลูเกีย่วกบัแฟชัน่ไดอยางรวดเรว็ ทัง้ผานเวบ็ไซต บลอ็ก (Blog) 

สวนตวั และสือ่สงัคมออนไลนทัง้หลาย สงผลใหธรุกจิบรกิารและ

คาปลกีประเภท E-commerce เตบิโตขึน้อยางมากในชวงทีผ่านมา

ทั้งนี้ ผูประกอบการธุรกิจแฟชั่นหรูไทยควรสรางมูลคาเพิ่มใหกับ

สินคาดวยการสื่อสารแนวคิดสรางสรรคเกี่ยวกับสินคาของตน 

หรือบอกเลาเรื่องราวความเปนมาของแบรนดที่นาสนใจ เพื่อ

ดงึดดูความสนใจของผูบรโิภค โดยเฉพาะกลุมผูบรโิภควยัหนุมสาว 

ซึ่งเปนกลุมผูใชอินเทอรเน็ตมากที่สุด นอกจากนี้ ควรพัฒนาไปสู

การบริการในรูปแบบของการคาผานแอพพลิเคชั่นบนมือถือดวย 

เพื่อใหผูบริโภคสามารถเขาถึงและสั่งซื้อสินคาไดสะดวกรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น

มองหาพันธมิตร

 ผูประกอบการสินคาแฟชั่นไทยอาจจะเจรจาจับคูกับธุรกิจ

แฟชัน่หรรูายใหญเพือ่เปนหนทางกาวสูวงการอตุสาหกรรมแฟชัน่

หรู ยกตัวอยางเชน กรณีรองเทาแบรนด Nine West ซึ่งจัดอยูใน

กลุมสินคา Fast fashion ไดจับคูพันธมิตรกับสินคาเครื่องหนัง

หรูแบรนดดัง อยาง Prada สงผลใหผูบริโภคที่เคยใชสินคาแบบ 

Mass production รูสึกยกระดับตนเองเปนกลุมผูใชสินคาหรู 

หรือกรณีสินคาเสื้อผาแบรนด H&M จับคูกับเสื้อผาแบรนดหรู 

อยาง Versace โดยสวนใหญจะเปนสินคารุนจํากัด (Limited 

edition) ที่วางจําหนายในรานบางสาขาเทานั้น 
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 อาจกลาวไดวาสินคาแฟชั่นเปนสินคาหนึ่งที่สะทอนใหเห็น

ถึงวิถีการดํารงชีวิต วัฒนธรรมการบริโภค และมุมมองของคน

ในแตละยุคสมัย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา นอกจากนี้ 

ยังสามารถเปนสิ่งที่บงบอกถึงคุณคาและความคิดสรางสรรคของ

ผูผลิตในการเลือกสรรวัสดุและการออกแบบสินคาที่มีเอกลักษณ 

โดดเดน และที่สําคัญสามารถตอบโจทยความตองการหรือโดน

ใจผูบริโภคไดมากที่สุด นั่นหมายความวา จินตนาการและการ

สรางสรรค ทั้งดานการผลิตและการตลาด เปนสิ่งที่จําเปนมาก

สําหรับผูประกอบการไทยในการยกระดับสินคาแฟชั่นธรรมดา

ไปสูสนิคาแฟชัน่หร ูขณะเดยีวกนัผูบรโิภคชาวไทยควรปรบัเปลีย่น

มุมมองและหันมาเลือกใชสินคาที่เนนคุณภาพการผลิตและ

การออกแบบที่มีคุณคาเพิ่ม เพื่อเปนพลังหนึ่งในการขับเคลื่อน

ใหเศรษฐกิจของประเทศกาวพนจากภาวะที่ซบเซาในปจจุบัน

 อาจกลาวไดวาสินคาแฟชั่นเปนสินคาหนึ่งที่สะทอนใหเห็น
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บทความพิเศษบทความพิเศษ

ตรวจสภาพเครื่องยนต

การลงทุนภาคเอกชน

สงผลขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย

เศรษฐกิจไทย ในชวงทศวรรษที่ผานมามีการขยายตัวในอัตราที่ตํ่ากวาที่เคยเปนมาในอดีต เนื่องจากรูปแบบการ

พฒันาในชวงทีผ่านมา เนนการใชแรงงานราคาถกู การพฒันาอตุสาหกรรมโดยขาดการวจิยัและพฒันาอยางจรงิจงั ตลอดจน

การมุงเนนแกปญหาเศรษฐกจิในระยะสัน้ โดยขาดการใหความสาํคญัตอการพฒันาเศรษฐกจิในระยะยาว จงึนาํไปสูปญหา

การติดกับดักประเทศรายไดปานกลาง (Middle Income Trap) และความเหลื่อมลํ้าที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในสถานการณ

ปจจบุนัทีเ่ศรษฐกจิโลกในภาพรวมคอนขางผนัผวนสงผลตอการสงออกและสงผลกระทบตอการขยายตวัของเศรษฐกจิไทย

ตอเนื่องกัน หากมีการสงเสริมเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศซึ่งหมายถึงการใชจายในการบริโภคและการลงทุนจากทั้ง

ภาครฐัและภาคเอกชนใหแขง็แกรงมากขึน้ โดยในชวงทีผ่านมามกีารขยายตวัในระดบัตํา่หรอืหดตวั ความจาํเปนทีป่ระเทศ

จะตองพึง่พาภาคตางประเทศกจ็ะมนีอยลงซึง่จะเปนตวัชวยใหเศรษฐกจิไทยมคีวามเขมแขง็และมเีสถยีรภาพมากขึน้สามารถ

ปองกันความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่จะสงผลตอเศรษฐกิจไทยได

อภิยุกต อํานวยกาญจนสิน
สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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การลงทนุภาคเอกชนซึง่มสีดัสวนประมาณรอยละ 19

เมื่ อ เ ที ยบกับขนาดของระบบ เศรษฐกิจ ไทย 

มีความสําคัญเพราะจะเปนตัวกําหนดโครงสราง

ของเศรษฐกิจไทยในอนาคต

 หากเปรียบเทียบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยคลายกับ

เครื่องบิน 4 เครื่องยนต เครื่องยนตเครื่องที่หนึ่ง คือ การบริโภค

ภาคเอกชนภายในประเทศ (Private Consumption: C) 

เครื่องที่สอง คือ การคาตางประเทศ (X-M) หรือการสงออกสุทธิ

(Net Export) ซึ่งไดจากการสงออก (Export :X) หักลบดวย

การนําเขา (Import: M) เครื่องที่สาม คือ การบริโภคภาครัฐ

(Government spending: G) และเครื่องสุดท าย คือ 

การลงทนุ (Investment:I)   ซึง่รวมถงึการลงทนุภาคเอกชน  (Private 

Investment) และการลงทุนภาครัฐ (Public Investment) 

เมื่อพิจารณาจากสถานการณปจจุบัน จะเห็นวาปจจัยการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย การบริโภคภายในก็ดี การคาระหวาง

ประเทศก็ดี อยูในสภาวะออนแอ ถาเปรียบเทียบเปนเครื่องบิน

ไอพน 4 เครื่องยนตแลว เครื่องยนตทั้ง 2 เครื่องดังกลาวขางตน

มีอาการสะดุดพรอมดับลงไดทุกเวลา เครื่องยนตที่สามคือ

การบรโิภคภาครฐั เครือ่งยนตตวันี ้รฐับาลกาํลงัเหยยีบคนัเรงเตม็ที่

โดยเรงรัดการเบิกจายงบประมาณแผนดิน อยางไรก็ตาม 

เครือ่งยนตตวันีอ้าจะมกีาํลงัแรงนอยกวาตวัอืน่ๆ เพราะการบรโิภค

ภาครฐัมสีดัสวนประมาณรอยละ 17 เมือ่เทยีบกบัขนาดของระบบ

เศรษฐกิจไทย 

 เครื่องยนตขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีกหนึ่งเครื่องที่เหลืออยู

ไดแก การลงทุน (I) โดยมีการลงทุนภาคเอกชน (Private 

Investment) เปนองคประกอบหลักในเครื่องยนตการลงทุน

โดยมีสัดสวนประมาณรอยละ 19 เมื่อเทียบกับขนาดของระบบ

เศรษฐกิจไทย สวนที่เหลือประมาณรอยละ 5 เปนสวนของ

การลงทุนภาครัฐซึ่งก็ไดมีการเรงขับเคลื่อนผานการลงทุน

โครงสรางพื้นฐาน ทั้งนี้ การลงทุนของภาคเอกชนมีความสําคัญ

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 (สศช.)
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Investment) เปนองคประกอบหลักในเครื่องยนตการลงทุน

โดยมีสัดสวนประมาณรอยละ 19 เมื่อเทียบกับขนาดของระบบ

เศรษฐกิจไทย สวนที่เหลือประมาณรอยละ 5 เปนสวนของ

การลงทุนภาครัฐซึ่งก็ไดมีการเรงขับเคลื่อนผานการลงทุน

โครงสรางพื้นฐาน ทั้งนี้ การลงทุนของภาคเอกชนมีความสําคัญ

อยางยิ่งเพราะจะเปนตัวกําหนดโครงสรางของเศรษฐกิจไทย

ในอนาคต สงผลตอความสามารถในการแขงขันของสินคาไทย 

โดยเฉพาะสินคาอุตสาหกรรมที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 

รวมถึงการลงทุนจะชวยสรางการจางงานเพิ่ม ซึ่งจะชวยใหการ

บริโภคของประชาชนขยายตัวไดอยางตอเนื่องในทายที่สุด
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ชวงหลงัวกิฤตแฮมเบอรเกอรการลงทนุภาคเอกชน

มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพียงรอยละ 2.5 และ

สัดสวน FDI ในสวนของอุตสาหกรรมการผลิต

ชวง 10 ปที่ผานมาลดลงคอนขางมาก

 เมื่อพิจารณาสถานการณการลงทุนภาคเอกชนในปจจุบัน 

จากขอมูลเชิงประจักษ มีประเด็นที่นาสนใจหลายประการ 

ประการแรก การลงทุนภาคเอกชนในชวงหลังป 2550 – 2551 

ซึ่งเปนชวงที่เกิดวิกฤตแฮมเบอรเกอร การลงทุนภาคเอกชน

อยูในชวงขาลงจากที่เติบโตมากกวารอยละ 20 ในชวงป 2553 

กลับมาหดตัวหรือติบลบในไตรมาสที่ 2 และ 3 ของป 2558 

ทั้งนี้ชวงป 2552 – ไตรมาสที่ 3 ป 2558 มีอัตราการขยายตัว

เฉลี่ยเพียงรอยละ 2.5 จากที่เคยขยายตัวไดเฉลี่ยถึงรอยละ 12.5

ในชวงป 2543 จนถึงชวงกอนวิกฤตแฮมเบอรเกอร

 ประเด็นสําคัญประการที่สอง ไดแก สัดสวนการลงทุน

โดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment   :  FDI)

