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กองวจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรมในป 2560 เมือ่พจิารณาจากดชันีผลผลติอตุสาหกรรม (MPI) ขยายตวัรอยละ 1.58 

ใกลเคียงกับป 2559 ที่  MPI ขยายตัวรอยละ 1.6 โดย อุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตัวดีในป  2560 อาทิ  อิเล็กทรอนิกส 

จากการสงออกไปตลาดหลักเพิ่มขึ้นและแนวโนมในเรื่อง The Internet of things (IoT) รถยนต (เปนการขยายตัว

ของตลาดในประเทศ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัว) อุตสาหกรรมอาหาร (จากผลผลิตท่ีเพิ่มขึ้น 

อีกท้ังอุตสาหกรรมอาหารยังไดรับแรงขับเคลื่อนสําคัญจากการสงออกท่ีความตองการบริโภคขยายตัวอยางตอเนื่อง 

กอปรกับการบริโภคในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น) 
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แนวโนม ป 2561
 ประมาณการอัตราการขยายตัวของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ป 2561
คาดวาจะขยายตัวในชวงรอยละ 1.5 -2.5 โดยมีปจจัยบวกจากการฟนตัว
ของเศรษฐกิจโลกซึ่งจะสนับสนุนใหการสงออกขยายตัวในเกณฑดีอยางตอเนื่อง 
แรงขับเคลื่อนในการลงทุนภาครัฐ ประกอบกับการดําเนินโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี)

  เหล็กและเหล็กกลา ดัชนีการผลิตเหล็กป 2561 
คาดการณวาจะเพิ่มขึ้นเล็กนอยรอยละ 2 เมื่อเทียบกับ
ปกอน โดยคาดวาเปนผลมาจากการลงทุนโครงสราง
ขนาดใหญของภาครัฐทั้งระบบขนสงมวลชนรถไฟฟา
ความเร็วสูง รถไฟฟารางคู รวมถึงโครงการระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงการกอสราง
ภาคเอกชนมแีนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้น

  ยานยนต ประมาณการของอุตสาหกรรมรถยนต
ในป 2561 คาดวาจะมีการผลิตรถยนตประมาณ 2,000,000 
คัน เพิ่มขึ้นรอยละ 2.56 โดยแบงเปนการผลิตเพื่อจําหนายใน
ประเทศประมาณ 900,000 คัน และเปนการผลิตเพื่อการสงออก
ประมาณ 1,100,000 คัน  

 เครื่องใชไฟฟา ป 2561 คาดวา การผลิตและการสงออกเครื่องใชไฟฟามี
แนวโนมทรงตัว โดยเพิ่มขึ้นเล็กนอยรอยละ 1.00 และ 3.00 ตามลําดับ เมื่อเทียบ

กับปกอน จากตลาดในประเทศและตลาดหลัก
ที่เริ่มฟนตัว โดยสินคาที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น คือ 
เครื่องซักผา เนื่องจากคําสั่งซ้ือจากตลาดหลัก
เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาสวนสินคาที่มี
แนวโนมชะลอตัวคือ เครื่องปรับอากาศจากการ
สงออกไปในตลาดอาเซียนท่ีลดลง เนือ่งจากมกีาร
แขงขันที่สูงข้ึน

  อิเล็กทรอนิกส ป 2561 คาดวาการผลิต
สินคาอิเล็กทรอนิกสจะเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.00 และ
คาดวาจะมมีลูคาการสงออกไปตลาดหลกัเพิม่ขึน้
รอยละ 7.00 เมือ่เทียบกบัปกอนสินคาทีม่แีนวโนม
เพิ่มขึ้น คือ IC เนื่องจากความตองการ IC ซึ่งเปน
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ชิน้สวนสาํคญัในการพัฒนาสนิคาทีม่กีารใชเทคโนโลยทีีส่งูข้ึนรวม
ถงึนําไปใชเปนช้ินสวนใน Smart phone และ Tablet ซึง่มคีวาม
ตองการเพิ่มขึ้นมาก

  เคมีภัณฑ แนวโนมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ป 2561 
คาดวาจะมีมูลคาการสงออกประมาณ 8,105 ลานเหรียญสหรัฐ 
และมีมูลคาการนําเขาประมาณ 15,211 ลานเหรียญสหรัฐ 
เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 3 สอดคลองตามทิศทางการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ โดยมีปจจยัสนบัสนุนจากการกระตุนดาน
เศรษฐกิจของภาครัฐ ประกอบกับการเติบโตของอุตสาหกรรม
อาหาร ยานยนต จะชวยผลักดันใหการคาเคมีภัณฑขยายตัว
มากขึ้น 

  เย่ือกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ ป 2561 คาดวา 
จะมีแนวโนมขยายตัวตอเนื่องจากป 2560 ตามความตองการ
ของผูบริโภคในอุตสาหกรรมหลักอื่น ๆ โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ
กระดาษ ในสวนหนงัสอืและสิง่พมิพ อาจสงผลใหการสงออกและ
นําเขาชะลอตัวจากการเปลี่ยนแปลงของผูบริโภคที่ปรับเปลี่ยน
ไปตามยุคสมัย โดยเฉพาะในยุคที่สื่อโซเชียลเขามามีบทบาทตอ
สือ่สิง่พิมพมากขึน้ ทัง้ในแงของการขายโฆษณาและยอดจาํหนาย 
ทําใหเกิดผลกระทบตอสิ่งพิมพเปนอยางมาก แตอยางไรก็ตาม 
กลุมหนังสือวรรณกรรม นวนิยาย และนิยายแปล รวมทั้งหนังสือ
สาํหรบัเดก็และส่ือการเรียนการสอนยังคงขยายตัวดีอยางตอเนือ่ง

  เซรามิก การผลติและการจาํหนายเซรามกิภายในประเทศ 
ป 2561 คาดวา จะมแีนวโนมเพิม่ขึน้ จากการผลติเพือ่รองรบัการ
สงออกที่ขยายตัวไดดีในตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และอาเซียน 
อีกทั้งการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัว
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จะเปนตัวกระตุนการลงทุนภาคธุรกิจและ
ภาคเอกชน ทําใหฐานรายไดของประชาชนในระบบเศรษฐกิจ
สูงขึ้น ประชาชนมีกําลังในการปรับปรุงซอมแซมบานเรือนท่ีอยู
อาศัย สงผลใหตลาดวัสดุผลิตภัณฑเซรามิกมีแนวโนมขยายตัว
ตามไปดวย

  ปนูซเีมนต อตุสาหกรรมปูนซเีมนตในภาพรวมในป 2561   
การผลิตและการจําหนายปูนซีเมนตคาดวาจะปรับตัวเพ่ิมข้ึน
เล็กนอยจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีการฟนตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง    
หากการเดินหนาไดตามแผนของการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
ของภาครัฐทั้งโครงการเดิมและโครงการใหมจะมีผลตอความ
ตองการใชปูนซีเมนตในประเทศใหเพิ่มขึ้น

  สิ่งทอและเคร่ืองนุงหม ภาพรวมการผลิตเสนใยส่ิงทอ 
ผาผืน และเสื้อผาสําเร็จรูป คาดวา จะขยายตัวตามทิศทางการ
สงออกที่มีแนวโนมขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจของคูคา เชน 
จีน ญี่ปุน เวียดนาม โดยเฉพาะการสงออกเสนใย และผาผืน 
ไปยังตลาด CLMV ซึ่งเปนฐานการผลิตเครื่องนุงหมที่สําคัญของ
โลก  ประกอบกับมกีารผลิตเพ่ือรองรับการจําหนายในประเทศท่ี
มแีนวโนมขยายตัวจากการลงทุนภาครัฐและเอกชน ซึง่เปนปจจยั
เสริมที่จะทําใหความเชื่อมั่นผูบริโภคปรับตัวดีขึ้น

  ไมและเคร่ืองเรือนไม การผลติและจาํหนายเครือ่งเรอืนไม
ป 2561 เม่ือเทยีบกบัป 2560 คาดวาจะขยายตัวเพิม่ขึน้ โดยไดรบั
ปจจยัหนนุจากการผลติเพือ่รองรบัการสงออกทีค่าดวาจะเติบโต
มากกวาป 2560 ตลอดจนนโยบายกระตุนเศรษฐกจิของภาครฐัยงั
คงเปนแรงขับเคลือ่นเศรษฐกิจทีส่าํคญัภายในประเทศ สอดคลอง

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 5วารสาร



กับการสงออกไมและผลิตภัณฑไม ป 2561 ที่คาดวาจะขยายตัว
เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจในตลาดประเทศคูคาสําคัญ เชน จีน 
ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา ที่มีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องุ

 ยา สําหรับการผลิตยาในป 2561คาดวาจะยังขยายตัวได
ตามแนวโนมการขยายตัวของตลาดท้ังในและตางประเทศ โดย
เฉพาะเวียดนามและเมียนมาซึ่งเปนตลาดสงออกหลักในสินคา
ยาของไทย

  ยางและผลิตภัณฑยาง การผลิตยางแปรรูปข้ันตน 
ยางรถยนต และถุงมือยาง ในป 2561 คาดวาจะยังขยายตัวไดตาม
แนวโนมการขยายตวัของตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะจีนซึง่เปน
ตลาดสงออกหลักในสินคายางแปรรูปขั้นตน และสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเปนตลาดสงออกหลักในสินคายางรถยนตและถุงมือยางของ
ไทย

   รองเทาและผลติภณัฑหนงั การผลติรองเทาและเครือ่ง
หนังป 2561 คาดวา การฟอกและตกแตงหนงัฟอกมแีนวโนมเพิม่
ขึ้นตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก สําหรับการผลิตผลิตภัณฑ
กลุมกระเปาเดินทางและรองเทามีแนวโนมชะลอตัว อยางไร
ก็ตามยังมีปจจัยที่กระตุนการผลิต เชน การขยายตัวเพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวจากประเทศจีน มาเลเซีย  และเกาหลีใต การลงทุน
จากภาครัฐ นโยบายกระตุนการจับจายของรัฐบาล บตัรสวัสดกิาร
แหงรัฐ ซึ่งจะสงผลใหภาพรวมเศรษฐกิจทั้งประเทศดีขึ้น สําหรับ
การสงออก คาดวา ทกุผลิตภณัฑทัง้หนังและผลิตภัณฑหนงัฟอก
และหนังอัดเครื่องใชสําหรับเดินทาง และรองเทาและช้ินสวน 

มทีศิทางขยายตัว โดยมีความตองการของตลาด CLMV เปนปจจยั
สนับสนุนที่สําคัญ

  อัญมณีและเค ร่ืองประดับ  การผลิตอัญมณีและ
เครื่องประดับ ป 2561 คาดวา จะมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับปกอน สวนหน่ึงอาจเปนผลจากความตองการ
สินคาที่เพิ่มขึ้น ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่คาดวาจะเปล่ียนแปลง
ในทิศทางดีขึ้น สงผลตอสถานการณความเช่ือมั่นของผูบริโภค   
สําหรับการสงออก    อัญมณีและเครื่องประดับ (ไมรวมทองคํา) 
คาดวาจะอยูในระดับท่ีคอนขางทรงตัว แมวาความตองการ
บริโภควัตถุดิบพลอยจะลดลง แตผูบริโภคมีแนวโนมตองการ
สินคาเครื่องประดับแทที่ทําจากเพชร และเครื่องประดับเทียมที่
มีดีไซนเปนเอกลักษณเพิ่มมากขึ้น  

  อาหาร การผลิตและการสงออกในภาพรวมอุตสาหกรรม
อาหาร ป 2561 คาดวาจะขยายตัว เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน 
เนื่องจากผลผลิตสินคาเกษตรเพ่ิมข้ึนตามสภาพภูมิอากาศ
ที่เหมาะสม การฟนตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะประเทศ
คูคาหลักของไทยอยางสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน และ
ญี่ปุน และ CLMV รวมทั้งตนทุนการผลิตมีแนวโนมลดลงตาม
ราคาวัตถุดิบอาหารสัตวที่อยูในเกณฑตํ่าสงผลใหการสงออก
ขยายตวัไดตอเนือ่งทัง้กลุมปศสุตัว ประมง ผกัผลไม นํา้ตาล และ
ขาว ธัญพืชและแปง ประกอบกับการบริโภคในประเทศ
ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากภาพรวมเศรษฐกิจท่ีมีแนวโนมดีขึ้นอยาง
ตอเนื่องเชนกัน

GDP สามไตรมาสแรกขยายตัว
รอยละ 3.8 (%YOY)

GDP ภาคอุตสาหกรรมสามไตรมาสแรกขยายตัว
รอยละ 3.8 (%YOY)

ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ป 2560 และแนวโนม ป 2561
GDP สามไตรมาสแรกขยายตัวรอยละ 3.8 (%YoY)

Quarterly Growth (Year on Year)
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จัดทําโดย : 

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
หนังสือรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ปี 2560 และแนวโน้มปี 2561 สศอ.