ในสวนของอุตสาหกรรมการผลิตมีแนวโนมลดลงในชวง 10 ป

ที่ผานมาโดยในป 2548 อุตสาหกรรมการผลิตมีสัดสวนคิดเปน

รอยละ 40.75 ของเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ขอมูล

ลาสุดในป 2557 อุตสาหกรรมการผลิตมีสัดสวนลดลงเหลือ

เพียงรอยละ 21.92 ทั้งนี้เงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 

และการลงทนุขนาดใหญหลายกรณเีปนการซือ้หุนของกจิการทีม่ี

อยูแตเดิม (เชน ซื้อหุนธนาคารพาณิชยในประเทศไทย) มากกวา

ที่จะเขามาตั้งฐานการผลิตอุตสาหกรรมใหมๆ นอกจากนี้

ในรายงาน The Global Competitiveness Report 2015-2016

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
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หัวขอการลงทุนทางตรงของตางประเทศและการถายทอด

เทคโนโลยี (FDI and Technology Transfer) ประเทศไทย

อยูอันดับที่ 28 มีระดับคะแนน 4.9 ปรับตัวลดลงจากปกอน

ในขณะที่ ประเทศเพื่อนบานของไทย คือ มาเลเซีย ไดคะแนน

ในดานนี้ถึง 5.5 และอยูในอันดับที่ 5 จากทั้งหมด 140 ประเทศ

FDI ชวยเพิ่มผลิตภาพใหแกประเทศผูรับเงินลงทุน 

อยางไรก็ตามปจจุบันภาคอุตสาหกรรมไทยยังมี

ผลิตภาพการผลิตรวม (TFP) ที่ตํ่า

 คําถามสําคัญที่ตามมาจากเรื่องของ FDI ไดแก FDI 

มคีวามสาํคญัอยางไรตอประเทศไทย คาํตอบทีส่ามารถอธบิายได

ตามทฤษฎเีศรษฐศาตร กค็อื เนือ่งจากไทยเปนประเทศเศรษฐกจิ

ขนาดเล็ก เงินออมภายในประเทศไมเพียงพอตอความตองการ

ของธุรกิจที่จะนําไปใชในการขยายกิจการ ดังนั้นเงินลงทุน

จากตางประเทศจะชวยลดชองวางระหวางเงินออมในประเทศ

กับความตองการเงินทุน นอกจากนี้ การลงทุนจากตางประเทศ

ยงัมาพรอมกบัการถายทอดเทคโนโลย ี(Technological transfer)

และการถายทอดความรู ซึ่งจะชวยใหอุตสาหกรรมของประเทศ

ที่ไดรับ FDI มีการพัฒนาไดอยางกาวกระโดด เพิ่มศักยภาพ

ทางการแขงขันระยะยาว และชวยสรางการจางงาน รวมถึง 

FDI เปนเงินทุนระยะยาวที่เพิ่มการสะสมทุนในระบบเศรษฐกิจ

มคีวามผนัผวนตํา่  เมือ่เปรยีบเทยีบกบัทนุไหลเขาเพือ่ซือ้สนิทรพัย

อื่นๆ

L กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย

K กิจกรรมทางการเงินและประกันภัย

I ที่พักและบริการดานอาหาร

H การขนสงและสถานที่เก็บสินคา

G การขายสงและการขายปลกี การซอมยานยนตและจกัรยานยนต

F การกอสราง

D ไฟฟา กาซ ไอนํ้าและระบบปรับอากาศ

C การผลิต

B การทําเหมืองแรและเหมืองหิน

A เกษตรกรรม การปาไมและการประมง

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
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2552 2553 2554 2555 2556 2557p

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ณ ราคาคงที่ ป 2531 (%) -2.3 7.8 0.1 6.5 2.9 0.7

ผลิตภาพการผลิตรวม (TFP)

เกษตรกรรม -1.25 -6.58 1.81 -0.18 0.14 2.58

อุตสาหกรรม -7.3 10.03 -5.55 2.84 -1.63 -2.52

บริการและอื่นๆ -2.94 2.38 1.82 5.12 3.63 -1.31

ภาพรวม -4.32 5.24 -1.51 3.76 1.28 0.2
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)

ผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity: TFP) ภาคอุตสาหกรรมไทย

หรือเก็งกําไร ทั้งนี้การลงทุนจากตางประเทศนั้นใหประโยชน

แกทั้งผูมาลงทุนซึ่งหมายถึงบรรษัทขามชาติ (Multinational 

Corporations – MNCs) และผูไดรับเงินลงทุน เพราะการที่

ผูมาลงทนุขยายการลงทนุหรอืยายฐานการผลติไปยงัประเทศอืน่

ทําใหผูประกอบการสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีใน

ประเทศนั้น ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและผลกําไรของ

บริษัทตน สวนประเทศที่ไดรับเงินลงทุน ก็ไดรับประโยชนจาก

การเพิ่มขึ้นของรายไดประชาชาติจากการลงทุนใหมและไดรับ

การถายทอดทางเทคโนโลยีจากประเทศผูมาลงทุนเพื่อพัฒนา

อตุสาหกรรมนัน้ ๆ  ของประเทศตนตอไป นบัเปนการเพิม่ผลติภาพ

(Productivity) ใหแกประเทศผูรับเงินลงทุน

 ประเด็นที่สําคัญอีกหนึ่ งประการที่ เกี่ยวข องกับการ

ลงทุนภาคเอกชนในภาคการผลิตหรือภาคอุตสาหกรรม ไดแก

ในปจจุบันภาคอุตสาหกรรมไทยยังมีผลิตภาพการผลิตรวม 

(Total Factor Productivity: TFP) ตํ่า ซึ่ง TFP หมายถึง

การเพิ่มขึ้นของผลผลิตโดยมิไดมีที่มาจากการเพิ่มขึ้นของปจจัย

การผลติคอืปจจยัแรงงาน ทีด่นิและปจจยัทนุ ซึง่นกัเศรษฐศาสตร 

จะเรยีกสวนทีเ่พิม่ขึน้ดงักลาววาเปน Residual   Growth หรอืเปน

ผลมาจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี  (Technical progress) 

และอื่นๆ ซึ่งมีองคประกอบหลายปจจัย ไดแก การบริหารจัดการ 

ประสบการณ คุณภาพของแรงงานซึ่งขึ้นอยูกับระดับการศึกษา 

อายุ เพศ และที่สําคัญ  คือ  ปจจัยเทคโนโลยีของทุน รวมถึง

การวจิยัและพฒันา (R&D) การมปีระสทิธภิาพ (Efficiency) ในการ

ผลิต เปนตน ดังนั้น หากภาคอุตสาหกรรมยังมีผลิตภาพการผลิต

รวม หรอื TFP ตํา่ ยอมสงผลตออตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ

ของไทย ตอเนือ่งไปถงึการตดิอยูในประเทศกบัดกัรายไดปานกลาง

 จากข อมูลเชิงประจักษ บางประการที่ ได นําเสนอไป 

ทิศทางของปรับจูนเครื่องยนตการลงทุนภาคเอกชน เพื่อสงผล

ใหขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยนั้น ในสวนของภาคการผลิต

หรือภาคอุตสาหกรรม จะตองมุงเนนไปที่การสงเสริมการลงทุน

จากตางประเทศในอุตสาหกรรมที่จะเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

(Growth Engine) ตัวใหมซึ่งจะตองมีการทําวิจัยและพัฒนารวม

ถึงมีการสรางนวัตกรรมใหเกิดขึ้น ในสวนของกลุมอุตสาหกรรม

เดิมอาจจะตองมีการสงสริมใหเกิดการยกระดับเทคโนโลยี

เพื่อขยับตําแหนงใน หวงโซการผลิตระหวางประเทศใหสูงขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor 

Productivity: TFP) ใหสูงขึ้นสงผลใหเศรษฐกิจประเทศ

ขยายตัว เพื่อเปาหมายสําคัญคือการหลุดพนจากกับดักประเทศ

รายไดปานกลางในทายที่สุด
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บทความพิเศษ

กับภารกิจพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม

ดร. สุรพล ชามาตย 
รองผูอาํนวยการสาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 22 วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 22 วารสาร
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Q จุดเริ่มตนการทํางานกอนมารับตําแหนงรองผูอํานวยการ

 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

A  หลงัจากเรยีนจบโรงเรยีนวศิวกรรมรถไฟ เมือ่อาย ุ18 ปเศษ ชวีติในการทาํงาน
 ของผมก็ได เริ่มต นที่กองซอมรถจักร โรงงานมักกะสัน การรถไฟ

แหงประเทศไทย ผมทํางานนานถึง 9 ป 7 เดือน และหลังจากที่ผมจบปริญญาตรี
ทางดานวิศวกรรมอุตสาหกรรม ผมไดตัดสินใจลาออกจากการรถไฟฯ ไปทํางาน
ที่การประปานครหลวงในตําแหนงวิศวกร 3 แตทํางานไดเพียง 2 เดือนเศษ 
จงึตดัสนิใจลาออก เนือ่งจากในชวงนัน้เปนชวงวศิวกรขาดแคลน สมคัรงานทีไ่หนกร็บั
เขาทาํงาน จาํไดวาครัง้นัน้เปนการตดัสนิใจทีย่ากยิง่ เพราะเรยีกเขาทาํงานหลายแหง
เช น สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย  โรงงานยาสบู และกรมโรงงานอตุสาหกรรม ซึง่ทกุแหงลวนเปนที ่ๆ  
ผมตองการจะเขาไปทํางานเพื่อแสวงหาความรูเปนอยางมาก แตจะตองตัดสินใจ
เลือกที่ใดที่หนึ่งเพียงแหงเดียว ในใจเลือกไว 2 แหง รู มั้ยผมใชวิธีอะไรเลือก 
ผมใชวธิโียนเหรยีญหวักอยเสีย่งทาย ถาออกหวัไปทาํงานทีก่รมโรงงานอตุสาหกรรม 
แตถาออกกอยไปทํางานที่โรงงานยาสูบ ผลการเสี่ยงทายปรากฏวาออกหัว 
ในวนัรุงขึน้ผมจงึไดเดนิทางไปทาํงานทีก่รมโรงงานอตุสาหกรรมเมือ่วนัที ่3 สงิหาคม 
2535 ในตําแหนงวิศวกรตรวจโรงงาน 3 สังกัดกองตรวจโรงงาน กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งปจจุบันกองนี้ไดยุบไปแลว เนื่องจากมีการปรับโครงสรางหรือ 
Re-Engineering กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

วารสารฯ ฉบับนี้ไดรับเกียรติจาก ‘ดร. สุรพล ชามาตย’ 

ใหสมัภาษณเนือ่งในโอกาสทีไ่ดเขารบัตาํแหนง รองผูอาํนวยการ

สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (รศอ.) จากประสบการณ

ที่หลากหลายและควรคาแกความภาคภูมิใจในสวนภูมิภาค...

มาสูการทํางานในภารกิจหนาที่ในการจัดทําและเสนอแนะ

นโยบายการพัฒนาขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม
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Q ไดรับการแตงตั้งใหไปรับตําแหนง

 อุตสาหกรรมจังหวัดเมื่อไหร

A จําไดวาเมื่อตนป 2545 ผมไดไปทําหนาที่หัวหนา
 ฝ ายโรงงาน ที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

ปราจีนบุรี ทํางานอยูที่ปราจีนบุรีได 7 เดือน ก็ยายกลับมาที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมอีกครั้ ง หลังจากนั้นได ย าย
ไปทํ า งานที่ สํ านั กงานอุตสาหกรรมจั งหวัดนนทบุ รี
ทําหนาที่หัวหนาฝายโรงงานอุตสาหกรรม หรือวิศวกร 8 
และทํางานที่นี่ไดประมาณ 9 เดือน หรือประมาณปลาย
เดอืนกนัยายน 2547 ผมกไ็ดรบัมอบหมายจากผูบงัคบับญัชา
ใหไปเปนอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี การไดรับแตงตั้ง
ในครัง้นัน้พอผมทราบขาวตวัชาไปทัง้ตวัเพราะกลวัจะทาํงาน
ใหไมได แตผู ใหญทานบอกจะสราง Fast Track ก็ตอง
กราบขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูงมา ณ ที่นี้ ซึ่งตอนนั้น
ผมเริ่ ม เป นที่ รู  จั กมากขึ้น ในกระทรวงอุตสาหกรรม
ผมทาํงานได 6 เดอืนทีจ่งัหวดัสพุรรณบรุกีย็ายไปรบัตาํแหนง
เปนอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดใหมที่สุดใน
ประเทศไทยซึ่งเปนจังหวัดที่ 76 ในขณะนั้น การเดินทาง
ไปทํางานในจังหวัดใหมนี้ ผมเดินทางไปในเดือนเมษายน 
สองขางทางจากจังหวัดอุดรธานีไปจังหวัดหนองบัวลําภู 
ประมาณ 46 กิโลเมตร ตนไมใบเปนสีเหลืองแหงกรอบ
ตลอดทาง ซึง่บงบอกถงึความแหงแลงของจงัหวดัในภาคอสีาน
จําได ว าชีวิตตอนนั้นเศร ามาก กลางคืนนอนฟงเสียง
จิ้งหรีดเรไร กลางวันทํางานถึงเวลา 11 โมง งานก็หมดแลว 
ทําใหมีเวลาวางมากขึ้น 

   แตในวิกฤตก็เปนโอกาส ผมไดมีโอกาส
ลงพื้นที่ ไปพบปะพูดคุยกับชาวบานรับรู 
รบัทราบถงึวถิชีวีติ ความเปนอยู  ปญหาตาง ๆ
จงึไดใชความรูทีเ่ลาเรยีนมาและประสบการณ
เขาไปใหความชวยเหลือชาวบาน โดยผม
และเพื่อนที่จบวิศวะฯ มาดวยกันไดชวยกัน
ออกแบบรถสีข าวเคลื่อนที่คันแรกของ
ประเทศไทย และตอมาไดออกแบบสราง
เครื่องหีบนํ้ ามันสบู ดํ า  เพื่อสกัดนํ้ ามัน
จากเมล็ดสบู ดําใหเกษตรกรชาวจังหวัด
หนองบัวลําภูไดใชกับรถไถนาเดินตาม และ
ในชวงนั้นเองผมไดคิดคนงานโครงการขึ้น
มาอีกหลายโครงการ เชน โครงการดอกไม
ประดิษฐจากดินไทย โดยฝกสอนใหชาวบาน

ประดิษฐดอกไมเพื่อใหเปนสินคา OTOP จากจังหวัด
หนองบัวลําภู แตสิ่งที่เปนความภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวิต 
คือ การคิดคนรถสีขาวเคลื่อนที่คันแรกของประเทศไทย 
สาํหรบัใหบรกิารชาวบานในพืน้ที ่โดยขบัออกไปใหบรกิารชาว
บานในวนัหยดุ เสาร – อาทติย และไดตัง้ชือ่รถสขีาวเคลือ่นที่
วา “เครื่องขจัดความจน” ดังที่ไดกลาวไปแลว  
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 ผมอยูหนองบัวลําภูประมาณ 2 ป 10 เดือน ไดมีโอกาส
สรางสรรคผลงานมากมายหลายโครงการและสิ่งที่ประทับใจ
ไมเคยลืมเลือนเลยก็คือไดเขาเฝา นอมเกลาฯ ถวายรถสีขาว
เคลือ่นที ่เครือ่งหบีนํา้มนัสบูดาํ และสนิคา OTOP อกีหลายชนดิ
ไมวาจะเปนผาทอนามาภิไธยยอ “สธ”, ผาดนมือ, ดอกไม
จากดินไทย, นกยูงจากปกแมงทับ, ฝูงชางจากไมมงคล
โดยไดผลิตเพื่อทูลเกลาถวายแดสมเด็จพระเทพรัตนราช
สดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี โดยตอนทีอ่ยูจงัหวดัหนองบวัลาํภู 
ผมไดมีโอกาสไดเขาเฝาพระองคฯ ทาน ถึง 7 ครั้งเลยทีเดียว
ซึ่งผมอยากจะเรียนใหทราบวาในการเปนขาราชการใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว ของผมไมใชทํางานเพื่อ
ภาคอุตสาหกรรมเทานั้น แตเพื่อประชาชนทุก ๆ คนที่มาขอ
ใชบรกิารจากทางราชการ ในหนางานยงัไดชวยเหลอืเกษตรกร
ใหมีรายไดพิเศษเพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพทางเกษตร
เพื่อใหประชาชนมีรายไดในการเลี้ยงตนเอง และใชชีวิตตาม
รอยเบื้องพระยุคลบาท ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอีกดวย

Q ยายมารับตําแหนงผู ช วยปลัดกระทรวง

 อุตสาหกรรมไดอยางไร

A ตอมาไดมีคําสั่งใหผมไปเปนอุตสาหกรรมจังหวัด
 อางทองและที่นี่ก็ทําใหผมไดมีโอกาสสรางผลงาน

ออกแบบรถสํานักงานใหมีลวดลายรูปผัก ผลไมต างๆ 
เพื่อไปชวยนําผลิตภัณฑทางการเกษตรจากฟารมตัวอยาง 
ตามพระราชดาํรสิมเดจ็พระนางเจาสริกิติิพ์ระบรมราชนินีาถ 
มาชวยจาํหนาย โครงการใหโรงงานนาํนํา้ทิง้ไปใชใหหมดตาม
หลักการ Water Balance รวมไปถึงไดจัดทําโครงการปลอย
ปลาสองลานตัวคืนสูแมนํ้าเจาพระยา และโครงการอื่น ๆ 
อีกหลายโครงการ 
 อยูที่จังหวัดอางทองประมาณ 2 ปเศษ ก็ไดไปเปน
อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ซึ่งที่นี่มีเรื่องราวมากมายหลาย
เรื่องราว ทั้งเรื่องการสงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรม และเรื่อง
ตรวจสอบกํากับดูแลผูประกอบการที่ทําผิดกฎหมาย ไมวา
จะเปนขอประทานบัตรเหมืองที่มีการรองเรียนจากพระสงฆ 
ซึ่งตองสวมหมวกกันน็อคฉันภัตตาหาร หรือดําเนินคดีกับ
โรงงานบรรจกุาซทีไ่มไดรบัใบอนญุาตประกอบกจิการโรงงาน
ของบริษัทยักษใหญของประเทศ จนตองแกกฎหมายให
โรงงานแบงบรรจุกาซไมใหเปนโรงงาน ตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 เรียกวาไมมีใครกลาจับ แตเราจับเพื่อให
เปนบรรทดัฐานทีถ่กูตองตามกฎหมายของสงัคม ผมอยูจงัหวดั
ราชบุรีได 3 ป 6 เดือน จากนั้นไดยายไปเปนอุตสาหกรรม
จงัหวดัระยอง เมือ่ป พ.ศ. 2556 ซึง่ทีน่ีเ่จอสารพดัสารพนัปญหา 
ซึง่ปญหาใหญ ๆ  ลวนเปนเรือ่งมลพษิในรปูแบบตาง ๆ  จากการ
ประกอบกิจการโรงงานทั้งสิ้น ผมอยู ระยองไดประมาณ 
6 เดือน ก็ไดรับแตงตั้งใหมาทํางานในตําแหนงผูชวยปลัด
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กระทรวงอุตสาหกรรม หรือตําแหนงนักบริหารระดับตน ซึ่ง
อยูในระดับเดียวกันกับรองอธิบดี และเปนตําแหนงที่ทาง
สํานักงาน ก.พ. กําหนดขึ้นมาใหม จึงถือไดวาผมเปนผูชวย
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนแรกที่ถูกตองตามกฎหมาย 
ซึ่งแตเดิมตําแหนงนี้เปนการตั้งกันเองภายในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผมไดรับมอบหมายใหรับ
ผิดชอบดูแลเฉพาะเรื่องรองเรียนจากโรงงาน จากเหมือง 
ของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ในเขตปริมณฑล 
10 จังหวัด แตพอมารับงานไดไมกี่วันก็เจองานใหญให
ตองแกปญหาอีกคือเหตุการณไฟไหมบอขยะแพรกษาเมื่อ
ป 2557 และการตรวจจบัเหลก็เบาทีไ่มไดมาตรฐานผลติภณัฑ
อตุสาหกรรม หรอื มอก. โดยเฉพาะเรือ่งไฟไหมบอขยะชมุชน
และอตุสาหกรรม ผมไดตรวจจบัจนกลายเปนประเดน็ในการ
เสนอขาว สุดทายรัฐบาลตองเอาเรื่องขยะมากําหนดเปน
นโยบายเลยทีเดียว 