ภาพประกอบ :
https://www.motorexpo.co.th/news/2694

 GDP สาขาอุตสาหกรรมในสามไตรมาสแรกของป 2560 
ขยายตัวรอยละ 2.2 ปรับตัวข้ึนอยางชัดเจนจากสองไตรมาสแรก
ของป 2560 ที่ขยายตัวรอยละ 1.2 โดยเปนผลมาจากการขยาย
ตัวเรงข้ึนและมีการกระจายตัวมากขึ้นในอุตสาหกรรมที่สําคัญ ๆ  
เช น ยานยนต  เครื่องยนต  อุปกรณและส วนประกอบ 
หลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส การผลิต
เหล็กและผลิตภัณฑเหล็กกลาข้ันมูลฐาน ผลิตภัณฑยาง 
การแปรรูปและการถนอมสัตวนํ้าและผลิตภัณฑจากสัตวนํ้า 
ผลติภณัฑทีไ่ดจากการกลัน่นํา้มนัปโตรเลียม ผลติภณัฑพลาสตกิ 

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ หรือ GDP
 ในสามไตรมาสแรกของป 2560 ขยายตัวรอยละ 3.8 
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากสองไตรมาสแรกของป 2560 ซึ่งขยายตัวท่ี
รอยละ 3.6 และขยายตัวจากสามไตรมาสแรกของป 2559 ที่
ขยายตัวรอยละ 3.3 ปจจัยสําคัญของการเติบโตของ GDP 
 ในสามไตรมาสแรกของป 2560 การผลิตภาคเกษตรเพิ่ม
ขึ้นรอยละ 10.6 การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.2 
ภาคบริการเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.9 การใชจายอุปโภคและบริโภค
ภาคเอกชนเพิ่มขึ้นรอยละ 3.1 การลงทุนรวมขยายตัวเพิ่มขึ้น
รอยละ 1.1 การสงออกสนิคาและบรกิารขยายตวัเพิม่ขึน้รอยละ 5.4
GDP ภาคอุตสาหกรรมสามไตรมาสแรกขยายตัวรอยละ 2.2 
(%YoY)

การเตบิโตของภาคอตุสาหกรรม
ใ น ส า ม ไ ต ร ม า ส แ ร ก ข อ ง
ป 2560 เปนผลมาจากการ
ผลิต ในสาขาอุตสาหกรรม
มีการฟนตัวอยางชัดเจน และ
อุตสาหกรรมเพ่ือการสงออก
ปรับตัวดีขึ้นตามการฟนตัวของ
เศรษฐกิจโลก
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บทความพิเศษ

การสรางสังคมซเูปอรอจัฉรยิะของญ่ีปุน
ÊÑ§¤Á 5.0

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

หลงัจากท่ีประเทศเยอรมนีไดเสนอแนวคิดในการพัฒนาภาค
อุตสาหกรรมการผลิต โดยมีการแบงยุคการปฏิวัติหรือ

การพัฒนาอุตสาหกรรมออกเปน 4 ยุค และกําหนดใหยุค
ปจจุบันเปนยุคท่ี 4 หรือที่เรียกวา “อุตสาหกรรม 4.0”1  
ที่ ภ า ค อุ ต ส าหก ร รม มี ก า ร ใช  เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร สน เ ทศ 
Infomation and Communications Technology (ICT) 
เขามาชวยในการผลิตในลักษณะระบบไซเบอร-กายภาพ 
(Cyber Physical System) โดยมีการเชื่อมโยงของขอมูล

และอุปกรณในเครือขายของหวงโซคุณคา โดยเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ICT จะมีบทบาทสําคัญในการเชื่อมทั้ง
สองระบบน้ีเขาดวยกัน หลังจากน้ัน “วัฒนธรรมจุดศูนย” ไดกลายเปนกระแสที่ประเทศตาง ๆ นํามาใชตั้งชื่อแผนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ยกตัวอยางเชน Productivity 4.0 ของไตหวัน2 และ Government 3.0 ของประเทศเกาหลี3 รวมถึง
โมเดลการพัฒนา “ประเทศไทย 4.0”  ที่หลายฝายกําลังใหความสําคัญ เพื่อเปนการตอบสนองกับแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 
ของเยอรมนี ญี่ปุนจึงไดเสนอแนวทางการพัฒนาใหมที่เรียกวา “สังคม 5.0” หรือ “Society 5.0” ขึ้นมาแขงขัน

 

1อุตสาหกรรมใน 3 ยุคที่ผานมาไดแก อุตสาหกรรม 1.0 ที่เปนการผลิตโดยใชพลังงานน้ําและไอนํ้าสําหรับขับเคล่ือนเครื่องจักรกล อุตสาหกรรม 2.0 ที่ใชพลังงานไฟฟาและเครื่องยนต
สันดาปภายในในการผลิต และอุตสาหกรรม 3.0 ที่มีการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส หุนยนตอุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติ ในการผลิต
2Productivity 4.0 ของไตหวัน จะหมายถึงการนําเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลแบบ Precision Machinery รวมกับเทคโนโลยี ICT โดยใชเครื่องมือหรือเทคโนโลยีตาง ๆ ไดแก 
หุนยนต, IoT, Big Data, ระบบ Cyber-Physical,  การบริหารแบบลีน (LEAN Management), 3D Printing และ Sensor มาใชในการการผลิต
3Government 3.0 ของเกาหลีเปนการปรับปรุงการใหบริการของภาครัฐโดยใช ICT หรือระบบดิจิทัล โดยมีการแบงยุคของการใหบริการของรัฐเปน 3 ยุค ไดแก Government 
1.0 เปนการใหบริการทางเดียวแบบด่ังเดิม (Traditional) Government 2.0 เปนการใหบริการท่ีมีการตอบสนองความตองการของประชาชน (Responsiveness) โดยใหบริการ
แบบสองทางแบบจํากัด และ Government 3.0 เปนการใหบริการแบบเชิงรุก (Proactive) ที่ใหบริการไดตามความตองการของแตละคน (Tailored Service)
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 แนวคิด “สงัคม 5.0” ของญ่ีปุนมลีกัษณะคลายกับแนวคิด
อตุสาหกรรม 4.0 ทีใ่ช ICT ในปรับปรุงประสิทธภิาพการผลิต/การ
ใหบริการ และสอดคลองนโยบายการพัฒนาประเทศในยุคใหมที่
ใหความสําคัญกับการสรางนวัตกรรรม แตแนวคิดนี้จะเนนหรือ
ใหความสําคัญกับสังคมในวงกวาง โดยจะมีการนํา ICT เขามา
มีบทบาทในการสรางโอกาสแกทั้งบุคคลและสังคม ในการสราง
นวัตกรรม การเจริญเติบโต และสงเสริมใหเกิดความเจริญรุงเรือง
แกสังคมโดยรวม
 ในการพัฒนาแนวคิดสังคม 5.0 ญี่ปุนไดมีการประเมิน
สถานการณป จจุบัน และเห็นว าป จจุบันเป นยุคของการ

เปลีย่นแปลง ทีเ่ศรษฐกจิและสงัคมมคีวามเชือ่มโยง เปดกวาง และความครอบคลมุ (Connectivity, Openness and Inclusiveness) 
กรอบการทํางานมีการเปล่ียนแปลงจากเดิมที่ตางคนตางทํา เปล่ียนเปนการผลิตและคิดสรางสรรครวมกัน (Co-production, 
Co-creation) รวมถงึเปนยคุทีน่วตักรรมถกูผลกัดันดวยขอมลูขาวสาร มกีารสรางนวตักรรมทางสงัคมใหม ๆ  การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้
จะมีในทุกดาน และคาดเดาไดยาก ตลอดจนเกิดขึ้นแบบกะทันหัน ดังนั้น มุมมองที่ใชในการพัฒนาจึงตองตองเปนมุมมองของโลก
ไมจํากัดเพียงประเทศใดประเทศหน่ึง เมื่อมีการประเมินสถานการณดังกลาวแลว ญี่ปุนเห็นวากุญแจสําคัญของการรองรับการ
เปล่ียนแปลงเหลานี้คือ “การเตรียมความพรอม” (Preparedness) และเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมดังกลาวญ่ีปุนจึงไดมีการ
ดําเนินการ 3 เรื่องไดแก (1) ทําการสํารวจวาอะไรคือกลยุทธ ซึ่งจะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง (Game Changer) (2) การพยายาม
คิดคนแนวทางการดําเนินงานใหม ๆ (New Approach) และ (3) การลงทุนในเทคโนโลยีที่สามารถสรางแพลตฟอรมในการพัฒนา
รวมกัน (Common Platform) ซึ่งเทคโนโลยีเหลานี้ไดแก อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (IoT: Internet of Things) ปญญาประดิษฐ 
(AI: Artificial Intelligence) หรือขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เปนตน ซึ่งสิ่งท่ีญี่ปุนไดคําตอบในการตอบสนองตอสถานการณ
เหลานี้คือ แนวคิด “สังคม 5.0”

ทีม่า: Keidanren “Toward realization of the new economy and society: Reform of the economy and society by the deepening of 
“Society 5.0” https://www.keidanren.or.jp/en/policy/2016/029_outline.pdf สืบคนเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560

ภาพที่ 1: สังคม 1.0 ถึง สังคม 5.0
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แนวคิด สังคม 5.0 นี้ ไดมีการแบงสังคมของมนุษยของเปน 5 ยุค 
(ภาพท่ี 1) ไดแก

สังคม 1.0 สังคมลาสัตว (Hunting Society) เปนสังคมชวงตั้งแตโลกเริ่มมี
มนุษยเกิดขึ้น จนถึงชวงหนึ่งหมื่นสามพันปกอนคริสตกาล ที่มนุษยเขาปาลาสัตว 
โดยมีการใชชีวิตรวมกับธรรมชาติ 

สังคม 2.0 สังคมเกษตร (Agrarian Society) เปนสังคมชวงหลังหนึ่งหมื่น
สามพนัปกอนคริสตกาลถงึสิน้สดุศตวรรษที ่18 ทีม่นุษยมกีารตัง้ถิน่ฐานท่ีแนนอน 
มกีารพฒันาดานการชลประทาน และมกีารทาํการเลีย้งชพีดวยการทาํเกษตรกรรม
 สังคม 3.0 สังคมอุตสาหกรรม (Industrial Society) เปนสังคมชวงตั้งแต
ศตวรรษท่ี 19 ถึงสิ้นสุดศตวรรษที่ 20 ที่มนุษยมีการพัฒนาอุตสาหกรรม มีการ
ประดษิฐคดิคนเคร่ืองจักรกลและยานยนตไอน้ํา รวมถึงเริม่ตนการผลิตแบบขนาด
ใหญจํานวนมาก (Mass Production)
 สงัคม 4.0 สงัคมขอมูลขาวสาร (information Society) เปนสงัคมชวงหลงั
สงัคมอตุสาหกรรมถงึตนคริสตศตวรรษที ่21 ทีม่นษุยมกีารประดษิฐคอมพวิเตอร 
เริ่มมีการกระจายของขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง
  สําหรับ “สังคม 5.0” จะเปนสังคมของวันนี้และอนาคต ที่เริ่มต้ังแต
ศตวรรษที่ 21 เปนตนมา โดยญี่ปุนเรียกสังคมนี้วา “สังคมซูเปอรอัจฉริยะ 
(Super Smart Society)” ที่ใหคําจํากัดความวา “สังคม 5.0 คือ สังคมที่
มีการสงเสริมใหเกิดความรุงเรืองของมนุษย  โดยสามารถตอบสนองตอความ
ตองการของมนุษยทั้งในดานสินคาและบริการ ทั้งในดานของคุณภาพและ
เวลา รวมถึงมีการตอบสนองตอคนทุกอายุ ทุกเพศ ทุกทองถิ่น และทุกชาติ
ภาษา” โดยตัวอยางของสังคม 5.0 ที่ญี่ปุนคาดหวังใหเกิดข้ึนคือสังคมท่ีมีการ
สรางหรือพัฒนาส่ิงแวดลอมที่มนุษยกับหุนยนตหรือ AI อยูรวมกันและสามารถ
ทํางานรวมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีการสรางบริการแบบเฉพาะเจาะจงท่ีตรงกับความตองการ (Customized Services) 
ทีม่คีวามแตกตางหลากหลาย สงัคมทีญ่ี่ปุนคาดหวงัจงึเปนสงัคมทีจ่ะใชเทคโนโลยี/นวัตกรรมโดยเฉพาะดาน ICT หรือดิจทิลัเปนเครือ่ง

มือในการตอบสนองตอความตองการของสังคม
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 เพื่อเปนการผลักดันแนวคิด
ดังกลาว ญี่ปุนไดบรรจุแนวคิดสังคม 
5.0 ไวใน “แผนพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีพื้นฐานฉบับที่ 5 (5th 
Science and Technology Basic 
Plan) ป 2016-2020” ในบทที่ 2 
เรื่อง “การสรางคุณคาใหมสําหรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม” 
โดยมีการกําหนดเปาหมายเพื่อให 
“ญี่ปุ นสามารถกระตุ นใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงของโลกและยังคงความ
เปนผูนําในยุคแหงการเปลี่ยนแปลง
นี้ได” โดยจะสงเสริมกิจกรรม R&D 
ทีส่ามารถสรางนวัตกรรมท่ีไมตอเนือ่ง 
(Discontinuous Innovations)4

และกระตุนความพยายามใหเกิดการ
คิดคนกลไกที่จะทําใหสังคมซูเปอร
อัจริยะแหงแรกของโลกมีการสราง
คุณคาและบริการใหม ๆ ในสังคมที่
มีการเปล่ียนแปลงและมีสิ่งใหมมา
ทดแทนอยางรวดเร็วตลอดเวลา โดย
มีการกําหนดแผนงานไว 3 ขอ ดังนี้

1) การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) และทรัพยากรมนุษยที่มีความทาทายมากขึ้นในอนาคต ญี่ปุนเสนอแนวคิดในการทํา 
R&D แบบใหมทีจ่ะเนนเรือ่งความกลาในการสรางนวตักรรมท่ีแปลกใหมไมมคีูแขงและไมเกรงกลัวตอความลมเหลว โดยเหน็วาความรู
หรอืเทคโนโลยีเหลานีต้องไมสนใจการทําลายจารีต (Custom) หรอืกระบวนทัศน (Paradigm) เดมิ ซึง่เทคโนโลยีใหม ๆ  เหลานีจ้ะเปน
พื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม (Social Transformation) ดังนั้นนอกเหนือจาก R&D ในเรื่องเดิม ๆ  ที่ดําเนินการอยูเปนปกติ
แลว ญี่ปุนจะเรงรัดใหมีการสรางนวัตกรรมท่ีไมตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางยิ่งนวัตกรรมท่ีมีแนวคิดใหมและเปนนวัตกรรมมีผลกระทบ
ที่สําคัญตอเศรษฐกิจและสังคมสูง ทั้งนี้จะใหความสําคัญเปนพิเศษในการเก็บเก่ียวความคิดที่หลากหลายจากบุคคลกลุมตาง ๆ 
ในญี่ปุนอยางทั่วถึง หรือกลาวไดวา ญี่ปุนจะเนนการสรางโอกาสแกบุคคลหรือคณะบุคคลในการนําแนวคิดใหม ๆ ไปทดลองใช 
โดยจะสรางมาตรการตาง ๆ  ในการสงเสริมโครงการ R&D ที่ทาทายจากกระทรวงหรือหนวยงานที่เก่ียวของ รวมทั้งจะมีการใหอํานาจ
แกหนวยงานในการพิจารณาและประเมินโครงการ R&D ที่จะสงเสริม โดยใหความสําคัญตอโครงการที่มีความเสี่ยง แตมีโอกาสที่จะ
สรางผลกระทบหรือประโยชนที่สูงตอสังคม

2) การสรางใหสังคม 5.0 เกิดขึ้นไดจริง (Realization of Society 5.0)  โดยมีการดําเนินงาน ไดแก
  2.1 การขยายการใช ICT จากภาคการผลิต ญี่ปุนเห็นวา ปจจุบันมีการริเริ่มในการใชเครือขาย (Network) และ IoT ที่มุงเนน
ที่ภาคการผลิต ในสังคม 5.0 ญี่ปุน เครือขายจะไมจํากัดเพียงภาคการผลิตเทานั้น แตจะขยายไปยังสาขาอื่น ๆ ที่หลากหลายเพื่อ
สงเสริมใหเกิดการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจรวมถึง ICT เพื่อสรางสังคมที่มีสุขภาพดีและคนในสังคมมอีายุยืนยาว นอกจากนี้ ยังเนน
การทาํใหผลลพัธทีไ่ดจากพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยสีามารถแทรกซมึไปยงัทกุสาขาและกอใหเกดิการยกระดบัขีดความสามารถ
ของธุรกิจและคุณภาพของบริการ

4นวัตกรรมท่ีไม่ต่อเน่ือง (Discontinuous Innovations) หมายถึง ขบวนการเสนอส่ิงใหม่ที่ใหม่อย่างแท้จริงสู่สังคม โดยการเปล่ียนแปลงค่านิยม ความเชื่อเดิม ตลอดจนระบบคุณค่า
ของสังคมอย่างสิ้นเชิง เป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมจากรูปแบบเดิมของผลิตภัณฑ์และกระบวนการไปสู่รูปแบบใหม่ ซึ่งอาจจะไม่มีความต่อเนื่องหรือเกิดข้ึนในช่วง
เวลาใดก็ได้
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  2.2 การแบงปนวสิยัทศันแหงอนาคต ญีปุ่นมกีารผลักดนัวสิยัทัศนของอนาคตกับผูมสีวนเก่ียวของและประเทศตาง ๆ  ทัว่โลก 
โดยเห็นวาโลกในอนาคตจะเปนโลกที่มีการการบูรณาการกันอยางซับซอนระหวาง   โลกไซเบอร (Cyberspace) และ โลกแหงความ
เปนจริง (Physical Space) 
  2.3 การต้ังเปาหมายในการทําใหบริการและธุรกิจเปนระบบ รวมถึงการสรางกาวหนาแกระบบและการประสานงานกันระหวาง
ระบบตาง ๆ อยางเหมาะสม ญี่ปุนเห็นวา สังคมซูเปอรอัจฉริยะจะเกิดขึ้นไดโดยการเช่ือม “สิ่งตาง ๆ” ผานเครือขาย สรางเปนระบบ
ที่มีความกาวหนาสูง โดยมีการบูรณาการระหวางระบบท่ีหลากหลายเพ่ือใหระบบเหลานี้สามารถประสานและรวมมือกันทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบที่ญี่ปุนไดกําหนดและใหความสําคัญมีจํานวน 12 ระบบ5 ไดแก 1) ระบบการผลิตแบบใหม 2) ระบบ
การดแูลชมุชน/ทองถ่ิน 3) ระบบการดรูกัษาและยกระดับโครงสรางพืน้ฐาน 4) ระบบสงัคมความทนทานตอภยัธรรมชาต ิ5) ธรุกจิและ
บริการใหม ๆ 6) ระบบ Hospitality System 7) แพลตฟอรมสําหรับขอมูลสิ่งแวดลอมโลก 8) ระบบการพัฒนาวัสดุแบบบูรณาการ 

9) ระบบการผลิตอัจฉริยะ 10) ระบบหวงโซอาหารอัจฉริยะ 11) ระบบการขนสงอัจฉริยะ และ 12) ระบบหวงโซคุณคาพลังงาน โดย
ระบบตาง ๆ เหลานี้จะตองมีความเชื่อมโยงทํางานรวมกันในการสรางคุณคาใหม ๆ (New Value) ใหแกทั้งเศรษฐกิจและสังคม 

ที่มา: Nakamura, Michihara. เอกสารการบรรยาย  “STI Policy and Practices in Japan” การสัมมนา Trilateral Seminar on Innovation 

November 22, 2016, http://www.tcs-asia.org/bbs/board.php?bo_table=news&wr_id=335, สืบคนเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

ภาพท่ี 2: การสรางแพลตฟอรมสําหรับสังคม 5.0

5ในปี 2015 ภายใต้แผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐานฉบับท่ี 5 ระบุว่า ญี่ปุ่นมีการกําหนดและให้ความสําคัญกับ 11 ระบบ โดยยังไม่มีระบบธุรกิจและบริการใหม่ที่มี
การอ้างถึงในปัจจุบัน
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 เพื่อเปนการเช่ือมระบบขางตนเขาดวยกัน ญี่ปุนไดสงเสริมใหมีการทํางานรวมกันของทั้งภาคอุตสาหกรรม การศึกษา และภาค
รฐับาลและกระทรวงทีเ่กีย่วของตาง ๆ  ในการใชเทคโนโลยพีืน้ฐาน เชน  AI, IoT หรอื Big Data Processing สงเสรมิใหเกดิแพลตฟอรม 
(Platform) ในการทํางานรวมกัน ที่เรียกวา “Super Society 5.0 Service Platform” (ภาพที่ 2) โดยมีการสรางหรือดําเนินการให
ระบบตาง ๆ สามารถทํางานรวมกันได อาทิ 

 การทําใหเปนมาตรฐานเดียวของอินเตอรเฟส (Interface) และรูปแบบขอมูล (Data Format) เพื่อใหอํานวยความสะดวก
ใหระบบที่มีความหลากหลายสามารถใชงานขอมูลรวมกันได 

 การสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยที่มีความซับซอนที่ใชงานรวมกันหลายระบบ
 การพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถใชขอมูลที่มีความแตกตาง เชน 3D Mapping, Positioning Data ขอมูลอุตุนิยมวิทยา จาก

ระบบตาง ๆ เชน Quasi-Zenith Satellite System ระบบ Data  Integration and Analysis System และ Japanese Public 
Key Infrastructure ใหสามารถใชขอมูลรวมกันได 

 จากการท่ีตองมรีะบบทีใ่หญและซบัซอนมากข้ึน จาํเปนตองมกีารพฒันาเทคโนยสีารสนเทศและการสือ่สารทีส่ามารถรองรบั 
ตลอดจนสรางตัวชี้วัดผลกระทบที่เกิดขึ้นตอเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงตนทุนที่ใชในการดําเนินการดวย

 การสงเสริมวิทยาศาสตรที่เปนเครื่องมือในการสรางความปลอดภัยและขอมูลสวนตัว 
 สงเสริมใหเกิดความความรับผิดชอบผูผลิตสินคาและผูใหบริการดวยการสรางความเขมแข็งแกการริเริ่มดําเนินการทาง

จรยิธรรม กฎหมายและสงัคม ทีม่เีปาหมายใหเกดิการบรูณาการรวมกนัระหวางมนษุยกบัวทิยาศาสตรในการทดลองหรอืนํามาปฏิบตัิ
จริงในสังคม การปรับปรุงแกไขกฎระเบียบและการปฏิรูปท่ีสงผลใหเกิดบริการใหม ๆ  และการสรางระบบและกฎระเบียบที่เหมาะสม

3) การยกระดับความสามารถในการแขงขันและรวบรวมเทคโนโลยีพื้นฐานในสังคม 5.0
ในสวนนี ้ญีปุ่นจะสรางใหเกดิการรกัษาและเสรมิสรางความเขมแขง็ใหกบัขดีความสามารถในการแขงขนัในซเูปอรสงัคมนี ้โดยสงเสรมิ
ใหเกดิการริเริม่ใหม ๆ  เพือ่เปนการสะสมความรู สรางทรพัยสนิทางปญญาและปรบัปรงุระบบมาตรฐานใหกาวหนาขึน้ นอกจากนีย้งัมี
การสรางธุรกิจใหม ๆ ดวยการสงเสริมการสงออกระบบรวม (System Package) ที่ใชในการแกไขปญหาตาง ๆ แทนการสงออก
แบบเดิมที่ญี่ปุนเริ่มมีขอจํากัดจากปญหาอัตราการเกิดตํ่า สังคมผูสูงวัย การขาดแคลนพลังงาน และความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติสูง
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รวมท้ังญี่ปุนจะสงเสริมใหมีการสรางเทคโนโลยีพื้นฐานท่ีจําเปนสําหรับสังคม 5.0 โดยเนนการพัฒนาเทคโนโลยีที่จําเปนสําหรับการ
ใหบริการ (Service Platform) ไดแก Cyber Security, IoT System, Big Data Analysis, AI, เทคโนโลยีอุปกรณ เชน อุปกรณ
ที่สามารถประมวลผลขอมูลจํานวนมากดวยความเร็วสูงและในแบบ Real-time, เทคโนโลยีเครือขายท่ีสามารถรองรับการถายโอน
ขอมูลจาํนวนมากอยางรวดเรว็ และคอมพวิเตอรทีม่คีวามกาวหนาสามารถประมวลผลขอมลูท่ีมคีวามหลากหลายไดอยางรวดเรว็และ
เปนแบบ Real-time
 นอกจากนี ้ญีปุ่นยงัมแีนวคดิในการนาํเอาสวนประกอบของเทคโนโลยพีืน้ฐานทีญ่ีปุ่นมคีวามเขมแขง็ในแตละระบบมาสรางคณุคา
ใหม ๆ ที่สามารถตอบสนองตอความตองการท่ีมีความหลากหลายของทั้งญี่ปุนและท่ัวโลก โดยเทคโนโลยีพื้นฐานท่ีญี่ปุนจะใหความ
สําคัญ ไดแก 1) เทคโนโลยีหุนยนต ที่นํามาใชทั้งในดานการสื่อสาร การใหบริการสังคมและการผลิต 2) เทคโนโลยีเซ็นเซอร ที่ใชใน
การจัดเก็บรวบรวมขอมูลจากมนุษยและสิ่งตาง ๆ  3) เทคโนโลยี Actuator6 ซึ่งเปนตัวที่ทําหนาที่ในการเปด/ปดการทํางานกลไกหรือ
อุปกรณควบคุมในโลกความจริงอันเปนผลมาจากขอมูลที่ประมวลผลจากโลกไซเบอร 4) เทคโนโลยีชีวภาพ 5) เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ
Human Interface ในการควบคุมอปุกรณตาง ๆ  เชน AI, การออกแบบเก่ียวกบัอารมณ (Affective Engineering) และประสาทวิทยาศาสตร 
(Neuro Science) 6) เทคโนโลยวีสัด/ุนาโนเทคโนโลย ีเชน วสัดทุีเ่ปนนวตักรรมหรอืมหีนาท่ีการทาํงานใหม ๆ  (New Function) ทีช่วย
ยกระดับหนาทีก่ารทํางานของระบบตาง ๆ  และ 7) เทคโนโลยีแสงและควอนตัมเทคโนโลยี (Light/quantum Technology) ทีจ่ะชวย
ยกระดับหนาที่การทํางานของระบบตาง ๆ ในดานเทคนิคการวัดใหม ๆ การสงขอมูลหรือพลังงาน และการผลิตตาง ๆ 
 แนวคิด “สังคม 5.0” ของญี่ปุนเปนแนวทางการพัฒนาที่มีความนาสนใจ เนื่องจาก มีการตอยอดจากกระแสแนวทางการพัฒนา
ในปจจุบันที่ใหความสําคัญกับการสรางนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนพื้นฐานของการพัฒนา โดยมีการเปล่ียนจุดท่ี
มุงเนนจากการสรางนวตักรรมเพ่ือนาํสูไปการพัฒนาในแบบด้ังเดมิ  มาเปนการมุงเนนทีก่ารตอบสนองความตองการของคนและสังคม 
เพือ่สรางสงัคมทีม่คีวามสขุและยัง่ยนื นอกจากนีแ้นวทางการดาํเนนิงานของญีปุ่นยงัเนนทีก่ารบรูณการระหวางหนวยงาน ตลอดจนมี
การประสานระบบตาง ๆ เขาดวยกันอยางเปนระเบียบ รวมทั้งการเนนในเรื่องการใหโอกาสแกกลุมตาง ๆ ที่หลากหลายในการเสนอ
ความคิด และที่นาสนใจอยางยิ่งคือ การใหความสําคัญกับการทํา R&D ที่มีความไมเหมือนใคร มีความเปนผูนําและมีความกลาได
กลาเสีย ดังน้ัน วิธีคิดและวธีีการวางแผนของ “สังคม 5.0” จึงเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีควรนํามาศึกษาและนําเอาขอดีมาปรับใชในการ
พัฒนาประเทศไทยตอไป

จัดทําโดย:
นายอนุวัตร จุลินทร

แหลงขอมูลอางอิง:
Council for Science, Technology and Innovation, Cabinet Office, Government of Japan, “Report on The 5th Science and Technology Basic 

Plan”, http://www.jeupiste.eu/news/5th-science-and-technology-basic-plan-adopted สืบคนเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560
Keidanren “Toward realization of the new economy and society: Reform of the economy and society by the deepening of “Society 5.0” 

https://www.keidanren.or.jp/en/policy/2016/029_outline.pdf สืบคนเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560
Sunam, Atsushi. Creating a Super Smart Society in Japan: Society 5.0 – The role of STI Policies, เอกสารประกอบการประชุม International 

Conference on Policies for Productivity Growth ระหวางวันที่ 9-11 สิงหาคม 2560 ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา

6อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับควบคุมการทํางานของวาล์ว

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 14 วารสาร



บทความพิเศษ

 หากพิจารณาขอมูลการนําเขารองเทากฬีาของประเทศไทย
ตั้งแตป พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2560 (ภาพที่ 1) พบวา มูลคา
การนําเขารองเทากีฬามทีศิทางเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองทุกป จาก
มลูคาการนําเขาเพียง 32.26 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป พ.ศ. 2556
เพิม่เปน 90.60 ลานเหรยีญสหรฐัฯ ในป พ.ศ. 2560 จะเหน็ไดวา
ในเวลาเพียง 5 ป มูลคาการนําเขารองเทากีฬาเพิ่มข้ึนกวา 
2 เทาตัว โดยมีตลาดนําเขาที่สําคัญ ไดแก จีน เวียดนาม และ
อินโดนีเซีย ซึ่งทั้ง 3 ประเทศดังกลาวนี้ ถือวาเปนฐานการ
ผลิตรองเทากีฬาใหกับแบรนดชั้นนําของโลก โดยประเทศไทย
นําเขารองเทากีฬาจากตลาดหลักที่สําคัญ ไดแก จีน เวียดนาม 
และอินโดนีเซีย มสีดัสวนมูลคาการนําเขาท่ีขยายตัวเพ่ิมขึน้มาก 
โดยเฉพาะรองเทากีฬาจากประเทศเวียดนาม จากรอยละ 28
ในป พ.ศ. 2556 เพิ่มข้ึนเปน รอยละ 39 ในป พ.ศ. 2560 
(ภาพที่ 2)

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

มาแรง…
วิวัฒนาการของรองเทา “Knit”

SneakerSneaker
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 จากขอมูลดังกลาวสะทอนใหเห็นวา ในชวง 3-4 ปที่ผานมา
กระแสการใสรองเทากีฬา ในชีวิตประจําวันเปนที่นิยมและ
แพรหลายอยางเห็นไดชัด จะเห็นวามีผู สวมใสตามสถานท่ี
ทองเท่ียว และในหางสรรพสินคา สวนหน่ึงเปนเพราะเทรนด
แฟช่ันการแตงกายท่ีเปล่ียนไป การท่ีผูคนท่ัวไปหันมาใสใจกับ
การออกกําลังกายเพือ่สขุภาพและพิถพีถินัในการเลอืกซ้ืออปุกรณ 
อีกทั้งบริษัทกีฬาตางไดคิดคนนวัตกรรมรองเทาใหม ๆ เพื่อ
ตอบโจทยไลฟสไตลของผูสวมใสออกมาสูตลาดกันอยางคึกคัก 
ซึ่งนอกจากจะมีการออกแบบดวยนวัตกรรมที่ทําใหสวมใสสบาย
เทาแลวยังมีการดีไซนรูปทรงใหสวยงามตามสมัยนิยมอีกดวย 
จนติดตลาดกลายเปนอีกหนึ่งการปฏิวัติวงการแฟชั่นโลก