Q มารับตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงาน

 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมตั้งแตเมื่อไหร

A ผมอยูในตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
 อยูประมาณ 2 ป และเมื่อเดือนพฤศจิกายนปลายป

ทีแ่ลว กไ็ดรบัการแตงตัง้ใหมาทาํงานในตาํแหนงรองผูอาํนวย
การสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม คลายกับปรับเปลี่ยน 
“ทหารหนวยรบ มาเปนทหารฝาย  เสนาธิการ” เพราะ
การทํางานของผมที่ผานมาเปนการทํางานทามกลางความ
ขดัแยงทีม่าจากมลพษิจากการประกอบกจิการโรงงาน ขดัแยง
ผลประโยชนกัน และรองเรียนกันเอง บางครั้งเสมือนวาอยู
ในสนามรบ แตการทํางานที่นี่เปนงานทางดานวิชาการ รูสึก
สบายใจไมตองไปทะเลาะกับใคร  ไมตองไปขัดแยงกับใคร 
ก็ตองขอกราบขอบพระคุณทานผูบังคับบัญชาเปนอยางสูง
ที่ใหความเมตตากรุณาผมมาอยูในหนวยงานทางวิชาการ
ที่นิสัยผมชอบเปนทุนเดิมอยูแลว 

Q ภารกิจหนาที่ที่รับผิดชอบ

 

A ทานศิริรุจ จุลกะรัตน ผู อํานวยการสํานักงาน
 เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไดมอบหมายใหผมทํางาน

กํากับดูแล 5 หนวยงานในสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ซึ่งประกอบดวย 

 1. สํานักงานนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค (สม.) เปน
หนวยงานที่จัดทํายุทธศาสตรและแผนพัฒนาแกไขปญหา
อุตสาหกรรมของประเทศ 
 2. สํานักงานนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 (สร.2) 
รับผิดชอบการชี้นําขอมูลภาคอุตสาหกรรมรายสาขา ไดแก 
อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ยา เคมี อุตสาหกรรมเครื่อง
นุงหม และอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางของประเทศ 
 3.  สาํนกัวจิยัเศรษฐกจิอตุสาหกรรม (สว.) รบัผดิชอบใน
การออกแบบพัฒนาระบบเตือนภัยในภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศ 
 4.  ผูบรหิารดานการสงเสรมิบทบาทชาย-หญงิ (CGEO) 
ซึ่งมีภารกิจหลัก คือ การเสริมสรางความรูความเขาใจแก
หนวยงานในความเสมอภาคระหวางหญิง - ชาย เพื่อใหเกิด
การยอมรับในการบริหารงาน โดยจัดกิจกรรมสรางความ
เขาใจแนวคิดบทบาทของหญิง - ชายในสํานักงาน และ 
 5.  สํานักบริหารกลาง (สบก.) ในสวนของงานบริหาร
การคลังและพัสดุ โดยเฉพาะเรื่องการของบประมาณตางๆ 
การเรงรดัการเบกิจายงบประมาณ ซึง่รวมทัง้เบกิจายเงนิของ
สํานักงานในวงเงินครั้งละไมเกินหาลานบาท
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ภาพการสนับสนุน SMEs โดยกําหนดนโยบายในการขับเคลื่อนภาพการสนับสนุน SMEs โดยกําหนดนโยบายในการขับเคลื่อน

 ดงันัน้ การพฒันา SMEs จงึตองกาํหนดนโยบายจากภาค
รัฐใหชัดเจน ซึ่งสามารถอธิบายไดดังภาพ
 และจากภาพเราจะเห็นไดว ามีการชวยเหลือและ 
Support SMEs ในทุก ๆ ดาน และหากขาดเหลือสวนไหน
ก็ควรจะเติมใหเต็มเขาไป ในการที่จะพัฒนา SMEs ใหรองรับ
และกาวเขาสู Industry 4.0 ในอนาคต ควรนําระบบการ
บริหารจัดการสมัยใหม ไมวาจะเปนเทคโนโลยี นวัตกรรม 
มาตรฐานหรือคุณภาพมาใชในกระบวนการผลิต โดยคํานึง
ถึงความสมดุลทั้ง 3 ดาน ไดแก เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม (Triple Bottom Line) โดยเฉพาะภาครัฐควร
มีการสนับสนุนงานวิจัย เพื่อชวยเหลือ SMEs ใหมากขึ้น
เพราะเปนการทําใหประชาชนในประเทศแข็งแรง สามารถ
พึ่งพาตนเองได กอนที่จะผันตัวออกไปเปนนักลงทุนในตาง
ประเทศ ซึ่งในปจจุบันเราไดยางกาวเขาสู  AEC แลว
  สําหรับอุตสาหกรรมใหญ ๆ ที่ตองมีการลงทุน 
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ครม. ไดมีมติกําหนด 10 
อุตสาหกรรมเปาหมาย ในการเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เพื่ออนาคต อันประกอบไปดวย

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 27วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 27วารสาร

Q มีแนวนโยบายในการขับเคลื่อนพัฒนา

 อุตสาหกรรมอยางไร

A อนัดบัแรกตอง    Focus    ไปที ่   SMEs   ในภาคอตุสาหกรรม
 กอน เนื่องจากปญหาที่เกิดขึ้นนี้จะบอกวาเศรษฐกิจ

ดีหรือไมดี ผูเดือดรอนก็คือ “คน” และคนคือ “ปญหา” โดย
เฉพาะ “แรงงาน” รอยละ 84 ขึ้นไป จะอยูในอุตสาหกรรม 
SMEs จึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาใหมีความแข็งแกรง
อยางยัง่ยนื มพีืน้ฐานทีม่ัน่คงเสยีกอน จงึจะทาํใหประเทศของ
เรากาวขามจากกบัดกัประเทศรายไดปานกลาง ซึง่เราจะตอง
ดําเนินการแกไขปญหาใหญของประเทศ 6 ขอ ใหไดเสียกอน 
คือ
  การลงทุนที่ยังอยูในระดับตํ่า

  คาจางที่แทจริง

  การยกระดับมูลคาของสินคาใหสูงขึ้น

  การผลิตแรงงานที่ไมตรงกับความตองการของตลาด

  แรงงานของประเทศ

  การใชพลังงานที่นําเขามาจากตางประเทศ ไมประหยัด

  และสิ้นเปลืองสงผลใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น

  เมอืงใหมและคลสัเตอรภาคอตุสาหกรรมทีย่งัไมกระจาย

  ตัวอยางมีระบบของประเทศ



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 28 วารสาร

 และจากการที่ทางภาครัฐได มีนโยบายในการใช  
10 อุตสาหกรรมเปาหมายเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน
อนาคต เราก็ควรพัฒนาผลิตภัณฑ โดยการปอน 5 เครื่องมือ
หลัก คือ ระบบการบริหารจัดการสมัยใหม, Technology, 
Standard, Productivity และ Innovation เขาไปดวย
เพื่อเตรียมพรอมที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมตางๆ ใหกาวเขา
สูยุค Industry 4.0 ที่จะกลายเปนแพลตฟอรมของการผลิต
ในภาคอุตสาหกรรมของโลกในอนาคต ซึ่งสามารถดูไดจาก
แผนภาพ ดังนี้ 

 จากแผนภาพ จะเห็นไดวาการกําหนดอุตสาหกรรม
ในอนาคต ทั้ง 10 อุตสาหกรรม จะมารวมกันที่อุตสาหกรรม
ดิจิทัล เพื่อการพัฒนากาวเขาสู Industry 4.0 ในอนาคต
 Industry 4.0 ที่กําลังจะมามีบทบาทของการผลิต
ในภาคอุตสาหกรรมของโลกในอนาคตผมจึงขอเลาถึง
การปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งแบงถึงปจจุบันออกเปน 4 ยุค 
การปฏิวัติทางอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) 
ซึ่งอุตสาหกรรมบานเราในภาพรวมนาจะอยูแคยุค Industry 
2.0 เทานั้น ซึ่งยุคตาง ๆ แบงออกเปน ดังนี้ 

 และผมขออธิบายรายละเอียดเฉพาะ Industry 4.0 
เทานั้น
  ยุคที่ 1 Industry 1.0 หรือยุคที่ใชเครื่องจักรกล
ไอนํ้าชวยในการผลิต
   ยคุที ่2 Industry 2.0 หรอืยคุการผลติดวยเครือ่งจกัร
ที่ใชไฟฟาเปนพลังงานชวยในการผลิต 
   ยุคที่ 3 Industry 3.0 ยุทธศาสตรที่ 3 หรือ
ยุคคอมพิวเตอรชวยในการผลิต
   ยุคที่ 4 Industry 4.0 หรือยุคอินเทอรเน็ต

 Industry 4.0 คืออะไร Industry 4.0 ก็คือการนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอรเน็ต มาใชในกระบวนการ
ผลิตสินคา จุดเดนที่สําคัญอยางหนึ่งก็คือสามารถเชื่อมความ
ตองการของผู บริโภคแตละรายเขากับกระบวนการผลิต
สินคาไดโดยตรง ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ Industry 3.0 ก็คือ 
โรงงานในยุค 3.0 สามารถผลิตของแบบเดียวกันจํานวนมาก
ในเวลาที่รวดเร็ว แตโรงงานในยุค 4.0 จะสามารถผลิตของ
หลากหลายและมีรูปแบบแตกตางกัน โดยเจาะลึกไปถึง
ความตองการเฉพาะของผูบริโภคแตละรายเปนจํานวนมาก
ในเวลาที่รวดเร็ว โดยใช กระบวนการผลิตที่ประหยัด
และมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจรแบบ 
“Smart Factory”

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 28 เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 28 วารสาร

1. ตอยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม 2. เติม 5 อุตสาหกรรมใหม