ภาพที่ 1 : มูลคาการนําเขารองเทากีฬาของไทยตั้งแตป พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2560

(ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย)

ป พ.ศ. 2556  ป พ.ศ. 2560

ภาพที่ 2 :  สัดสวนมูลคาการนําเขารองเทากีฬาของไทยจากตลาดนําเขาสําคัญในป พ.ศ. 2556 เทียบกับป พ.ศ. 2560 (ลานเหรียญสหรัฐฯ)
(ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย)
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 ทุกวันนี้รองเทากีฬาถูกผู สวมใสทั่วไปเรียกจนติดปากวา 
“Sneaker” (สนีกเกอร) หมายถึง รองเทาที่มีพื้นรองเทาทํามา
จากยาง หรอืวสัดสุงัเคราะหคลายยาง โดยชือ่เรียกรองเทาชนดินี้
มีรากศัพทมาจากคําโบราณในชวงศตวรรษท่ี 16 วา “Snican” 
(สนคินั) ซึง่ใชเรียก พวกขโมยยองเบา ตอมาในชวงตนศตวรรษที ่20
มีการผลิตรองเทาที่มีพื้นเปนยางออกมา เวลาเดินเสียงฝเทาจะ
เบากวารองเทาทีม่พีืน้ทาํมาจากวัสดุอืน่ ๆ  ในสมัยนัน้ จนถูกเรียก
กันติดปากวา “Sneaks” (สนีกส) ซึ่งมีความหมายคลายกัน คือ 
การดอม ๆ  มอง ๆ  หรือการทาํลับ ๆ  ลอ ๆ  ตอมาในสหรัฐอเมริกา
เริ่มใชคําน้ีกันแพรหลายเมื่อพูดถึงรองเทาเทนนิสที่มีพื้นเปนยาง    
จนพองไปสูคําวา “Sneaker” (สนีกเกอร) ในปจจุบัน คําวา 
“สนีกเกอร” จึงถูกใชเรียกรองเทาผาใบที่สวนใหญจะมีพื้นเปน
ยางรวมถึง รองเทาเทนนิส รองเทาบาสเกตบอล และรองเทาวิ่ง 
 บทความน้ีจะนําทานผู อานไปรู จักกับรองเทาสนีกเกอร 
ชนดิทีเ่ปนทีน่ยิมกันอยางแพรหลายมากทีส่ดุชนดิหนึง่ในปจจบุนั 
คือ รองเทาที่มีสวนดานบนของรองเทาทํามาจากผาถัก หรือ 
ผา Knit เพื่อใหทราบถึงวิวัฒนาการในวงการรองเทากีฬา 
เริ่มจากประวัติ คุณสมบัติ รวมถึงเทคโนโลยีการผลิต โดยจะขอ
ยกตัวอยางความเปนมาของรองเทาชนิดนี้จากบริษัท Nike 
เนื่องจากเปนบริษัทแรก ๆ ที่ไดทําการศึกษาและคนควาวิจัย

ความเปนมาและวิวัฒนาการ
 ยอนกลบัไปเม่ือชวงป ค.ศ. 1984 (พ.ศ. 2527) หรอืประมาณ 
30 กวาปที่แลว จุดเริ่มตนของรองเทา Knit เกิดขึ้นจากการ
แขงขนัว่ิงมาราธอน เมือ่นกักฬีาวิง่มาราธอนทีถ่อดรองเทาแขงขัน

สามารถทาํเวลาไดดกีวานกักฬีาทีใ่สรองเทา ทาํใหเหลานกักฬีาท่ี
ใสรองเทาเรียกรองใหบริษัทผลิตอุปกรณกีฬาในขณะน้ันใหผลิต
รองเทากีฬาใหมนีํา้หนกัเบาขึน้ วิง่แลวใหความรูสกึเหมอืนกบัการ
ใสเพียงถุงเทาขณะวิ่ง ซึ่งผูผลิตไดรับโจทยนี้จากนักกีฬา แลวไป
ทําการศึกษาและคนควาตอไป 
 ในป ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528)  ผูผลติสามารถผลติรองเทารุนแรก
ออกมา คอื รุน Sock Racer (ภาพที ่3)   ทีม่สีวนดานบนของรองเทา
หรือ Upper ผลิตมาจากเทคโนโลยีการผลิตแบบการถัก Knit 
คือ การนําเสนดายมาถักใหเกิดเปนผืนผาเพื่อทําใหรองเทา
มีนํ้าหนักเบา กระชับ เหมือนกับการใสถุงเทา และไมมีเชือกรอย
รองเทาที่บริเวณลิ้นรองเทา ซึ่งทีมวิจัยไดทําการทดสอบรองเทา
รุนน้ี โดยใหนักไตรกีฬาชื่อนาย Joanne Ernst สวมใสในการแขง
ไตรกีฬาท่ีรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา สงผลใหเขาสามารถ
ควาชัยชนะในการแขงขันครั้งนั้น จึงทําใหเกิดกระแสการพูดถึง
นวัตกรรมน้ีเปนวงกวาง

 อยางไรก็ตาม นวัตกรรมดังกลาวไดเงียบหายไปในชวงระยะ
เวลากวา 20 ป โดยไมทราบสาเหตุจนกระทั่งป ค.ศ. 2002 
(พ.ศ.2545) จากการรวมตัวของ 3 ดีไซเนอรระดับหัวกะทิอยาง
นาย Hiroshi Fujiwara ผูกอตั้ง Fragment Design นาย Tinker 
Hatfield รองประธานฝายสรางสรรค และนาย Mark Parker 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร เพ่ือรวมกันออกแบบรองเทาและ
สรางสรรคลวดลายจากคอมพิวเตอรใหมี ความกระชับกับรูปเทา
มากขึน้ และมนีํา้หนกัเบา กระทัง่ผลติเปนรองเทา Knit รุนที ่2 คอื 
รุน Sock Dart (ภาพท่ี 4) ซึง่สามารถเรียกไดวารองเทารุนนีเ้ปนตน
แบบนวัตกรรมของรองเทา Flyknit ในปจจุบัน

ภาพท่ี 3 : รองเทา รุน Sock Race
(ที่มา : www.unlockmen.com)

ภาพท่ี 4 : รองเทา รุน Sock Dart
(ที่มา : www.unlockmen.com)

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 17วารสาร



 ทีมวิจัยของบริษัทยังคงพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่องใน
โปรเจคใหมที่ไดออกแบบการถัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
รองเทาวิ่งตนแบบ โดยอาศัยแนวคิด Micro-Engineering 
หรือ วิศวกรรมระดับจุลภาคผสานกับความยืดหยุนของตัววัสดุ 
ที่เรียกวา Flyknit ซึ่งจะนําเสนดายชนิดพิเศษ (Functional 
Yarn) รวมถึงการออกแบบโครงสรางการถักใหมดวยการใช
เทคโนโลยีการควบคุมดวยคอมพิวเตอร เพ่ือใหมีนํ้าหนักเบา 
กระชับ และลดรอยตอของช้ินงาน ทําใหชิ้นสวนของ Upper 
และลิ้นของรองเทารุน Flyknit Racer ขนาดเบอร 9 มีนํ้าหนัก
เบาเพียง 34 กรัม จากนํ้าหนักรวมของรองเทา 160 กรัม 
(ภาพท่ี 5) และทีมวิจัยไดทําการทดสอบรองเทารุ นนี้โดยให
นกัวิง่มาราธอนชายใสลงแขงขนัในการแขงขนักรีฑาชิงแชมปโลก 
ป ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554) ที่ประเทศเกาหลีใต ผลปรากฏวา
นักกีฬาท่ีสวมใสรองเทารุ นนี้ เข าเส นชัยเป นอันดับท่ีหนึ่ง 
สอง และสาม

ภาพที่ 5 : รองเทารุน Flyknit Racer
(ที่มา : www. operationsroom.wordpress.com)

 ในป ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) บริษัทจึงไดเปดตัวรองเทา
นวัตกรรม Flyknit อยางเปนทางการ ในมหกรรมกีฬาโอลิมปก
ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร และไดสนับสนุนชุดและ
อปุกรณกฬีาแกเหลานกักฬีาทีล่งแขงมากมาย ซึง่นกักฬีาทีส่วมใส
นวตักรรม Flyknit ทีท่าํผลงานไดดเียีย่ม อาท ินาย Michael Phelps 
ที่ชนะ 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน โดยเขาไดกลาววาอุปกรณ
ที่ผลิตมาจาก Flyknit มีสวนชวยใหสามารถทําลายสถิติโลก
และสรางผลงานไดดีขนาดน้ี เทคโนโลยีการผลิตรองเทา Knit
 การผลิตรองเทาแบบ Knit สามารถเรียกอีกอยางหน่ึงวา 
เทคโนโลยีการถักผาแบบ 3 มิติ  เปนแนวคิดใหมในการผลิต
รองเทากฬีาแบบใหม จากการออกแบบใหสวนทีเ่ปนดานบนของ
รองเทา หรือ Upper เปนชิ้นเดียวกัน ดวยเครื่องถักผาแบบเรียบ 
หรือ Flat Knitting Machine (ภาพที่ 6) ทั้งนี้ชิ้นสวน Upper 

สวนใหญใชวัตถุดิบ ไดแก เสนดายโพลีเอสเตอร ไนลอน และ
สแปนเด็กซ โดยเครื่องถักสามารถถักดวยเสนดายไดมากถึง 
10 สีในครั้งเดียว และดวยสมรรถนะเคร่ืองถักที่มีหนากวาง 
90 เซนติเมตร ทําใหสามารถถักไดจํานวน 3 ชิ้นในเวลาเดียวกัน 
โดยชิ้นสวน Upper ที่ได จะมีลักษณะเปนชิ้นงานสําเร็จรูป ไมได
ถกัออกมาเปนผาผนืแลวนาํมาตัดเย็บแบงเปนชิน้ ๆ  ซึง่หากเปรียบ
เทียบกับการผลิตรองเทาแบบเดิม เทคโนโลยีใหมนี้  จะทําให
ชิ้นงานที่ไดมีลักษณะที่ไมมีตะเข็บหรือไรรอยตอ (Seamless) 
คลายกับการพิมพแบบ 3 มิติ จากนั้นจึงนําชิ้นงาน Upper ที่ได
ไปเย็บประกบกับชิ้นสวนลิ้นของรองเทา หรือผาซับใน ตามการ
ออกแบบของผลิตภัณฑ
 สําหรับการคิดตนทุนการผลิตจะข้ึนอยูกับจํานวนของสี
และประเภทของเสนดายท่ีนํามาใชในการผลิต โดยประมาณ
การหากผลิต Upper ดวยเสนดายเพียงสีเดียวจะมีตนทุน
การผลิตประมาณ 2.50 เหรียญสหรัฐฯ ตอชิ้น ในขณะที่การผลิต
โดยใชเสนดายหลายสีรวมกัน และใชเสนใยสแปนเด็กซผสมดวย
จะทําใหมีตนทุนการผลิตเพ่ิมขึ้นประมาณ 7.50 เหรียญสหรัฐฯ 
ตอ 1 ชิ้น

ภาพท่ี 6 : เคร่ืองถัก Flat Knitting ที่ใชในการผลิต
(ที่มา : www. sneakerfreaker.net)
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 นอกเหนอืจากการผลติรองเทาทีเ่พ่ิมประสทิธภิาพการใชงาน
ตอผูสวมใสแลว การผลิตรองเทาแบบ Knit ดวยเทคโนโลยีจากการ
ถกัทีท่นัสมยั ยงัชวยลดปญหาขยะ และชวยลดโลกรอนไดอกีดวย 
กลาวคือ

 สามารถลดของเสียจากกระบวนการผลิตลงประมาณ 
รอยละ 60 ตอคู เนื่องจากเครื่องจักรจะถัก Upper ออกมาเปน
ชิ้นงานสําเร็จรูป โดยไมมีชิ้นสวนของเศษผาที่เหลือจากการ
ตัดสวนหลักออก เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตรองเทาแบบเดิม
พิจารณาไดจากการผลิตรองเทาตั้งแตป ค.ศ. 2012-2016 
(พ.ศ.2555-2559) สามารถลดของเสียในกระบวนการผลิต
ไปแลวกวา 1,500 ตัน

 เกิดการปรับเปลี่ยนการใชวัตถุดิบหลักสําคัญในการผลิต 
จากท่ีใชเสนดายโพลีเอสเตอรปกติ เปนเสนดายโพลีเอสเตอรที่
ไดจากการรีไซเคิลขวดนํ้าพลาสติกแทน ทําใหชวง 4 ปที่ผานมา 
มีการนําขวดนํ้าพลาสติกไปใชในการรีไซเคิลแลวกวา 182 
ลานขวด

 ลดขั้นตอนการผลิตที่แตเดิมตองใชแรงงานจํานวนมากใน
การประกอบช้ินสวน Upper เพราะ Upper มีชิ้นสวนยอยใน
การประกอบนอยลง ทําใหลดระยะเวลาในขั้นตอนการผลิต และ

สามารถตอบสนองตอความตองการของตลาดไดอยางรวดเร็ว
 ถึงตรงน้ีทานผูอานคงทราบถึงพัฒนาการในวงการรองเทา
กีฬา ประวัติความเปนมา และเทคโนโลยีในการผลิตรองเทากีฬา
สมัยใหม “สนีกเกอร” แบบ Knit กันไปพอสมควร ซึ่งการผลิต
รองเทาแบบ Knit นั้น ไมไดถูกนํามาใชเฉพาะในรองเทากีฬา
วิ่งเทานั้น แตไดมีการนําไปพัฒนาใชกับรองเทากีฬาชนิดอื่น ๆ 
เชน รองเทาฟุตบอลหรือสต๊ัด รองเทาบาสเกตบอล รองเทา
กอลฟ เปนตน และในปจจบุนันอกจากบรษิทั Nike ทีผ่ลิตรองเทา
ที่มี Upper จากการใชเทคโนโลยีการถักผาแลว รองเทาแบรนด
ชั้นนําอื่น ๆ ไดมีการผลิตและนําสินคาออกสูตลาดเชนกัน แตจะ
ใชชื่อทางการคาที่แตกตางกันออกไป เชน Adidas จะใชชื่อ
ทางการคาวา Primeknit เปนตน
 สุดทายน้ีหากจะสรุปหรือจํากัดความงาย ๆ ถึงเสนหของ
เจา “สนีกเกอร” ที่เขาไปครองใจผูคนก็คือ รองเทาที่สวมใสงาย 
เบาสบาย และดูดีมีสไตลเหมาะกับทุกกาลเทศะ ที่สําคัญยัง
สามารถใสกับเส้ือผาไดหลากหลายไมซํ้าแบบ และทําใหผูสวมใส
มีสวนรวมอนุรักษสิ่งแวดลอมไปในตัวดวย “คุณมีกันรึยังครับ”
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Q :  ประสบการณในการทํางาน
A :  เริ่มรับราชการเม่ือ ป พ.ศ. 2527 ที่กองคลัง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตําแหนงเจาหนาที่การเงินและบัญชี  
ป พ.ศ. 2534 โอนไปรบัราชการทีก่รมสรรพากร ตาํแหนงเจาหนาท่ี
ตรวจสอบภาษี  และโอนกลับมารับราชการที่กระทรวง
อุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงาน
เลขานกุารกรม ตาํแหนงนกัวชิาการเงินและบญัช ีในป พ.ศ. 2536 
และรับราชการที่นี่จนถึงปจจุบันในตําแหนงเลขานุการกรม

Q :  การแบ งส  วนราชการ ใหม จากสํานัก
บริหารกลางเปนสํานักงานเลขานุการกรม มีอะไร
ที่เปลี่ยนแปลงไปบาง อยางไร
A :  สาํนกังานเลขานกุารกรม (สล.) แบงสวนราชการภายใน
ออกเปน 1 ฝาย 3 กลุม ดังนี้
 1. ฝายบริหารทั่วไป 
 2. กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
 3. กลุมบริหารการคลังและพัสดุ
 4. กลุมประชาสัมพันธ

 จากการแบงสวนราชการใหม มีภารกิจงานเพิ่มขึ้นใน
กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล คือ งานกฎหมาย งานนิติกรรมและ
สัญญา งานเกี่ยวกับความผิดชอบทางแพงและอาญา งานคดี
ปกครอง ซึ่งภารกิจที่เพิ่มข้ึน สล. ไมไดรับจัดสรรบุคลากรที่มี
ความรูและความเช่ียวชาญในดานนี้ ในการดําเนินงานจึงได
ขอความร วมมือกองกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม รวมเปนคณะกรรมการในการพิจารณาดําเนินงาน
ในเร่ืองตาง ๆ ขณะเดียวกันก็วางแผนสงบุคลากรไปพัฒนาใหมี
ความรูพื้นฐานทางกฎหมายกับหนวยงานที่เก่ียวของ

Q :  ภาร กิ จหน  า ท่ี สํ า คัญของ สํ า นักง าน
เลขานุการกรมมีอะไรบาง 
หนาที่ที่สําคัญของสํานักงานเลขานุการกรม โดยสังเขป มีดังนี้

A :  1. ฝ ายบริหารท่ัวไป ปฏิบัติงานสารบรรณของ
สาํนกังาน การรบั-สง เอกสารทางระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส
ตรวจพิจารณากล่ันกรอง และวิเคราะหงานกอนนําเสนอผูบริหาร
พิจารณาส่ังการ ประสานกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอก
ที่เก่ียวของ

ใ นปจจุบันเลขานุการกรมมีความสําคัญต อ

การพัฒนาองคกร โดยเฉพาะเลขานุการกรม

ที่มีความรู ความสามารถยิ่งทําใหการดําเนินงาน

มีความสําเร็จตามแผนท่ีผู บริหารขององคกรได

วางเปาหมายไวและชวยใหการดําเนินงานเปนไป

อยางรวดเร็วถูกตองตามที่ตองการ 

 วันนี้ เรามาทําความรู จักเลขานุการกรมของ

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นางสาวสมจิตต

เอี่ยมวรชัย กับบทบาทหนาที่เลขานุการขององคกร

ที่มีหนาที่ในการช้ีนําการพัฒนาอุตสาหกรรมของ

ประเทศไปสูความยั่งยืน ผูเปนฟนเฟองสําคัญในการ

ชวยแบงเบาภารกิจของผูบริหาร ชวยอํานวยความ

สะดวก และชวยใหงานสาํเร็จลลุวงไปไดดวยด ีรวมทัง้

พัฒนางานของสํานักงานเลขานุการกรมไปสู  

“Smart OIE 4.0” ไดใหเกียรติมาเลาเรื่องราว และ

ประสบการณเกี่ยวกับงานเลขานุการกรมที่ผานมา

จนถึงปจจุบัน

  ใ  ี ่ ึ้ ใ
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 2. กลุมบริหารการคลังและพัสดุ ปฏิบัติงานดานการบริหาร
งานการเงิน การคลัง การบัญชี พัสดุและงานอาคารสถานท่ี 
ตลอดจนหมวดยานพาหนะ ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวของ
 3. กลุมบรหิารทรัพยากรบุคคล ปฏบิตังิานดานระบบงานและ
การบริหารทรัพยากรบุคคล กรอบอัตรากําลัง การบรรจุ แตงตั้ง 
เลื่อนระดับตําแหนง การโอน ยาย แผนพัฒนาบุคลากร ตลอดจน
สวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูล
 4. กลุมประชาสัมพันธ ปฏิบัติงานดานการจัดทําสื่อและ
สิ่งพิมพเพื่อการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของสํานักงาน 
การจัดทําฐานขอมูลและการใหบริการดานเอกสาร วารสาร 
หนังสือและส่ือความรูในรูปแบบตาง ๆ 
 ทั้งนี้ เลขานุการกรมจะทําหนาที่ในการวางแผน บริหาร
จัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ กํากับ ตรวจสอบ ตัดสินใจ
และแกไขปญหางานตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบและท่ีไดรับ
มอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงานของ สศอ. บรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมาย

Q :  ในมมุมองของทานคดิวา งานของสํานกังาน
เลขานุการกรม มีความสําคัญกับ สศอ. อยางไร
A :  แมวาสํานักงานเลขานุการกรม จะเปนหนวยงาน
สนับสนุน แตก็มีความสําคัญ คือ

 งานดานบริหารทั่วไป เปนงานดานเอกสาร หนังสือ 
ซึ่งงานดังกลาวเปนงานท่ีใหบริการท้ังบุคคลภายในและภายนอก
ที่มาติดตอรับบริการ 

 งานดานการเงินการคลัง เปนงานที่ผู บริหารใชเปน
เครื่องมือในการตัดสินใจ ดําเนินงานตามภารกิจภายใต 
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรอยางมีประสิทธิภาพและใหสอดคลอง
กับนโยบายรัฐบาล

  งานดานทรัพยากรบุคคล เปนงานท่ีดําเนินการเก่ียวกับ
บุคลากรใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของและทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

  งานดานประชาสมัพันธ มกีารวางแผนผลติสือ่ การใชสือ่
เพือ่ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสาร กจิกรรมของ สศอ.และ
สรางความเขาใจและรับรูใหกับประชาชน
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Q :  มีแนวทางในการวางแผนพัฒนางานตาง ๆ 
ในสํานักงานเลขานุการกรมตอไปอยางไรบาง
A :  แนวทางการพัฒนางานดานตาง ๆ ใน สล. คือ 
 1. การวางแผนพัฒนาระบบงานสารบรรณ เพื่อลดการใช
กระดาษ
 2. การจัดระบบงานและการวางแผนพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรู กฎ ระเบียบและเทคโนโลยีใหม ๆ

สศอ. เปรียบเหมือนบาน ที่มีแมบานเปนเลขานุการกรม คอยดูแลความเรียบรอยภายในบาน 

การจะเปนแมบานทีด่ไีดนัน้ตองเปนหเูปนตาคอยสอดสองดแูลในทกุ ๆ  เรือ่ง และการเปนเลขานกุารกรม

จําเปนตองอาศัยการเรียนรู การพัฒนาความรูความสามารถใหทันสมัย ทันตอการเปล่ียนแปลง 
ใหมีคุณภาพ ซึ่งนอกจากจะชวยแบงเบาภาระของผูบริหาร และชวยทําใหงานตาง ๆ ภายใน 
สศอ. มีความราบร่ืนและลุลวงเปนไปตามเปาหมายขององคกรแลว ยังมีสวนทําใหองคกรเกิด

ความเขมแข็งยั่งยืนตอไปในอนาคต 

 3. วางแผนการใชทรพัยากรและงบประมาณใหเกดิประโยชน 
และมีความคุมคา
 4. การพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ รูปแบบการผลิตสื่อเพ่ือให
เหมาะสมกับกลุมเปาหมายและทันสมัย
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ภาวะแนวโนม เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนีอุตสาหกรรมไตรมาส 4/2560 
และการคาดการณ

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนีอุตสาหกรรมไตรมาส 4/2560 (ตุลาคม – ธันวาคม*) เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรม (MPI) ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 2.07 สะทอนถึงภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่ีปรับตัวดีขึ้น โดยอุตสาหกรรม

หลกัท่ีปรบัตัวเพิม่ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสเดียวกนัของปกอน ไดแก อตุสาหกรรมอาหาร อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนกิส 

(กลุมฮารดดิสกไดรฟ) และอุตสาหกรรมยานยนต (รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1 และ 2)

ตารางที่ 1 ดัชนีอุตสาหกรรมรายไตรมาส

สรุปอุตสาหกรรมหลักที่สงผลกระทบตอดัชนีผลผลิต ไตรมาส 4/2560 
และการคาดการณในไตรมาส 1/2561

1. อุตสาหกรรมอาหาร ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 3.00 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นในสินคา
ไกแชแข็งและแชเย็นรอยละ 3.52 เนื่องจากคําสั่งซื้อจากประเทศญ่ีปุนที่เพิ่มขึ้นและลูกคาจากหลายประเทศมีความมั่นใจในคุณภาพ
ไกจากไทย จึงมีการนําเขาเพ่ิมขึ้น ทําใหตลาดขยายตัวอยางตอเน่ือง รวมถึงตลาดในประเทศปรับตัวเพ่ิมขึ้น จากการขยายตลาดท้ัง 
Modern trade และ Food service มากขึ้น กุงปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 1.85 เนื่องจากการที่ประเทศไทยมีระบบปองกันโรคตายดวน 
(EMS) ทําใหมีวัตถุดิบปอนเขาสูโรงงาน อยางไรก็ตาม การสงออกไปยังสหภาพยุโรป (EU) ชะลอตัวลงหลังถูกตัดสิทธิ์ GSP ทําให
ไมสามารถแขงขันกับคูแขง เชน เวียดนาม และอินเดีย สําหรับสับปะรดกระปอง ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 10.02 โดยไตรมาส 4 ของ
ป 2560 มีผลผลิตเพิ่มขึ้น
 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนเนื่องจากมีการขยายพื้นท่ีเพาะปลูก และราคาอยูในเกณฑดี ซึ่งผลผลิตจะออกมาก
ในชวงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม และเดือนตุลาคม-ธนัวาคม สาํหรับการคาดการณไตรมาส 1/2561 อตุสาหกรรมอาหารยังมปีจจัยหนุน
ที่สงผลใหเติบโตไดอยางตอเนื่องทั้งตลาดในประเทศและสงออก

ที่มา: กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ: ฐานเฉล่ียป 2554 เปนดัชนีที่ยังไมไดปรับผลกระทบของฤดูกาล (*) ขอมูลเบื้องตน
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2. อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม มีการปรับตัวลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนทั้งกลุมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหม ลดลงรอยละ 19.68 และ 2.13 ตามลําดับ โดยกลุมสิ่งทอปรับตัวลดลง เนื่องจากภาวะการผลิตและจําหนายลดลงเกือบ
ทุกผลิตภัณฑ ซึ่งเปนการลดลงทั้งจากตลาดสงออกและตลาดในประเทศ โดยการสงออก ลดลงจากคูแขงทางการคาอยางประเทศ
เวียดนาม ลดการนาํเขาสิง่ทอและเพิม่การสงออกของประเทศตวัเองมากขึน้ สาํหรบัตลาดในประเทศ ลดลงจากปญหาการนาํเขาสนิคา
ราคาถูกจากตางประเทศมาจําหนายมากขึ้น 
 กลุมเครื่องนุงหม ลดลงเกือบทุกผลิตภัณฑทั้งการผลิตและการจําหนาย เนื่องจากในชวงหลายปที่ผานมา ไทยมีการนําเขาเสื้อผา
สําเร็จรูปราคาถูกจากตางประเทศมาจําหนายเปนจํานวนมาก ประกอบกับตลาดในประเทศมีกําลังซื้อลดลง และอีกปจจัยท่ีสําคัญ 
คือ ลูกคาบางสวนหันไปซื้อสินคาจากประเทศที่ไดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) แทนการนําเขาสินคาจากไทย สําหรับไตรมาส 
1/2561 คาดการณวา อุตสาหกรรมสิ่งทออยูในภาวะชะลอตัวจากทั้งตลาดในประเทศและตลาดสงออก

3. อุตสาหกรรมเหล็ก ปรับตัวลดลงรอยละ 14.36 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยมีการปรับตัวลดลงมาก
ในกลุมสินคาเหล็กเสนกอสราง เหล็กแผนเคลือบโครเมียม และเหล็กแผนรีดรอน ตามความตองการใชในธุรกิจรับเหมากอสรางและ
ภาคอสังหาริมทรัพยภายในประเทศท่ีชะลอตัว ประกอบกับมีการนําเขาสินคาราคาถูกจากแหลงอื่น ๆ เขามาตีตลาด สงผลใหผูผลิต
บางรายตองหยุดผลิตชั่วคราว สําหรับไตรมาส 1 ป 2561 คาดการณวาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาของไทยจะปรับตัวดีขึ้น 
โดยเหลก็ทรงยาวซึง่ใชในอตุสาหกรรมกอสรางเปนหลกั จะกลบัมาฟนตวัอกีครัง้ ขณะทีอ่ตุสาหกรรมตอเนือ่งอืน่ ๆ  ทีใ่ชเหลก็ทรงแบน
เปนหลัก เชน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ คาดการณวาจะมีดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้นเชนกัน

4. อุตสาหกรรมไฟฟา
   เครื่องปรับอากาศ ปรับตัวลดลงรอยละ 10.42 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจากสภาพอากาศที่มีความ
แปรปรวน และมีฝนตกมากในทุกภูมิภาค ทําใหตลาดในประเทศปรับตัวลดลง รวมถึงการยกเลิกคําสั่งซ้ือโดยไมไดแจงลวงหนา
จากลูกคาตะวันออกกลาง จากนโยบายในประเทศที่เปลี่ยนแปลง ผูผลิตจึงปรับแผนการผลิตลง โดยคาดการณในไตรมาสถัดไปวา
เครื่องปรับอากาศจะอยูในภาวะชะลอตัวจากทั้งตลาดในประเทศและสงออก
   เครื่องซักผา ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 37.38 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การจําหนายในประเทศ และการสงออก
กป็รบัตวัเพ่ิมขึน้ โดยการสงออกเพ่ิมขึน้จากการสงออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาเปนหลัก และคาดการณในไตรมาสถัดไปวา เคร่ืองซักผา
จะยงัมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งจากการจําหนายในประเทศและการสงออก

5. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
 กลุมอิเล็กทรอนิกส ไดแก วงจรรวม (ICs) ปรับตัวลดลงรอยละ 3.65 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน สวน PCB 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 1.08 เนื่องจากภาวะการผลิต Other IC อยูในระดับทรงตัว
โดยลดลงเล็กนอย สวนการผลิตและจําหนายเพิ่มขึ้นจาก PCBA เปนหลัก เนื่องจากมีความตองการในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น สําหรับ
ไตรมาส 1/2561 คาดการณวา IC/PCB จะขยายตัวไดอยางตอเนือ่ง จากความตองการในตลาดโลกท่ีเพิม่ข้ึนอยางตอเนือ่ง โดย World 
Semiconductor Trade Statistics คาดการณวา ตลาด Semiconductor โลกในป 2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน
รอยละ 7 
 ฮารดดิสกไดรฟ (HDD) ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 13.81 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจากการเติบโตของ
การใชขอมูลดิจิทัลเพ่ิมขึ้นในตลาดโลกเปนปจจัยบวกตออุตสาหกรรม ตามความตองการในตลาดเซิรฟเวอรที่มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
(Big Data, Cloud) การพฒันาอปุกรณเชือ่มตอขอมลูตาง ๆ  มากขึน้ (IoT) ประกอบกบัการไดรบัยอดการผลติทีเ่พิม่ข้ึน จากการใชไทย
เปนฐานการผลิต โดยคาดการณวา HDD ในไตรมาส 1/2561 จะขยายตัวไดอยางตอเนื่อง จากการที่ขอมูลมีความหลากหลาย และมี
ขนาดใหญขึ้น การจัดเก็บขอมูลก็เติบโตตาม สงผลดีตออุตสาหกรรม HDD 
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6. อุตสาหกรรมยานยนต ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 6.89 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน จากรถปคอัพ และรถยนต
นัง่ขนาดเล็ก (เคร่ืองยนตขนาดไมเกิน 1800 cc) ทีม่กีารขยายตัวเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 5.55 และ 12.26 ตามลําดบั เนือ่งจากภาวะเศรษฐกิจ
ในประเทศที่ดีขึ้น รวมถึงกําลังซื้อจากคนที่เขาโครงการรถคันแรกครบอายุ 5 ป ท่ีพนกําหนดหามซื้อขายตามเง่ือนไขโครงการรถคัน
แรกตั้งแตปลายป 2559 สงผลใหป 2560 มีความตองการซ้ือรถยนตใหมเพิ่มมากขึ้น นอกจากน้ีผูผลิตรถยนต ไดเปดตัวรถยนตรุนใหม
เพื่อเปนการกระตุนตลาดรถยนต สงผลใหปริมาณการจําหนายรถยนตในประเทศขยายตัว รวมถึงคําสั่งซื้อจากตางประเทศ (อาเซียน 
ออสเตรเลีย) เพิ่มขึ้น คาดการณวาในไตรมาสท่ี 1 ป 2561 รถยนตจะขยายตัวไดอยางตอเนื่อง จากความตองการตลาดในประเทศ
และตลาดสงออก (รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 2)

ที่มา: กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ: ฐานเฉล่ียป 2554 เปนดัชนีที่ยังไมไดปรับผลกระทบของฤดูกาล (*) ขอมูลเบื้องตน

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

ตารางที่ 2 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและอัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน

ที่มา: กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ: ฐานเฉล่ียป 2554 เปนดัชนีที่ยังไมไดปรับผลกระทบของฤดูกาล (*) ขอมูลเบื้องตน

ตารางที่ 3 ดัชนีอุตสาหกรรมรายป ตั้งแต พ.ศ. 2554 - 2560
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นานาสาระ

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

ไทย และ อินเดีย มีความสัมพันธกันมายาวนานนับตั้งแตการอพยพเขามาต้ังรกรากอยูที่ยานพาหุรัดในแผนดินสยามของ
ชาวอินเดียตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อกวา 130 ปมาแลว และไดกลายเปนสวนหนึ่งของประชาชนไทยในปจจุบันเชนเดียวกับ
คนไทยเชื้อสายจีน และหากยอนอดีตไปนานกวานั้น จะพบวาชาวไทยไดรับความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรมจากอินเดีย
ผานอาณาจักรขอมสูดินแดนสุวรรณภูมิ และมีความสัมพันธทางการคากับอินเดียมาโดยตลอดจนกระท่ังสถาปนาความสัมพันธ
ทางการทตูระหวางไทยกบัสาธารณรฐัอนิเดียในป 2490 นอกจากนี ้อาเซยีนกบัอินเดยียงัไดเริม่ตนความสมัพนัธอยางเปนทางการ
ในป 2535 ในลกัษณะคูเจรจาเฉพาะดาน และไดพฒันาความสัมพนัธสูระดบัการประชุมสดุยอดในเวลาตอมา ทัง้นี ้ภมูภิาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตมีความสําคัญตออินเดียเปนอยางมากในเชิงภูมิศาสตร จากการตั้งอยูระหวางชองแคบมะละกาและทะเลจีนใต 
ซึ่งเปนเสนทางเชื่อมระหวางมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟก เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ป ความสัมพันธไทย – อินเดีย และ 25 ป 
อาเซยีน – อนิเดยี ในป 2560 จงึถอืเปนโอกาสอนัดทีีไ่ทยจะพฒันาสานตอความรวมมอื โดยเฉพาะดานเศรษฐกจิและอตุสาหกรรม
กับอินเดียใหมากขึ้นเปนลําดับ

 : พัฒนาการและโอกาสสรางความรวมมือ
ดานอุตสาหกรรมของไทยดานอุตสาหกรรมของไทย

อนิเดยีอนิเดยี
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 จากการท่ีสาธารณรัฐอินเดียเปนประเทศท่ีมีขนาดใหญ
เปนอันดับที่ 7 และมีประชากรมากเปนอันดับ 2 ของโลก 
โดยมพีืน้ทีเ่พาะปลกูมากถงึรอยละ 60 ของประเทศ จงึเปนแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติและเปนประเทศผูผลิตอันดับตน ๆ ของโลก 
ทัง้ในดานพชืผลการเกษตร ขาว เครือ่งเทศ ปศสุตัว ผลติภณัฑนม 
แรธาตุ สิ่งทอ ยา ปโตรเลียม และอัญมณี ปจจุบันเศรษฐกิจของ
อินเดียเติบโตอยางรวดเร็วตั้งแตป 2557 เมื่อนายนเรนทรา โมดี 
เขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี โดยในป 2558 – 2559 ผลติภัณฑ

มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของอินเดียเติบโตถึงรอยละ 7.3 
และ 7.5 ตามลําดับ และคาดการณวาในป 2563 (ค.ศ. 2020) 
GDP ของอินเดียจะเติบโตถึงรอยละ 7.8 จากนโยบายใหความ
สําคัญกับการพัฒนาประเทศอยางทั่วถึง ซึ่งในอดีตการพัฒนา
ของอินเดียจะกระจุกตัวอยูตามเมืองฝงตะวันตกของประเทศ 
โดยนโยบายทีส่าํคญั เชน Make in India ซึง่มแีนวคดิแตกตางกบั 
Made in India คือ การชักชวนใหนักลงทุนจากทั่วโลกเขามาใช
อินเดียเปนฐานในการผลิต ซึ่งมีตนทุนถูก และมีแรงงานจํานวน
มาก รวมถึงนโยบายอื่น ๆ ไดแก Clean India, Clean Ganga, 
Digital India, 100 Smart Cities เพื่อยกระดับความเปนอยู
ของประชาชนใหดีขึ้น และโครงการสุวรรณจตุรพักตร (Golden 
Quadrilateral) เพื่อพัฒนาการเช่ือมโยงเสนทางการคมนาคม
ระหวางหัวเมืองเศรษฐกิจสําคัญ ไดแก นิวเดลี มุมไบ เชนไน 
และกัลกัตตา พรอมทั้งพัฒนาเมืองอีก 100 แหงที่อยูระหวาง
หัวเมืองท้ัง 4 รวมถึงพัฒนา 8 รัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของอินเดีย และสรางถนนเช่ือมตอกับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตและจีนตามนโยบาย Act East Policy จึงถือไดวาอินเดีย
เปนอีกหน่ึงประเทศท่ีอยู ไมไกลจากอาเซียนและมีศักยภาพ
ทางดานการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเปนอยางมาก

นายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย
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 ในป 2560 (มกราคม – ตุลาคม) จากขอมูลการคาระหวาง
ประเทศของกระทรวงพาณิชยพบวา อินเดียเปนคูคาลําดับท่ี 15 
ของไทย และอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียใต โดยมีมูลคาการคา
ระหวางกัน 8,453 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยสงออก 5,245 
ลานเหรียญสหรัฐฯ และนําเขา 3,208 ลานเหรียญสหรัฐฯ สินคา
ที่ไทยสงออกหลัก ไดแก เคมีภัณฑ อัญมณีและเคร่ืองประดับ 
ชิ้นสวนยานยนต สินคาที่ไทยนําเขาหลัก ไดแก เคมีภัณฑ 
เครื่องจักรกล ชิ้นสวนยานยนต หินมีคา ผลิตภัณฑเหล็กและ
เหล็กกลา อุปกรณการแพทยและยา โดยหากพิจารณาในระยะ 
3 ปที่ผานมา (2557 – 2559) จะพบวาไทยและอินเดียมีมูลคา
การคาเฉล่ีย 8,757 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยสงออก 5,560 
ลานเหรียญสหรัฐฯ และนําเขา 3,197 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ซึง่ไทยไดดลุการคาอนิเดียมาโดยตลอด อยางไรก็ด ีการคาระหวาง
ไทยและอินเดียทั้งในดานรายการสินคาและมูลคาการคายัง
คอนขางจํากัดเม่ือเปรียบเทียบกับจีน ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา 
ดังนั้น ไทยและอาเซียนจึงมีโอกาสอีกมากท่ีจะขยายตลาดกับ
อินเดียซ่ึงเปนตลาดขนาดใหญ และมีศักยภาพแตกตางกันใน
แตละรัฐ โดยภาครัฐและผูประกอบการไทยควรศึกษาหาขอมูล
เกี่ยวกับตลาด แนวคิดและวัฒนธรรม รวมถึงนโยบายสงเสริม
การลงทุน และกฎระเบียบของแตละรัฐของอินเดีย เพื่อทราบถึง
โอกาสการสรางความรวมมอืกบัอนิเดยี รวมถงึการเขาไปลงทุนใน
อุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ
 กลไกท่ีสําคัญในการสรางความสัมพันธทางเศรษฐกิจทาง
ทวิภาคีระหวางไทยและอินเดีย ไดแก ความตกลงวาดวยการ
จัดตั้งเขตการคาเสรี (FTA) ไทย – อินเดีย กลุมเรงลดภาษี (Early 
Harvest) ซึ่งไดลงนามเมื่อเดือนตุลาคม 2546 โดยมีรายการ
สินคาสงออกที่แตละฝายไดรับสิทธิยกเวนภาษีศุลกากร ซึ่งตอง
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(กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) จะยกเลิกภาษี
ภายในป 2564 ดังนั้น ความตกลงอาเซียน – อินเดีย
จะเปนเครื่องมือที่สําคัญในการสงเสริมการคา 
การบริการ และการลงทุนระหวางกันระดับภูมิภาค 
รวมถึงการระงับขอพพิาทระหวางกัน นอกจากความ
ตกลงเขตการคาเสรีไทย – อินเดีย และอาเซียน – 
อินเดียแลว อาเซียนยังไดเล็งเห็นโอกาสในการขยาย
ความสัมพันธ ในกรอบความรวมมือท่ีมีขนาดใหญ
ไดแก ความตกลงหุ นสวนทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic 
Partnership: RCEP) ระหวาง 10 ประเทศสมาชิก
อาเซียน และอีก 6 ประเทศคูเจรจา ไดแก จีน 
ญี่ปุน เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด 
โดยไดเริ่มเจรจาตั้งแตป 2556 มีจุดมุงหมายใหเกิด
เขตการคาเสรีที่ใชกฎระเบียบเดียวกันของภาคีทั้ง 
16 ประเทศ และเชื่อมโยงเขากับเศรษฐกิจโลก 
ซึง่ RCEP มอีตัราสวนครอบคลมุประมาณรอยละ 24 
ของมูลคาเศรษฐกิจโลก และมีประชากรรวมกันมาก
ถึงรอยละ 46 ของโลก ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียน
รวมถึงไทยมีความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรในดาน
ทีต่ัง้ (Strategic Location) สงเสริมใหเกดิการลงทุน 
และการคมนาคมขนสง จากการขยายเครือขายการ
ผลิตท่ีกวางขึ้น อยางไรก็ดี การเจรจาระหวางภาคี
หลายประเทศมีความทาทายหลายดาน และตองใช
เวลาคอนขางนาน เนื่องจากแตละประเทศมีระดับ
การพัฒนาและความตองการท่ีแตกตางกัน รวมถึง
ความแตกตางของกฎระเบียบ และวัฒนธรรม
 แมจะมีกลไกเคร่ืองมือสรางความรวมมือทาง
เศรษฐกิจระหวางไทยและอินเดีย อยางไรก็ตาม 
ปจจุบันภาคการผลิตของอินเดียยังมีการนําเขา
วตัถดุบิจากไทยและอาเซยีนไมมาก เนือ่งจากวตัถดุบิ

เปนสินคาที่ผลิตในประเทศและมีคุณสมบัติตามกฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา
จํานวน 83 รายการ ประกอบดวย ผลไมสด ธัญพืช อาหารปรุงแตงจาก

เนื้อสัตว ผลิตภัณฑแร เคมีภัณฑ ชิ้นสวนยานยนต และเครื่องใชไฟฟา และ
ความตกลงวาดวยการจัดต้ังเขตการคาเสรีอาเซียน – อินเดีย ซึ่งไดลงนาม
ในเดือนมีนาคม 2552 โดยท่ีอินเดียและประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศ 
(บรูไน มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร ไทย) ไดยกเลิกภาษีศุลกากรของสินคา
โดยรวมประมาณรอยละ 80 ของรายการสินคาภายในป 2559 สวนฟลิปปนส
และอินเดียจะยกเลิกภาษีภายในป 2562 และประเทศสมาชิกใหมอาเซียน 
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ของอินเดยีอาศยัจากภายในประเทศเกอืบทัง้สิน้ จงึทาํใหเครอืขาย
การผลิตในภูมิภาคอาจยังไมเกิดขึ้นมากนัก ในสวนของไทย 
ผลการศึกษาของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพบวา มีการ
ใชสิทธิ์ผานความตกลงการคาเสรีไทย – อินเดีย และอาเซียน 
– อินเดียเพียงรอยละ 40 ในภาคการสงออก และรอยละ 50 
ในภาคการนําเขา ทั้งนี้ หากพิจารณาตลาดของอินเดียจะ
พบวาการคาขายในประเทศสวนใหญเปนรานคาปลีกดั้งเดิม 
(Traditional Trade) ซึ่งมีสัดสวนมากถึงรอยละ 92 สวนธุรกิจ
คาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) มีเพียงรอยละ 8 ซึ่งสินคา
สวนใหญมาจากวัตถุดิบในทองถิ่นจึงมีราคาถูก ดังนั้น การที่
นักลงทุนตางชาติจะเขาไปทําธุรกิจคาปลีกในราคาที่แขงขันไดใน
อินเดียจึงมิใชเรื่องงาย นอกจากน้ี ชาวอินเดียสวนใหญยังนิยม
รับประทานผักและผลไมสดมากกวาอาหารแปรรูป เนื่องจาก
มีแหลงเพาะปลูกในทองถิ่นจํานวนมาก แตก็มีผลผลิตทางการ
เกษตรเนาเสียเปนจํานวนมากดวยเชนกันเนื่องจากในทองถิ่นยัง
ขาดเทคโนโลยีในการแปรรูปอาหารและถนอมอาหาร จงึนาจะเปน
โอกาสของไทยในการเขาไปลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
ตูเยน็ถนอมอาหาร รถตูเยน็เพือ่ขนสงอาหารระหวางเมือง รวมถึง
อุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ เชน เฟอรนิเจอร เครื่องมือเครื่อง
ใชภายในบาน รวมถงึอตุสาหกรรมสรางสรรคและสรางมลูคาเพิม่ 
เชน อุตสาหกรรมเส้ือผาและเคร่ืองประดับ ซึ่งไทยและอาเซียน
มโีอกาสดานการออกแบบสมยัใหม (Modern Design) เนือ่งจาก
อนิเดยียงัถนัดการออกแบบในแบบด้ังเดมิ (Traditional Design) 
ตลอดจนการลงทุนในบริการดานสารสนเทศ (IT Service) และ