   1.1 อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม

   1.2 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ

   1.3 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวฯ

   1.4 การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

   1.5 อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

   2.1 หุนยนตเพื่ออุตสาหกรรม

   2.2 อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร

   2.3 อุตสาหกรรมการขนสงและการบิน

   2.4 อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

   2.5 อุตสาหกรรมดิจิทัล

แผนภาพ : 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต
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       แนวคิด Industry 4.0 นี้ จะเปนการบูรณาการโลก
ของการผลิต เขากับการเชื่อมตอทางเครือขายในรูปแบบ
“The Internet of Things (IoT)” คือการทําใหกระบวนการ
ผลิตสินคาเชื่อมกับเทคโนโลยีดิจิทัล หรือแมกระทั่งทําให
ตัวสินคาเองเชื่อมกับเทคโนโลยีดิจิทัล ยกตัวอยางเชน 
การมีระบบปอนขอมูลใหเครื่องจักรสามารถผลิตสิ่งของ
ตามแตการสั่ง (ออนไลน) จากผูบริโภคโดยตรง, การใสตัวสง
ขอมูลในเครื่องใชไฟฟา เพื่อประมวลสถิติการใชและแจงผล
โดยอัตโนมัติกลับไปยังโรงงานเมื่อเกิดปญหาทางเทคนิค, 
การใชคอมพิวเตอรเล็กขนาดเทายาเม็ดใหผู บริโภคกลืน
เขาไปเพื่อเก็บบันทึกขอมูลสุขภาพในรางกายมนุษย เปนตน 
 ซึ่งจะเห็นไดวา Industry 4.0 นั้นเปนแนวคิดที่ใหม
มาก หลายอยางอยู ในชวงทดลองวิจัยและพัฒนา แตก็
เปนแนวคิดที่มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงใหทุกวงการ 
ตั้งแตแนวทางการบริโภคสินคาของผูคนทั่วไป ตลอดจน
แนวทางการรักษาทางการแพทยของวงการสาธารณสุข
ใหมนุษยมีอายุยืนยาวอีกดวย
       สวนประเทศไทยที่ตองพึ่งพาอุตสาหกรรมการผลิต
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงมีความจําเปน
อยางยิง่ทีภ่าครฐัจะตองใหความสาํคญัตอการกาวสู Industry 
4.0 และตามที ่ครม. ไดสนบัสนนุนโยบายอตุสาหกรรมดจิทิลั 

เพือ่ขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศในทกุ ๆ  ดานเขาสูความเปน
ดจิทิลัทีจ่ะเนนสงเสรมิการขยายการพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน
ดิจิทัล และเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหครอบคลุม
ทั่วประเทศ โดยรวมไปถึงการสงเสริม E-Commerce, 
E-Documents และ E-Learning ดวย ซึ่งสิ่งเหลานี้นอกจาก
จะเปนการวางพื้นฐานที่สําคัญเพื่อใหไทยกาวเปนผู นํา
เศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียนแลว ยังเปนการปูทาง
เพื่อรองรับ Industry 4.0 ที่ดียิ่งอีกดวย
 ดงันัน้ การพฒันาอตุสาหกรรมในภาพรวม และการพฒันา
ที่จะเจาะลึกลงไปในอุตสาหกรรมเปาหมายรายสาขา
ในฐานอุตสาหกรรมเดิม 6 คลัสเตอร ใหสามารถเปนฐาน
ในการขับเคลื่อนสู 10 อุตสาหกรรมเปาหมายที่เปนกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตของประเทศไทย จึงจําเปน
ที่จะตองใชฐานองคความรูและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของของ
รายคลสัเตอรอตุสาหกรรมดงักลาวในการผลกัดนั (Gear Up)
ภาคอุตสาหกรรมไทยทั้งระบบสูทิศทางของ Industry 4.0 
ครับผม
 จากประสบการณทํางานที่หลากหลายในภูมิภาค 
มาสู การทํางานดานวิชาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
อุตสาหกรรม ของ ดร.สุรพล ชามาตย ผูบริหารที่มากดวย
ประสบการณและควาามรู คงตองตดิตามบทบาทกนัตอไป.

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 29วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 29วารสาร



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 30 วารสาร

ภาวะแนวโนม เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 ดชันอีตุสาหกรรมรายไตรมาส 4/2558 (ตลุาคม–ธนัวาคม*) เมือ่เทยีบกบัไตรมาสกอนพบวาดชันกีารสงสนิคา ดชันสีนิคาสาํเรจ็รปู
คงคลัง  และดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลังเพิ่มขึ้น แตดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม) ลดลง เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนพบวา 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม) ดัชนีการสงสินคาเพิ่มขึ้น สวนดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง และดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลังลดลง

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม  มี 22 อุตสาหกรรมที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น เชน การผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และของที่เกี่ยวของ 
การผลิตยานยนต การผลิตสวนประกอบและอุปกรณประกอบสําหรับยานยนต และเครื่องยนต การผลิตเครื่องอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไว
ในที่อื่น การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม การผลิตเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว การผลิตนํ้ามันจากพืช นํ้ามันจากสัตว และไขมัน
จากสัตว การแปรรูปผลไมและผัก การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง เปนตน

 ดัชนีการสงสินคา มี 29 อุตสาหกรรมที่มีการสงสินคาเพิ่มขึ้น เชน การผลิตเครื่องอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่นการผลิต
เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และของที่เกี่ยวของ การผลิตยานยนต การผลิตนํ้ามันจากพืช นํ้ามันจากสัตว และไขมันจากสัตว การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก 
การผลิตสวนประกอบและอุปกรณประกอบสําหรับยานยนต และเครื่องยนต การผลิตเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว การผลิตผลิตภัณฑประเภทอบ การ
ผลติสบูและผงซกัฟอก เคมภีณัฑทีใ่ชในการทาํความสะอาดและขดัเงา เครือ่งหอมและสิง่ปรงุแตงสาํหรบัประทนิรางกายหรอืประเทอืงโฉม การผลติเมด็พลาสตกิ
เปนตน

 ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง มี 29 อุตสาหกรรมที่มีสินคาสําเร็จรูปคงคลังเพิ่มขึ้น เชน การผลิตผลิตภัณฑยางอื่น ๆ การผลิตสบูและผง
ซักฟอก เคมีภัณฑที่ใชในการทําความสะอาดและขัดเงา เครื่องหอมและสิ่งปรุงแตงสําหรับประทินรางกายหรือประเทืองโฉม การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก

(ฐานเฉลี่ยรายเดือนป 2554 และเปนดัชนีที่ยังไมไดปรับผลกระทบของฤดูกาล)
หมายเหตุ: * ขอมูลเบื้องตน

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) โดยศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไดจัดทําดัชนีอุตสาหกรรม ซึ่งเปน
เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สําคัญ รวมทั้งสามารถสงสัญญาณเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) ออกเผยแพรเปนครั้งแรก

ตั้งแตป 2543 และขณะนี้ไดปรับปรุงการจัดทําดัชนีอุตสาหกรรมใหมเพื่อใหสะทอนภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไดอยางถูกตอง 
แมนยํา และทันสมัย และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของภาคอุตสาหกรรมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยไดขยาย
การจัดทําดัชนีอุตสาหกรรม ครอบคลุม 56 กลุมอุตสาหกรรม 226 ผลิตภัณฑจัดแบงประเภทอุตสาหกรรมตามรหัส ISIC Rev.3 และ
ใชปฐาน ป 2554 และคาถวงนํ้าหนัก (Fixed Weight) ดวยมูลคาเพิ่ม มูลคาผลผลิต ตามรายงานการสํารวจสํามะโนธุรกิจและ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 : อุตสาหกรรมการผลิต ของสํานักงานสถิติแหงชาติ  เพื่อจัดทําดัชนีอุตสาหกรรม ไดแก 1. ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม)  2. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาผลผลิต)  3. ดัชนีการสงสินคา  4. ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 
5. ดัชนีอตัราสวนสินคาสําเร็จรปูคงคลัง พรอมจดัทําอตัราการใชกําลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมออกบรกิารเผยแพรเปนประจําทุกเดือน โดย
ดัชนีอุตสาหกรรมที่ปรับปรุงใหมไดมีการเผยแพรเปนครั้งแรกตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 

ดัชนีอุตสาหกรรมป 2558 สวนดัชนีอุตสาหกรรมและการวิเคราะห
ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 ทั้งนี้ สศอ. ไดจัดทําดัชนีอุตสาหกรรมที่ปรับปรุงใหมออกเผยแพรเปนรายไตรมาสและรายปดังนี้

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 30 วารสาร
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รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเขาดูไดที่เว็บไซต สศอ. ที่ www.oie.go.th

 ดัชนีการสงสินคา มี 27 อุตสาหกรรมที่มีการสงสินคาเพิ่มขึ้น เชน การผลิตเครื่องอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 
การผลติผลติภณัฑพลาสตกิ การผลติผลติภณัฑทีไ่ดจากการกลัน่นํา้มนัปโตรเลยีม การผลติเครือ่งเพชรพลอยและรปูพรรณ และของทีเ่กีย่วของ การผลติสวน
ประกอบและอปุกรณประกอบสาํหรบัยานยนต และเครือ่งยนต การผลติยางนอกและยางใน การหลอดอกยางและการซอมสรางยาง การผลติเมด็พลาสตกิ
การผลิตเฟอรนิเจอร การผลิตยานยนต การผลิตเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว เปนตน

 ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง มี 32 อุตสาหกรรมที่มีสินคาสําเร็จรูปคงคลังเพิ่มขึ้น เชน การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก การผลิตหลอด
อิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากนม การผลิตนํ้ามันจากพืช นํ้ามันจากสัตว และไขมันจากสัตว การผลิตสบู
และผงซกัฟอก เคมภีณัฑทีใ่ชในการทาํความสะอาดและ
ขดัเงา เครือ่งหอมและสิง่ปรงุแตงสาํหรบัประทนิรางกาย
หรือประเทืองโฉม การผลิตเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจาก
เนื้อสัตว การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษ
แข็งการผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และของ
ทีเ่กีย่วของ การผลติผลติภณัฑยางอืน่ ๆ  การผลติรองเทา 
เปนตน

 อั ต ร า ก า ร ใ ช  กํ า ลั ง ก า ร ผ ลิ ต 
มี 18 อุตสาหกรรมที่มีอัตราการใชกําลังการผลิต
เพิ่มขึ้น เชน การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นนํ้ามัน
ปโตรเลียม การผลิตเครื่องอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ ซึ่งมิได
จัดประเภทไวในที่อื่น การผลิตยานยนต การผลิตเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว การผลิตยางนอกและยางใน การหลอดอกยางและการซอมสราง
ยาง การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก การผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และของที่เกี่ยวของ การผลิตสวนประกอบและอุปกรณประกอบสําหรับ
ยานยนต และเครื่องยนต การผลิตเม็ดพลาสติก การผลิตผลิตภัณฑประเภทอบ เปนตน 

การผลิตนํ้ามันจากพืช นํ้ามันจากสัตว และไขมันจากสัตว การผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และของที่เกี่ยวของ การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการก
ลั่นนํ้ามันปโตรเลียม  การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากนม การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง การผลิตเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว การ
ผลิตผลิตภัณฑอาหารประเภทอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น เปนตน

 อัตราการใชกําลังการผลิต มี 17 อุตสาหกรรมที่มีอัตราการใชกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น เชน การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่น
นํ้ามันปโตรเลียม การผลิตยานยนต การผลิตสวนประกอบและอุปกรณประกอบสําหรับยานยนต และเครื่องยนต การผลิตเครื่องเพชรพลอย
และรูปพรรณ และของที่เกี่ยวของ การผลิตเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว การผลิตเครื่องอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
การแปรรูปผลไมและผัก การผลิตนํ้ามันจากพืช นํ้ามันจากสัตว และไขมันจากสัตว การผลิตผลิตภัณฑประเภทอบ การผลิตเม็ดพลาสติก เปนตน

 ดัชนีอุตสาหกรรม ป 2558 เมื่อเทียบกับปกอน พบวาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม) ดัชนีการสงสินคา เพิ่มขึ้น แตดัชนีสินคา
สําเร็จรูปคงคลัง และดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคลัง ลดลง 

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม) มี 20 อุตสาหกรรมที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น เชน การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม 
การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก การผลิตยานยนต การผลิตเครื่องอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น การผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ 
และของที่เกี่ยวของ การผลิตเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว การผลิตสวนประกอบและอุปกรณประกอบสําหรับยานยนต และเครื่องยนต การผลิต
ยางนอกและยางใน การหลอดอกยางและการซอมสรางยาง การผลิตผลิตภัณฑประเภทอบ การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากนม เปนตน

(ฐานเฉลี่ยรายเดือนป 2554 และเปนดัชนีที่ยังไมปรับผลกระทบของฤดูกาล)
หมายเหตุ :*ขอมูลเบื้องตน
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นานาสาระ

หญาเนเปยร: 
พืชเลี้ยงสัตวสูพลังงานชีวภาพแหงอนาคต

สุดาพร รักษาชาติ
สํานักบริหารกลาง

สถานการณดานพลังงานของประเทศไทยและทั่วโลกมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้นการนํา

พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกมาใชจึงเปนแนวทางหนึ่งที่ชวยแกไขวิกฤตการณดานพลังงานได

เพราะจะชวยลดการพึง่พาการนาํเขานํา้มนัเชือ้เพลงิและพลงังานชนดิอืน่ ๆ  จากตางประเทศ "หญาเนเปยร"

จึงเปนทางเลือกหนึ่งที่สามารถนํามาเปนพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟาได เพราะประเทศไทย

เปนประเทศเกษตรกรรม และมีศักยภาพสูงในดานพื้นที่การเพาะปลูกอีกทั้งหญาเนเปยรยังมีศักยภาพสูง

ในการผลิตพลังงานไฟฟาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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 หญาเนเปยร มีชื่อทางวิทยาศาสตรว า Pennisetum 

purpureum เปนพืชนําเขาจากประเทศไตหวันมีลักษณะคลาย

ตนออยมีใบหนาและกวาง หญาเนเปยรถือวาเปนหญามหัศจรรย

ที่สามารถใชประโยชนไดใน 2 รูปแบบ คือ หนึ่งเปนพืชอาหารสัตว

และสองใชในดานการผลิตพลังงาน 

 หญาเนเป ยร ให ผลผลิตประมาณ 80 ตันต อไร ต อป  

ปหนึ่งสามารถตัดได 8 ครั้ง โดยพืชที่ปลูก 1 ไร  จะสามารถตัดใบมาใชเลี้ยงสัตว (โค กระบือ) ไดประมาณ 5-6 ตัว โดยในการลงทุน

ปลูกหญาเนเปยร 1 ครั้ง  จะสามารถเก็บเกี่ยวไดนานประมาณ 10 ป โดยมีตนทุนตอไรประมาณ 5,000 – 6,000 บาท ดังนั้น

เมื่อคิดจากการเก็บเกี่ยวไดนานถึง 10 ป ตอการปลูก 1 ครั้ง จึงทําใหมีตนทุนการปลูกที่ตํ่ามาก

 สาํหรบัการปลกูในแงของการนาํไปใชประโยชนทางดานพลงังาน มกีารศกึษาวจิยัจากพนัธุหญากวา 20 ชนดิ พบวาหญาเนเปยร

มีอัตราการผลิตกาซมีเทนสูงกวาหญาชนิดอื่น ๆ  เนื่องจากมีโครงสรางของสารอาหารที่เหมาะแกการเจริญเติบโตของจุลินทรียที่ทําให

เกิดกาซ และเมื่อไดพิจารณารวมกับคุณลักษณะอื่น ๆ พบวาหญาเนเปยรเพาะปลูกงายใหผลผลิตตอไรสูงกวาหญาชนิดอื่นเกือบ 

7 เทา จึงทําใหไดรับความสนใจมากขึ้นในฐานะพืชพลังงาน ไมวาจะเปนการปลูกเพื่อผลิตกระแสไฟฟาหรือกาซชีวภาพ

 หญาเนเปยรควรปลูกในพื้นที่ราบ ไดรับแสงตอเนื่องอยางเต็มที่ ซึ่งในการปลูกหญาเพื่อตัดมาใชประโยชนดานพลังงานนั้น 

สามารถตัดไดทุก 45 วัน  โดยปหนึ่งตัดไดประมาณ  7 ครั้ง ผลผลิตตอไรประมาณ 10 ตัน ตอการตัด 1 ครั้ง
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 ปจจบุนัมหีลายพืน้ทีใ่นประเทศไทยทีเ่ริม่หนัมาปลกูหญาเนเปยรเพือ่

สรางพลงังานทดแทนจากชวีภาพ ผูเขยีนขอยกตวัอยาง พืน้ทีบ่านดงผกัขา

หมู 1 ตําบลสวางวีระวงศ อําเภอสวางวีระวงศ จังหวัดอุบลราชธานี 

ทีเ่ริม่ใชหญาเนเปยรเขามาผลติไฟฟาเพือ่สรางรายไดใหชมุชนแทนปลกูขาว

โดยมีบริษัทพลาสมา เพียวริตี้ เพาเวอร จํากัด เปนผูบุกเบิกเขามาตั้ง

โครงการโรงไฟฟาจากหญาเนปยรในพื้นที่แหงนี้ 

 เริ่มแรกพื้นที่ในหมู บานที่ผ านมาชาวบานไมสามารถปลูกขาว 

หรือพืชชนิดอื่นใด ๆ ไดเลย เนื่องจากสภาพดินที่ไมเหมาะสมแกการ

เพาะปลูก บริษัทจึงตัดสินใจชักชวนใหชาวบานรอบโรงไฟฟามาทดลอง

ปลกูหญาเนเปยร ซึง่โรงไฟฟายนิดจีดัหาทัง้พนัธุ และรบัประกนัราคารบัซือ้

ที่ตันละ 300 บาท โดยโรงไฟฟาจะเปนผูนํารถไปเก็บเกี่ยวผลผลิตใหเอง

ถึงแปลงเพาะปลูกแตเนื่องจากการกอสรางโรงไฟฟาขณะนั้นยังไมเปนรูป

เปนราง ทําใหชาวบานยังไมมั่นใจ และมีการลงชื่อเขารวมแคประมาณ 

20-30 ราย 

 กระบวนการนําหญาเนเปยรเขามาสูกระบวนการผลิตไฟฟา จะนํา

หญาทีม่อีายตุัง้แต 45-60 วนั เขาถงัหมกัเพือ่ใหเกดิเปนแกสชวีภาพ ตอจาก

นัน้ จะเขาสูกระบวนการผลติ โดยผานเครือ่งกาํเนดิกระแสไฟฟาทีส่ัง่ซือ้มา

จากประเทศเยอรมนี ขั้นตอนการหมักและผลิตจะมีคารบอนไดออกไซด

ออกจากตวัเครือ่งกาํเนดิไฟฟา มลีกัษณะเดยีวกบัทอไอเสยีรถยนต จงึมัน่ใจ

ไมมีผลตอมลพิษทางอากาศ
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 สวนกากที่เกิดจากการหมัก จะถูกนําไปใชเปนปุยชีวภาพใหแกแปลงปลูกหญาเนเปยร หรือนําไปใชกับการปลูกพืชชนิดอื่น ๆ  ได 

ทําใหเปนประโยชนแกชาวบานในพื้นที่โดยรอบ สําหรับนํ้าที่ใชในการหมักก็มีปริมาณนอยมาก เพราะมีการนํานํ้ามาใชแบบหมุนเวียน

ภายในถังหมักไมมีการปลอยออกจากโรงไฟฟา ดวยกระบวนการนี้ จึงไมมีผลกระทบดานสิ่งแวดลอมทั้งกลิ่น เสียง กาก และนํ้าใช 

จึงไดการยอมรับจากประชาชนที่อาศัยอยูรอบโรงไฟฟาและทําใหมีชาวบานตัดสินใจมารวมปลูกหญาเนเปยรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

 ดวยเล็งเห็นถึงศักยภาพในฐานะพืชพลังงานทดแทน ผูเขียนจึงเห็นวา หากภาครัฐเขามามีบทบาทสําคัญในการสนับสนุน

การพัฒนาหญาเนเปยรใหเปนพลังงานทดแทน  มีนโยบายสงเสริมพลังงานชีวภาพที่ชัดเจน  รวมถึงหนวยงานและผูที่มีสวนรวม

ทุกภาคสวนสรางความรวมมือในการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงมีการผลักดันใหเกิดการลงทุนในโครงการตาง ๆ เพื่อสราง

อาชพีและสรางรายไดใหกบัเกษตรกรในพืน้ที ่ผูเขยีนเชือ่มัน่วา ในอนาคตหญาเนเปยรจะกลายเปนพชืพลงังานทีส่าํคญัอกีทางเลอืกหนึง่

ในการผลิตพลังงานทดแทน เพื่อสรางความมั่นคงดานพลังงานใหกับประเทศอยางยั่งยืนตอไป
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บทความพิเศษ

วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การประชุม COP 21 

ชาญชัย โฉลกคงถาวร

สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ
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COP คืออะไร ? 