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งแทบทุกรัฐมีนโยบายสนับสนุน
ใหผูประกอบการตางชาตเิขามาลงทนุตามนโยบาย Digital India
 ในส วนของภาคการลงทุน จากขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพบวาในป 2557 – 2559 มี
นกัลงทุนอนิเดียเขามาลงทุนในประเทศไทย ในกลุมอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ เยื่อและกระดาษ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เหล็ก และ
ยานยนตจํานวน 59, 49 และ 41 โครงการ โดยมีมูลคา 3,915, 
4,454 และ 3,273 ลานบาท ตามลําดับ  สําหรับผูประกอบการ
ไทยที่เขาไปลงทุนโดยตรง ในอินเดียยังมีจํานวนไมมาก ในสวน
ของอุตสาหกรรมการผลิต เชน บริษัท CP Aquaculture (India) 
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Private Limited ผลิตและจําหนายอาหารกุง อาหารปลา และ
เพาะพันธุลูกกุง บริษัท CP (India) ผลิตและจําหนายอาหารสัตว 
เพาะพันธุลูกไก และบริษัท CP Seeds (India) จํากัด ผลิตและ
จําหนายเมล็ดขาวโพดพันธุผสม บริษัท อิตัลไทย ธุรกิจกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน บริษัท Stanley Electric Engineering India 
ธรุกจิชิน้สวนยานยนต บรษิทั Thai Summit Neel Auto ในธรุกจิ
ชิน้สวนรถจกัรยานยนต บรษิทั Rockworth Systems Furniture 
ธุรกิจเฟอรนิเจอรสํานักงาน ในสวนภาคธุรกิจบริการ เชน บริษัท 
Precious Shipping Thailand ธุรกิจเดินเรือขนสงสินคา บริษัท 
พฤกษา เรยีลเอสเตส ธรุกจิบานจดัสรร ธนาคารกรุงไทย ใหบรกิาร
ทางการเงินตางประเทศ รวมถึงดุสิตธานี และอมารีกรุป ในธุรกิจ

โรงแรม เปนตน ทั้งนี้ ปจจุบันรัฐบาลอินเดียไดมกีารปรับปรุงกฎ
ระเบียบในการอํานวยความสะดวกทางธุรกิจมากกวา 120 ฉบับ 
เพือ่ใหแตละรฐัมมีาตรฐานเดยีวกนั (Single System) โดยเฉพาะ
ดานภาษีที่มีอัตราแตกตางกันถึง 7 อัตรา ไดแก รอยละ 0 สําหรับ
สินคาจําเปนพื้นฐาน เชน อาหาร ขาว และนม สวนสินคาอื่น ๆ 
มตีัง้แตรอยละ 5 12 18 28 43 ตามความฟุมเฟอยของสินคา สวน
ทองคํามีอัตราภาษีอยูที่รอยละ 3 นอกจากน้ี ยังมีการใหสินเชื่อ
ดอกเบี้ยตํ่าเพื่อพัฒนาโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความ
เชือ่มโยง (Line of Credit for Connectivity Projects) ทีด่าํเนนิ
โดยภาครัฐ วงเงิน 1 พันลานเหรียญสหรัฐฯ กับประเทศสมาชิก
อาเซียนรวมถึงไทย โดยมีเงื่อนไขขอผูกพันในการนําเขาสินคา
และบริการจากอินเดียอยางนอยรอยละ 75 ของวงเงินสินเชื่อ
 ความสัมพันธระหวางไทยและอินเดียมีความชัดเจนเปน
รูปธรรมมากข้ึนเมื่อพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
พรอมดวยคณะรัฐมนตรีหลายกระทรวงไดเดินทางไปเยือน
อินเดียอยางเปนทางการเมื่อเดือนมิถุนายน 2559 เพื่อสงเสริม
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ความสัมพันธทวิภาคีไทย – อินเดีย และมีการจัดกิจกรรม
คูขนานดานธุรกิจ ซึ่งสอดคลองกับการดําเนินนโยบายเชิงรุก
Act East Policy ของรัฐบาลอินเดียทีใ่หความสําคญักบัการพัฒนา
พื้นที่รัฐฝ งตะวันออก รวมถึงพัฒนาความรวมมือกับประเทศ
ทางตะวันออกของอินเดียดวย โดยในชวงระยะเวลาที่ผานมา 
หนวยงานของแตละรัฐของอินเดียไดจัดกิจกรรมเพื่อสรางความ
รู จักและประชาสัมพันธใหทราบถึงศักยภาพกับตางประเทศ 
และสรางกิจกรรมการจับคูธุรกิจใหกับผูประกอบการภายในรัฐ 
โดยผูแทนรัฐและผูประกอบการไดเดินทางเยือนประเทศตาง ๆ 
โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพื่อมุงสรางความ
รวมมือดานเศรษฐกิจ การคา และการลงทุน โดยในสวนของ
กระทรวงอตุสาหกรรม ในป 2560 ทีผ่านมา หนวยงานของอนิเดยี
ไดเขาพบผูบริหารของกระทรวงอุตสาหกรรมดังนี้
 1. เอกอัครราชทูตอินเดียประจําประเทศไทย (นายภควันต 
สิงหพิศโนอี) เขาพบอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
(นางอรรชกา สีบุญเรือง) เพื่อเชิญเขารวมงาน Bengal Global 
Business Summit 2017 ณ เมอืงกลักตัตา รฐัเบงกอลตะวันตกของ
อินเดีย ระหวางวันท่ี 20 – 21 มกราคม 2560 โดยมีกิจกรรมหลัก
ไดแก การสัมมนาในธุรกิจที่มีศักยภาพของรัฐเบงกอลตะวันตก
อาทิ การขนสงทางน้ําและทางอากาศ อุตสาหกรรมการผลิต
อุตสาหกรรมไอทีและภาคบริการ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
การทองเที่ยว ธุรกิจบันเทิง และการเงิน และการประชุม
ผูประกอบการ Start up และการจับคูธรุกจิ โดยรฐัเบงกอลตะวันตก
มีเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีไดรับอนุมัติจากรัฐบาลกลางในการ

จัดตั้งจํานวน 20 แหง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมไอทีโดยเฉพาะ 
รวมถึงอัญมณี และเครื่องประดับ
 2. เอกอคัรราชทตูอนิเดยีประจาํประเทศไทยนาํคณะนกัธุรกจิ
จากรฐัมธัยประเทศ เขาพบรัฐมนตรวีาการกระทรวงอตุสาหกรรม 
(นายอุตตม สาวนายน) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 เพื่อหารือ
เกี่ยวกับโอกาสและลูทางการลงทุนระหวางไทยและอินเดีย 
ซ่ึงเปนรฐัเดยีวทีม่กีารทาํเหมอืงเพชร และมสีนิแรสาํคัญอกีหลาย
ชนิด เชน ไพโรฟลไลท ซึ่งเปนแรทนไฟใชในอุตสาหกรรมเซรามิก 
ทองแดง แมงกานีส ฟอสเฟต รวมถึงหินปูน หินออน หินแกรนิต 
ผลผลิตดานการเษตร เชน ถั่วเหลือง พืชนํ้ามัน ขาว ขาวสาลี 
ขิง ขา กระเทียม พริก ผักชี กลวย มะเขือเทศ และมะละกอ 
ซึ่งเปนโอกาสในการสรางความรวมมือภาคอุตสาหกรรมอาหาร
ระหวางเอกชน – เอกชน
 3. รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
(Mrs. Sadhvi Niranjan Jyoti) สาธารณรัฐอินเดีย และคณะ 
ไดเขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเม่ือวันที่ 24 
สิงหาคม 2560 และเรียนเชิญเขารวมงาน World Food India 
2017 เพื่อเผยแพรและแลกเปล่ียนขอมูลเกี่ยวกับอาหารและ
เคร่ืองดื่มระหวางกัน ซึ่งเปนโอกาสท่ีไทยจะจับคู ธุรกิจใน
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อาหาร
ทางการแพทย ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และนวัตกรรมอาหาร
 4. รฐัมนตรีวาการกระทรวงการคลัง พาณิชย และอุตสาหกรรม
รฐัเบงกอลตะวนัตก สาธารณรฐัอนิเดยี (Mr. Amit Mitra) เขาพบ
หารือรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เมือ่วนัท่ี 31 สงิหาคม 2560 
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เพื่อหารือเกี่ยวกับความรวมมือทางการคา การลงทุนระหวางกัน
ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
 5. สภาอุตสาหกรรม กระทรวงวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
และกระทรวงการต างประเทศอินเดีย ได  เชิญกระทรวง
อุตสาหกรรมเขารวมงาน Global MSME Business Summit 
ครั้งที่ 14 ระหวางวันที่ 19 – 20 กันยายน 2560 ณ กรุงนิวเดลี
ซึ่งเกี่ยวของกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม
และขนาดจิ๋ว (MSME) โดยเชิญผูเชี่ยวชาญจากภาคสวนตาง ๆ  
มาอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางกันในเร่ืองการคา
และการลงทุนของผูประกอบการ MSME
 6. รัฐมนตรีว าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐโอริสสา 
สาธารณรัฐอินเดีย ไดนําคณะเจาหนาที่ระดับสูงและนักธุรกิจ
เขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือเชิญเขารวม
งานสัมมนา โอกาสการคาและการลงทุนในรัฐโอริสสา โดย
รัฐโอริสสาต้ังอยูทางภาคตะวันออกของอินเดีย ซึ่งอุดมไปดวย
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน แรธาตุ อาทิ เหล็กกลา และอลูมิเนียม 
รวมถึงพลังงานถานหิน และดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
 7.  รัฐมนตรีว าการกระทรวงการคลัง พาณิชย และ
อุตสาหกรรมรัฐเบงกอลตะวันตก สาธารณรัฐอินเดีย (Mr. Amit 
Mitra) ไดเรียนเชิญรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

เขารวมงาน The 4th Edition of the Bengal Global Business 
Summit 2018  ณ  เมืองกัลกัตตา เพื่อกลาวสุนทรพจนในการ
สัมมนา และสรางเครือขายพันธมิตรในสาขาอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพของรัฐเบงกอลตะวันตก
 8.      Mr. Sarbananda Sonowal มขุมนตรรีฐัอสัสัม สาธารณรฐั
อนิเดยี เรยีนเชญิรฐัมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายอตุตม
สาวนายน) เขารวมงาน ‘Advantage Assam’ Global Investors' 
Summit ในฐานะแขกเกียรติยศ รวมทั้งขอเชิญไทยรวมเปน 
Partner Country เพื่อสงเสริมการคาและโอกาสในการลงทุน 
ระหวางวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ 2561 ภายใตหัวขอ “ทางดวน
สูอาเซียนของอินเดีย” โดยกลุมอุตสาหกรรม 8 สาขาที่รัฐอัสสัม
ใหความสําคัญ ไดแก (1) ยาและเครื่องมือแพทย (2) พลาสติก
และปโตรเคมี (3) เทคโนโลยีสารสนเทศและการกระจายบริการ
โทรคมนาคม (4) การทองเที่ยวและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(5) ไฟฟาและพลังงาน (6) การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
(7) การคมนาคมทางแมนํา้ และ (8) สิง่ทอและงานฝมอื โดยมุงหวงั
ใหเปนชองทางในการเจรจาทั้งแบบรัฐตอรัฐ และธุรกิจตอธุรกิจ
 จะเห็นไดว า ไทยและอินเดียสามารถแสวงหาโอกาส
และลู ทางในการเสริมสรางความรวมมือดานอุตสาหกรรม
ระหวางกันในการสรางความเชื่อมโยงเครือขายการผลิต และ
หวงโซอุปทานในสาขาอุตสาหกรรมท่ีแตละฝายใหความสนใจ
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และมีศักยภาพซ่ึงกันและกันได โดยจากการศึกษาของสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมพบวา อุตสาหกรรมเปาหมายของไทยท่ีมี
โอกาสในการเชื่อมโยงเครือขายการผลิตระหวางไทยและอินเดีย
ประกอบดวย (1) อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนยานยนต
ไดแก สวนประกอบและช้ินสวนยานยนตและจักรยานยนต 
โดยที่ไทยมีความพรอมและศักยภาพดานโลจิสติกสจากการเปน
ศูนยกลางของอาเซียน โดยเมืองที่มีโอกาสในการสรางความ
เช่ือมโยง คือ มุมไบและเชนไน เนื่องจากมีศักยภาพในการผลิต
ยานยนตมากที่สุดในอินเดียและมีทาเรือขนสงสินคาที่สําคัญ 
(2) อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไดแก 
เครือ่งปรบัอากาศและคอมเพรสเซอร โดยอนิเดียมคีวามตองการ
สินคาในกลุมน้ีสูงขึ้นและไทยมีจุดแข็งในการผลิตเคร่ืองใช

จัดทําโดย :
นายสรวิศ ชัยเลิศวณิชกุล

แหลงขอมูลอางอิง :
 - โครงการศึกษากลยุทธการสรางความเชื่อมโยงดานเครือขายการผลิตระหวางไทยกับอินเดียเพื่อรองรับการเช่ือมโยงในภูมิภาค

สิงหาคม 2558
- การสัมมนาหัวขอ “มองอินเดียใหม...ความทาทายและโอกาสท่ีคาดไมถึง”เม่ือวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

ภาพประกอบ:
http://indothaitrade.com/india-thailand-launch-business-forum-thai-pms-visit/