 COP หรือ Conference of the Parties หมายถึง การประชุมสมัชชาประเทศภาคี

อนุสัญญาสหประชาชาติว าดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations 

Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) โดยภายใต UNFCCC 

การประชุมสมัชชาประเทศภาคี หรือ COP ถือเป นเวทีการประชุมเพื่อเจรจาเรื่อง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกลุมประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ใหญที่สุด และมีอํานาจ

สูงสุดในการตัดสินใจและดําเนินการดานตางๆ ภายใตอนุสัญญาฯ โดยที่การประชุม COP

ครั้งล าสุดเปนการประชุม COP 21 หรือการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ

วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 ที่จัดขึ้นระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน 

- 11 ธันวาคม 2558 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งในสวนของประเทศไทยนั้น สํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอม ไดรบัมอบหมายใหเปนหนวยประสานงานกลางแหงชาต ิ(National Focal Point)

ภายใตอนุสัญญา UNFCCC  
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Paris Agreement: ผลลัพธสําคัญจากการประชุม 

COP 21 

  การประชุม COP 21 ในครั้งนี้มีผลลัพธการประชุม

ทีส่าํคญัมากเรือ่งหนึง่ คอื ทีป่ระชมุรฐัภาค ีไดมกีารใหความเหน็ชอบ

และรับรองความตกลงใหม เรียกวา Paris Agreement หรือ

ความตกลงปารสี เพือ่มาแทนทีพ่ธิสีารเกยีวโต (Kyoto Protocol) 

ที่ไดหมดอายุลงแลว เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (2012)1 

ซึ่งขอตกลงปารีสมีสาระสําคัญ คือ มีการกําหนดเปาหมายใน

การคงระดับการเพิ่มอุณหภูมิโลกใหตํ่ากวา 2 องศาเซลเซียส 

รวมถึงพยายามจํากัดอุณหภูมิโลกไมใหเพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศา

เซลเซยีส โดยกระตุนใหประเทศสมาชกิยกระดบัการลดการปลอย

กาซเรือนกระจก (Green House Gas: GHG) ใหเพิ่มสูงขึ้น

มากกวาเปาหมายการลด GHG ที่ประเทศสมาชิกไดสงเปาหมาย

ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก (Intended Nationally 

Determined Contributions: INDCs) ของแตละประเทศตามที่

ไดจดัทาํไวเพือ่ใหสามารถคงระดบัการเพิม่อณุหภมูโิลกใหตํา่กวา 

2 องศาเซลเซียส หรือ 1.5 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ประเทศสมาชิก

จะตองจัดสง INDCs ใหกับฝายเลขานุการ UNFCCC ภายในวันที่ 

1 ตุลาคม 2558 รวมถึงจัดสงรายงานการดําเนินการตาม INDCs 

ทุกๆ 5 ป ตลอดจนจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาในการลดการ

ปลอย GHG ระยะยาว (ป 2050) ใหกับฝายเลขานุการภายในป 

2020 โดยจะเนนหลักการในเรื่องการมีสวนรวมของทุกประเทศ 

(applicable to all) ซึ่งจะเริ่มใชตั้งแตป พ.ศ. 2563 (2020) 

1เนื่องจากพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ไดหมดอายุลงแลว เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (2012) คณะทํางานเฉพาะกิจพิธีสารเกียวโต Ad Hoc 
Working Group on Kyoto Protocol (AWG-KP) ไดมีการเจรจาจัดทําเปาหมายการลด GHG และพันธกรณีในการลด GHG ในระยะที่ 2 โดยที่ประชุม 
COP18 ไดใหความเห็นชอบในการกําหนดเปาหมายการลด GHG ของประเทศพัฒนาแลวรอยละ 18 จากป พ.ศ. 2533 (1990) รวมถึงกําหนดพันธกรณี
ในการลด GHG ในระยะสองขึ้น ระหวางป พ.ศ. 2556-2563 (2013-2020) โดยจัดทําเปน “ขอแกไขพิธีสารเกียวโตและภาคผนวกของพิธีสารฯ” โดยให
มีผลผูกพันไปพลางกอน (provisionally apply) โดยเปนการดําเนินงานเพื่อลดการปลอย GHG กอนป 2020 หรือ pre-2020 action
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 โดยในส วนของประเทศไทย กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย สผ. ไดจัดสง INDCs ใหกับ

ฝายเลขานุการ UNFCCC แลวเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 โดยมี

เปาหมายระยะยาวในการลดการปลอย GHG ใหไดรอยละ 20-25 

ใน 2 ภาคสวน ไดแก 1) ภาคพลังงาน โดยการประหยัดพลังงาน

และสงเสริมการใชเทคโนโลยีในพลังงานทดแทนและพลังงาน

หมุนเวียนในรูปแบบตางๆ เชน การสรางรถยนตไฟฟา เปนตน 

และ 2) ภาคการขนสง โดยการดําเนินโครงการกอสรางระบบ

คมนาคมขนสงที่เปน Mass Transportation ในรูปแบบตางๆ 

อาทิ การขนสงระบบราง 

แนวทางการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศของประเทศ/องคการระหวางประเทศ

ตางๆ จากการจัดงานนิทรรศการในการประชุม 

COP21 

 การประชุม COP 21 ประเทศเจาภาพฝรั่งเศสยังไดมีการ

จัดงานนิทรรศการ เพื่อแสดงถึงแนวทางการดําเนินงานดาน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศที่ เป นภาคี

อนุสัญญา UNFCCC แตละประเทศ/องคกรระหวางประเทศ

วามีนโยบายและการดําเนินงานตอเรื่องดังกลาวอยางไร เชน 

 กลุมประเทศแอฟริกัน โดย African Development 

Bank Group (AfDB) นําเสนอเกี่ยวกับความพยายามของ

กลุ ม AfDB เพื่อผลักดันใหเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศผนวกเข าเป นส วนหนึ่งของนโยบาย ยุทธศาสตร  

และการลงทุนของกลุ ม  AfDB ในการบรรเทาและลด

ความเสี่ยงด านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึง

ส งเสริมงานด านพัฒนาดังกล าวให แก ประเทศแอฟริกา

    สหภาพยโุรป (EU) นาํเสนอเกีย่วกบับทบาทของ EU ในการ

ใหความชวยเหลือดานการเงินและผู เชี่ยวชาญผานโครงการ

ดานการลงทุนเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งการดําเนินงาน

ดงักลาวจะนาํไปสูการบรรลผุลตามนโยบายดานการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศของ EU
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  จีน โดย China Science and Technology 

Exchange Center นําเสนอเกี่ยวกับการเผยแพร และ

การประยกุตใชเทคโนโลยทีีเ่ปนมติรกบัสิง่แวดลอมทีเ่หมาะสมกบั

ประเทศกําลังพัฒนา รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีภายใตความรวมมือ

จากกลุมประเทศกําลังพัฒนาในการแกไขปญหาโลกรอน 

   ญี่ปุน นําเสนอเกี่ยวกับการใชประโยชนจากเทคโนโลยี

ตางๆ รวมถึงดาวเทียมในการตรวจสอบ คาดการณ การปรับตัว

และประเมินผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  กลุม Nordic Council of Ministers (กลุม Nordic คือ 

กลุมประเทศที่ประกอบดวยประเทศจากยุโรปและแอตแลนติก

เหนือ) นําเสนอเกี่ยวกับโครงการและผลลัพธที่ไดจากการดําเนิน

โครงการของกลุมในการจัดทําแนวทางการแกไขปญหาเรื่อง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

   สภาหอการคาอินเดียดานพาณิชยและการคา นําเสนอ

เกี่ยวกับโครงการริเริ่มจากภาคอุตสาหกรรมอินเดียในการขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจใหเติบโตควบคูไปกับการลดการปลอย GHG 

และการสงเสรมิการพฒันาทีค่รอบคลมุในทกุมติ ิไดแก เศรษฐกจิ 

สังคม และสิ่งแวดลอม 

  ประเทศไทย โดยกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

นําเสนอเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนและเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอมของประเทศ ผานโครงการพระราชดําริตางๆ 

แผนงานการดําเนินงานดาน INDC ของไทย และการดําเนิน

งานดานการลดผลกระทบดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภายใตแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่11 ของไทย   

การเตรียมความพรอมของภาคอุตสาหกรรมไทย

ตามขอตกลง Paris Agreement 

  Paris Agreement เปนความตกลงใหมที่จะมาใชแทน

พิธีสารเกียวโตซึ่งหมดอายุลงในป ค.ศ. 2020 โดยที่ความตกลง

ไมมีบทลงโทษหรือขอบังคับทางกฎหมายแกประเทศที่ไมปฏิบัติ

ตามพันธกรณีภายใตความตกลง โดยเปาหมายการลดการปลอย 

GHG ภายใตความตกลงจะขึ้นอยูกับการดําเนินการตาม INDCs 

ทีป่ระเทศสมาชกิจดัทาํในรปูแบบตามความสมคัรใจ (voluntary 

basis) อยางไรก็ดี ถึงแมวาความตกลงจะไมมีบทลงโทษหรือ

บงัคบัทางกฎหมาย แตกม็กีลไกในการสรางแรงกดดนัตอประเทศ

สมาชิกในการดําเนินงานดานการลดการปลอย GHG และรวมถึง

พนัธกรณตีางๆ โดยเฉพาะกบัประเทศพฒันาแลวทีจ่ะตองปฏบิตัิ

ตาม เชน การจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานภายใต Paris 

Agreement คณะตางๆ รวมถงึกาํหนดใหประเทศสมาชกิตองจดั

สงรายงานการลด การปลอย GHG ทุกๆ 5 ป เปนตน 

 ทัง้นี ้ในสวนของภาคอตุสาหกรรมถงึแมวาการจดัสง INDCs 

สําหรับป ค.ศ. 2030 ของไทยใหกับ UNFCCC ที่เปนเปาหมาย

ระยะยาวในการลดการปลอย GHG ที่รอยละ 20-25 จะระบุ

เฉพาะภาคพลังงานและภาคการขนสง อยางไรก็ตาม แนวโนม

ที่องคการสหประชาชาติใหความสําคัญตอการลดการปลอย 

GHG ภายใตความตกลงสะทอนใหเห็นวากระบวนการผลิตของ

ภาคอุตสาหกรรมไทยในอนาคตจะตองใหความสําคัญ ตอ

การดําเนินงานและกิจกรรมเพื่อยกระดับการผลิตสินค า

รวมถึงการกําจัดกากของเสียที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมไปใน
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 อางอิง : ความตกลง Paris Agreement 

บทความ เรื่องปฏิวัติโลกอุตสาหกรรม พลิกโฉมหนาการผลิต นิตยสาร Blue Update Edition 16

แนวทางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืนใหเปน

รูปธรรมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม

ควรมีการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ Paris Agreement 

ภายใต UNFCCC ในการลดการปลอย GHG ในอนาคตของภาค

อุตสาหกรรมไทย โดยการยกระดับและปรับทิศทางการผลิต

และการพัฒนาคลัสเตอรสําหรับกิจการที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง

และอุตสาหกรรมแหงอนาคตที่สรางมูลคาดวยการใชนวัตกรรม 

ทัง้ระดบัตนนํา้ กลางนํา้ และปลายนํา้ อาท ิอตุสาหกรรมเชือ้เพลงิ

ชีวภาพ เคมีชีวภาพ พลาสติกชีวภาพ และการผลิตรถยนตที่ใช

ไฟฟา เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การวางพื้นฐานอุตสาหกรรม

การผลิตไทยเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.02 และพัฒนาไปสูการ

สรางโรงงานอัจฉริยะในอนาคต3 เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมาย

การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและครอบคลุมในอนาคต

2อุตสาหกรรม 4.0 หรือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 จะเปนการบูรณาการโลกของการผลิต เขากับการเชื่อมตอทางเครือขายในรูปแบบ “Internet of 

Things (IoT)” ทกุหนวยของระบบการผลติ ตัง้แตตวัวตัถดุบิ เครือ่งจกัร เครือ่งมอือปุกรณ ระบบอตัโนมตัแิละหุนยนตหนวยตางๆ เหลานีจ้ะถกูตดิตัง้ระบบ

เครือขายเพื่อใหสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกันอยางอิสระในการจัดการกระบวนการผลิตทั้งหมด กลาวคือ เปนการเปลี่ยนแปลงการ

ผลิตจากระบบเดิมที่ควบคุมโดยสวนกลาง Centralized มาเปนระบบ Decentralized ที่แตละหนวยของระบบการผลิต ไมวาจะเปนเครื่องจักร หุนยนต 

หรืออุปกรณเครื่องมือวัดตางๆ มีความสามารถในการรับรู (Recognition) การวิเคราะห (Diagnosis) การเพิ่มประสิทธิภาพ (Optimizations) และการ

กําหนดรูปแบบ (Configuration) ดวยตัวเอง

3โรงงานอจัฉรยิะ เปนโรงงานทีส่ามารถ feed back ประสทิธภิาพและคณุภาพของกระบวนการผลติแบบ real time การจดัการเวลาและตนทนุ   การผลติ

จะมีประสิทธิภาพกวากระบวนการผลิตแบบเดิมระบบอัตโนมัติชั้นสูงจะกลายเปนมาตรฐานสําหรับ smart factory ซึ่งมีระบบการผลิตที่มีความยืดหยุน

สูงทําใหสามารถสนองตอบตอเงื่อนไขและสภาพของการผลิตแบบ real time และสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรทุกดานไดเกือบ 100% นอกจากนี้ 

ขอไดเปรยีบของการผลติในอตุสาหกรรม 4.0 ไมไดจาํกดัแตเพยีง Mass Production แตยงัสามารถตอบสนองความตองการทีไ่มจาํกดั แมแตการผลติงาน

หนึ่งรอบการผลิตที่มีงานเพียงชิ้นเดียว (One-off Production) ก็ไมไดทําใหประสิทธิภาพของการผลิตลดลง

ไฟฟา เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การวางพื้นฐานอุตสาหกรรม
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รอบรั้ว อุตสาหกรรม
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ประชุมระบบปายขอมูลรถยนต

นายวีระศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (รศอ.) 
เปนประธานประชุมระบบระบบปายขอมูลรถยนตตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker) 
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2559 ณ หองประชุม 601 สศอ.

สศอ. รวมทําบุญตักบาตรปใหม พ.ศ. 

2559 

นายศิริรุจ จุลกะรัตน ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ผศอ.) พรอมดวย
นายสุรพล ชามาตย รองผูอํานวยการ สศอ. และ
นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผูอํานวยการ สศอ. 
พรอมผูบริหาร ขาราชการและเจาหนาที่ สศอ. 
รวมทําบุญตักบาตรพระสงฆจํานวน 60 รูป 
เนื่องในวาระดิถีขึ้นปใหม พ.ศ. 2559 ณ บริเวณ
หนาอาคารสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
วันจันทรที่ 4 มกราคม 2559

ขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอรเกษตรแปรรูป

นายศิริรุจ จุลกะรัตน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ผศอ.) เปนประธาน 
ประชมุแลกเปลีย่นความคดิเหน็การขบัเคลือ่นการดาํเนนิงานตามนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิ
พิเศษคลัสเตอรเกษตรแปรรูป รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของและภาคเอกชน เมื่อวันที่ 19 
มกราคม 2559 ณ หองประชุม 601 สศอ.

รวอ. ประชมุคณะกรรมการเรงรดันโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษในรปูแบบ

คลัสเตอร 
นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานการประชุม 
คณะกรรมการเรงรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร เมื่อวันที่ 27 
มกราคม 2559 ณ หองประชุม 601 สศอ.

แถลงขาวดชันผีลผลติอตุสาหกรรม (MPI) 

เดือนธันวาคม 2558

นายศิริรุจ จุลกะรัตน ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ผศอ.) แถลงขาว 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนธันวาคม 
2558 ขยายตัวรอยละ 1.33 อุตสาหกรรมสําคัญ
ที่ขยายตัว ไดแก ผลิตภัณฑพลาสติก ผลิตภัณฑ
จากคอนกรีต เครื่องประดับ นํ้ามันประกอบ
อาหาร สวนดชันผีลผลติอตุสาหกรรมของป 2558 
ขยายตัวไดรอยละ 0.3 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 
2559 ณ หองประชุม 202 สศอ.
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การสงออก - นําเขา สินคาอุตสาหกรรมไทย
ไตรมาส 4 ป 2558 การสงออกสนิคาอตุสาหกรรม (ไมรวมทองคาํ) หดตวัรอยละ 
7.4 เมือ่เทยีบกบัชวงเดยีวกนัของปกอน ซึง่เปนการหดตวัตอเนือ่งตัง้แตตนป 2558 
จากการสงออกสนิคาสาํคญัหลายรายการหดตวั อาท ิ เครือ่งคอมพวิเตอร อปุกรณ
และสวนประกอบเครื่องรับวทิยุโทรทัศนและสวนประกอบ ผลติภัณฑยาง สิ่งทอ
เครือ่งนุงหม เปนตน ประกอบกบัมลูคาสงออกสนิคาทีม่รีาคาเกีย่วเนือ่งกบัราคานํา้มนั
ดบิ เชน เคมภีณัฑและเมด็พลาสตกิปรบัตวัลดลง ทัง้นีใ้นไตรมาสนี ้ตลาดสงออกหลกั
ไดรบัเพยีงแรงสนบัสนนุจากประเทศในกลุม CLMV ขณะทีก่ารสงออกไปสหรฐัฯ 
หลงัจากขยายตวัไดอยางตอเนือ่งกลบัหดตวัรอยละ 3.9 ดานการสงออกไปอาเซีย่น 
(5) ญีปุ่น สหภาพยโุรป (27) และจนียงัหดตวัอยางตอเนือ่ง

ไตรมาส 4 ป 2558 การนาํเขาสนิคาหดตวัรอยละ 12.6 เมือ่เทยีบกบัชวงเดยีวกนั

ของปกอน จากการนําเขาสินคาเชื้อเพลิงหดตัวรอยละ 40.3 สินคาทุนหดตัวรอย

ละ 2.3 ตามการนําเขาเครื่องจักรกลและสวนประกอบ รวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร 

อุปกรณและสวนประกอบที่ลดลง ขณะที่การนําเขาสินคาวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป 

(ไมรวมทองคํา) หดตัวรอยละ 17.0

สินคาอุตสาหกรรม 3 อันดับแรก ในแตละตลาดสงออกสําคัญของไทย ไตรมาส 2 ป 2558

- รถยนต อุปกรณและ

 สวนประกอบ (+4.8%)

- เครื่องจักรกลและสวน

 ประกอบ (+2.3%)

- เคมีภัณฑ (-17.7%)

- คอมพิวเตอร อุปกรณ

 และสวนประกอบ 

 (-13.7%)

- รถยนต อุปกรณ

 และสวนประกอบ 

 (+21.5%)

- อัญมณีและเครื่อง

 ประดับ (-20.6%)

- คอมพิวเตอร อุปกรณ

 และสวนประกอบ 

 (+2.7%)

- ผลิตภัณฑยาง 

 (+14.3%)

- เครื่องรับวิทยุ

 โทรทัศนและสวน

 ประกอบ (-22.4%)

- รถยนต อุปกรณและ

 สวนประกอบ 

 (-2.4%)

- คอมพิวเตอร อุปกรณ

 และสวนประกอบ 

 (-7.0)

- เครื่องจักร และสวน

 ประกอบ (-11.4%)

- เม็ดพลาสติก 

 (-22.6%)

- คอมพิวเตอร อุปกรณ

 และสวนประกอบ 

 (-13.0%)

- แผงวงจรไฟฟา.

 (+116.9%)
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OIE Business Indicators ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

โดย :  สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม โทรศพัท 0 2202 4373 โทรสาร 0 2644 8316 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.oie.go.th

ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
(OIE CLI) ปรบัเพิม่อยูใกลเสนมาตรฐาน (ระดบัมาตรฐาน 100.00) ทาํใหคาด
วาในอนาคต 1-4 เดือนขางหนา (พฤศจิกายน 2558 – กุมภาพันธ 2559) 
ทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยนาจะมีทิศทางดีขึ้น เปนผลจากอุปสงค
ในประเทศเริ่มปรับสูงขึ้น จากมาตรการกระตุ นเศรษฐกิจของภาครัฐ 
แตอยางไรก็ตามยังคงมีปจจัยเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะ
เศรษฐกิจจีนที่มีแนวโนมชะลอตัว 

หมายเหตุ: เกณฑการเตือนภัย 4 เกณฑ คือ 

ภาวการณขยายตัว (Expansion): ดัชนีชี้นํามากกวา 100 และมีคาเพิ่มขึ้น 

ภาวการณชะลอตัว (Downturn): ดัชนีชี้นํามากกวา 100 และมีคาลดลง

ภาวการณหดตัว (Slowdown): ดัชนีชี้นํานอยกวา 100 และมีคาลดลง 

ภาวการณฟนตัว (Recovery): ดัชนีชี้นํานอยกวา 100 และมีคาเพิ่มขึ้น 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหมายเหตุ: () หมายถึง อัตราการขยายตัว (%) ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม