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่มีคุณภาพไดมาตรฐานอุตสาหกรรม 
จึงมีโอกาสเขาสูตลาดอินเดียไดมาก โดยเมืองท่ีมีโอกาสในการ
สรางความเช่ือมโยง คือ เชนไน เนื่องจากเปนเมืองเศรษฐกิจ
ที่มีประชากรที่มีรายไดสูงอาศัยอยูจํานวนมากและเปนเมืองทา
ที่สําคัญของอินเดีย และ (3) อุตสาหกรรมยางพารา ไดแก 
ยางแผนรมควนัและยางแทง รวมถงึยางลอรถยนต รถจกัรยานยนต 
รถบัส รถแทรกเตอร และเคร่ืองบนิ เนือ่งจากอินเดยียงัไมสามารถ
ผลิตไดเพียงพอกับความตองการในประเทศ และการเติบโตของ
อุตสาหกรรมยานยนตในอินเดียสงผลใหการสงออกยางลอของ
ไทยไปยังอินเดียมีมูลคาสูงข้ึนตามไปดวย โดยเมืองท่ีมีโอกาส
ในการสรางความเช่ือมโยง คือ มุมไบและเชนไน นอกจากน้ี 
ไทยยังมีโอกาสในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และการถนอม
อาหาร เนือ่งจากอินเดียยงัขาดเทคโนโลยีดานการผลิต โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในรัฐตาง ๆ ในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียง
เหนือของอินเดีย
 กลไกการดําเนินงานระหวางภาครัฐเปนสิ่งจําเปนในการ
จัดตั้งการสรางความเช่ือมโยงเครือขายการผลิตเพ่ือสรางความ
สะดวกใหกับภาคเอกชนและธุรกิจ อีกทั้งเพื่อขยายโอกาสทาง
เศรษฐกิจ การคา และการลงทุนของท้ัง 2 ฝาย ตามนโยบาย Make 
in India ของอินเดีย และนโยบายการยกระดับอุตสาหกรรม
สู Industry 4.0 รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมในรูปแบบ
คลัสเตอรของไทย ทั้งนี้ รูปแบบการดําเนินงานอาจเปนลักษณะ
การจัดทําโครงการความรวมมือดานอุตสาหกรรมระหวางไทยและ
อนิเดยีเปนการเฉพาะ (India Thailand Industrial Cooperation 
Scheme: ITICS) เพื่อส งเสริมให ภาคเอกชนมีช องทาง
ในการสรางความรวมมือเพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียนและเช่ือมโยง
การผลิตระหวางเอกชน – เอกชน ในอุตสาหกรรมเปาหมายซ่ึง
ระบุเปนรายโครงการท่ีทั้ง 2 ฝายเห็นพองรวมกัน โดยมีภาครัฐ
ทัง้ 2 ฝายใหการสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกเพือ่ลดปญหา
และอุปสรรคทางการคาโดยเฉพาะภาษีศุลกากรและการจํากัด
ปริมาณโควตาระหวางกันได เพื่อเสริมสรางความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจระหวางไทยและอินเดียใหกระชับแนนแฟนตอไป
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เกร็ดความรูคูอุตสาหกรรม

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

รวมดวยชวยกัน รวมดวยชวยกัน 
แลอนาคตอุตสาหกรรมโลก แลอนาคตอุตสาหกรรมโลก 
สองทิศอุตสาหกรรมไทยสองทิศอุตสาหกรรมไทย

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) รวมกับศูนยศึกษาการคา

ระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดจัดการเสวนา Morning Talk เรื่อง  “รวมดวยชวยกัน 

แลอนาคตอุตสาหกรรมโลก สองทิศอตุสาหกรรมไทย” ภายใตโครงการ Intelligence Unit สศอ. ปงบประมาณ 
2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด ทาวเวอร อินน กรุงเทพมหานคร โดยผูเขารวมการเสวนา 
ไดแก ผูบรหิาร สศอ. และเจาหนาทีจ่ากหนวยงานภายใน สศอ. สถาบันเครือขายในสังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงพาณิชย กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการคลัง 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หอการคาไทย มหาวิทยาลัยรามคําแหง บริษัทเอกชน รวมถึงผูประกอบการ
และผูสนใจทั่วไปู
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 วัตถุประสงคของการเสวนาฯ เพื่อทราบถึงทิศทางใน
อนาคตของเศรษฐกิจโลก แนวโนมของโลก (Mega-Trends) 
ความตองการของผูบริโภค และปจจยัทีจ่ะชวยสรางความสามารถ
ในการแขงขนัของภาคการผลติ รวมถงึเพือ่ระดมความคดิเหน็ของ
ผูเขารวมเสวนาเกี่ยวกับแนวโนมของอุตสาหกรรมไทยในอนาคต 
ทัง้นีภ้าครฐัฯ และเอกชน   สามารถนาํขอมลูทีไ่ดจากการเสวนาไป
ประกอบการวางแผนเพือ่เตรยีมพรอมรบัมอืกับการเปลีย่นแปลง
ทีอ่าจเกิดขึน้ในอนาคต บทความนีข้อนาํเสนอสาระสาํคญัโดยสรปุ
ของการเสวนาฯ ดังนี้

 แนวโนมเศรษฐกิจโลก ในปจจุบันถาพิจารณาจาก GDP 
ป 2016 พบวา เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามีขนาดใหญเปน
อันดับหนึ่งของโลก รองลงไป คือ จีน และ ญี่ปุน แตในอนาคต
ทศิทางเศรษฐกจิโลกจะเปล่ียนแปลงไป จากรายงาน Long-term 
Macroeconomic Forecasts Key Trends to 2050 ของ 
The Economist Intelligence Unit คาดวา จีนจะมีขนาด
เศรษฐกิจขึ้นไปเปนอันดับหน่ึงเหนือสหรัฐฯ ในป 2026 และ
จะเปนประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจไปถึงป 2050 สวน
อนิเดยีมขีนาดเศรษฐกจิใหญเปนอนัดับ 3 โดยมอีตัราการขยายตวั
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ทางเศรษฐกิจเฉลี่ยรอยละ 5 ถึงป 2050 ขณะที่อินโดนีเซียและ
เม็กซิโกคาดวาจะกาวเขาสู 10 อันดับแรกทางเศรษฐกิจของโลก 
ภายในป 2050  ทัง้นี ้เศรษฐกจิหลายประเทศในเอเชยีมอีตัราการ
เติบโตสูงข้ึน ซึง่ทาํใหสดัสวน GDP ของเอเชีย คดิเปนคร่ึงหน่ึงของ
เศรษฐกิจโลก (รอยละ 53)

 แนวโนมในอนาคตท่ีจะเกิดขึ้น (Mega-Trends) และ
ความเส่ียงที่สําคัญของโลก (Global Risks) จากการรวบรวม
ขอมูลจากแหลงตาง ๆ1 สรุปไดวา Mega-Trends ในอีก 10 ป 
ขางหนา โลกจะเปนยุคแหงการติดตอสื่อสาร ปญญาประดิษฐ 
(Artificial Intelligence : AI)  จะเขามามีบทบาทอยางมาก
ตอมนุษย การอพยพเขาสูเขตเมืองจะมีมากข้ึน เกิด Smart 
Cities มีการลงทุนในเร่ืองโครงสรางพ้ืนฐานจํานวนมาก ประเทศ

ตาง ๆ จะมุงเนนการพัฒนาพลังงานทางเลือก รูปแบบธุรกิจใหม 
จะเกิดข้ึนอยางมากมาย และจะเปนยุคของผูสูงอายุ นอกจากน้ี 
ในสวนของรายงาน The Global Risks Report 2017 ของ 
World Economic Forum ยงัไดสรปุ Mega-Trends ทีส่าํคญั คอื 
การเพิ่มขึ้นของความเหล่ือมลํ้าทางฐานะและรายได การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การแบงแยกทางสังคมท่ีเพิ่มขึ้น 
การเพิม่ข้ึนของการพึง่พาไซเบอร และประชากรสูงอายุมแีนวโนม
มากขึ้น สวนความเสี่ยงท่ีสําคัญของโลกที่จะเกิดขึ้นตามมา คือ
การวางงาน ความไมมเีสถยีรภาพทางสงัคม ความลมเหลวในการ
บรรเทาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ วกิฤตนิํา้ 
และการโจมตีทางไซเบอรที่รุนแรง (Cyber Attacks)

1รายงาน 360° Research (2017) ของ Frost & Sullivan Research, รายงาน The Global Risks Report 2017 ของ World Economic Forum, รายงาน Future State 

2030:The global megatrends shaping governments (2014) ของ KPMG International และ รายงาน The customer of the future (2016) ของThe Institute of 

Customer Service
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  ความต องการของผู บริ โภคในอนาคต (Global 
Customer Tends) จากรายงาน The Customer of the Future 
ฉบับเดือนมิถุนายน 2016 ของ The Institute of Customer 
Service พบวา คุณลักษณะท่ีสําคัญของผูบริโภคในอนาคต  คือ 
ผู บริโภคจะตองการสินคาหรือบริการท่ีมีลักษณะเฉพาะตรง
กับตนเอง ตองการสินคาที่สามารถตอบสนองตออารมณและ
ความรูสกึของตน ผูบรโิภคตองการสนิคาท่ีไดรบัการออกแบบใหมี
ลกัษณะทีต่อบสนองตอความแตกตางระหวางบคุคล การออกแบบ
ที่สวยงามเปนสิ่งสําคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อของผูบริโภค 
ผูบริโภคตองการสินคาและบริการที่มีความเรียบงาย ใชงาย 
ตรงไปตรงมา ผูบรโิภคใหความสาํคญัในการรักษาปฏิสมัพันธอยาง
ตอเน่ืองของผูขายกับลูกคา และผูบริโภคตองการสินคาทีส่ามารถ
ตอบสนองตออายุที่มากขึ้นได 
  ทิศทางภาคอุตสาหกรรมของโลก จากรายงาน Global 
Manufacturing Competitiveness Index, 2016 ของ Deloitte 
and US Council on Competitiveness พบวา ในป 2020 
สหรัฐฯ จีน และเยอรมนี จะมีความสามารถในการแขงขันดาน
การผลิตสูงที่สุด สวนไทยอยูอันดับท่ี 14 จาก 40 ประเทศ 
โดยปจจัยสําคัญท่ีเปนแรงผลักดันใหเกิดความสามารถในการ
แขงขนัดานการผลติในอนาคต คอื บคุลากรทีม่คีณุภาพทีส่ามารถ
โ
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พัฒนานวัตกรรมและการผลิตข้ันสูงได รองลงไป ไดแก ปจจัย
ดานความสามารถในการแขงขันดานราคา และ ผลิตภาพในการ
ผลิต นอกจากน้ีเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง จะเปนปจจัยสําคัญ
ในการสรางความสามารถในการแขงขนัในอนาคตโดย คาดวาการ
เพิ่มความสามารถในการแขงขันในการผลิตในอนาคตจะขึ้นกับ 
Advanced Technologies, Predictive Analytics, Internet 
of  Things (IoT), Smart Products and Smart Factories และ 
Advanced Materials เปนตน

 ทิศทางภาคอุตสาหกรรมไทย (Thailand Industry 
Trends) ในอนาคตทิศทางอุตสาหกรรมของไทยจะเป น
อุตสาหกรรมที่เนนเทคโนโลยี โดยเห็นไดจากยุทธศาสตรการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 
ภายใตวิสัยทัศน “มุงสูอุตสาหกรรมท่ีขับเคลื่อนดวยปญญาและ
เช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลก”ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร คือ การ
ปฏริปูภาคอตุสาหกรรมไทยสูอตุสาหกรรมทีข่บัเคลือ่นดวยปญญา 
การปฏริปูนเิวศอตุสาหกรรมรองรบัอตุสาหกรรมทีข่บัเคลือ่นดวย
ปญญา และเชือ่มโยงอตุสาหกรรมไทยกบัเศรษฐกจิโลก โดยมกีาร
ปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออกเปน 3 กลุม คือ 

1. First S-Curve คือ การตอยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม
ที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชปจจัยการผลิต 

ไดแก อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 
การแปรรูปอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชวีภาพ และการทองเท่ียว
 2. New S-Curve คือ การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต 
ปรบัเปล่ียนรปูแบบผลิตภณัฑและเทคโนโลยี เพือ่เปนกลไกการขับ
เคลือ่นเศรษฐกจิ ไดแก อตุสาหกรรมหุนยนต การบนิและโลจสิตกิส
การแพทยครบวงจร ดิจิทัล เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
 3.  Second Wave S-Curve คือ กลุมอุตสาหกรรมท่ีตอง
มีการปฎิรูปใหมเพ่ือใหสามารถเติบโตตอไปในยุคของเทคโนโลยี
ในอนาคตได ไดแก อตุสาหกรรมเครือ่งหนงั ไมแปรรปู ปนูซเีมนต 
ปโตรเคมีและพลาสติก สิ่งทอและเคร่ืองนุงหม โลหะ แกว
และกระจก อัญมณีและเครื่องประดับ และเซรามิก 
 ในสวนของความคิดเห็นของผูเขารวมการเสวนาฯ บางสวน 
มองวาในอนาคตอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทย จะยัง
คงมีบทบาทสําคัญตออุตสาหกรรมไทยเพราะในปจจุบันไทยถือ
เปนศนูยกลางการผลติของภมูภิาค ในขณะทีร่ฐับาลกพ็ยายามผลกั
ดันรถยนตไฟฟา (Electric Vehicle: EV) ซึ่งจะเปนอุตสาหกรรม
ที่กอใหเกิดอุตสาหกรรมตอเน่ืองจํานวนมาก แตทั้งนี้ทิศทาง
อุตสาหกรรมของไทยจะไปในทิศทางใด ภาครัฐควรศึกษาและ
วางแนวทาง โดยตองระวังไมใหเกิดการบิดเบือนโครงสราง
การผลิต และภาครัฐควรเขาไปลงทุนในเรื่องของการวิจัยและ
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จัดทําโดย : 

นางสาวสมพิศ  นาคสุข

แหลงขอมูลอางอิง : 

การเสวนา Morning Talk เรื่อง “รวมดวยชวยกัน แลอนาคตอุตสาหกรรมโลก สองทิศอุตสาหกรรมไทย” 
ภายใตโครงการ Intelligence Unit สศอ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560

พฒันาใหมากขึน้ แตปจจบุนัภาครฐัยงัมขีอจํากดัเรือ่งงบประมาณ
คอนขางมาก และประเด็นที่ผู เขารวมการเสวนาฯ เห็นวา
เปนอุปสรรคตอภาคอุตสาหกรรมไทย คือ ปญหาเรื่องแรงงาน 
เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมไทยยังคงขาดแคลนแรงงานอยาง
ตอเน่ือง ดังนั้น จึงควรมีการนําเทคโนโลยีการผลิตเชน หุนยนต 
เขามาทดแทนแรงงานมนุษย และปจจัยที่ทําใหอันดับความ
สามารถในการแขงขันของประเทศเพ่ือนบานแซงหนาประเทศไทย 
จะเปนในเรื่องของตนทุนการผลิต 

 อยางไรก็ตามผูเขารวมการเสวนาฯ มองวา หากเปรยีบเทยีบ
ประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบาน ประเทศไทยยังมีความ
ไดเปรยีบในดานโครงสรางพืน้ฐานทีม่คีวามพรอมมากกวา รวมถงึ
โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC) ก็จะเปนอีกหนึ่งปจจัยที่จะชวยในการดึงดูด
นักลงทุนตางชาติใหเขามาลงทุนภายในประเทศตอไป และ
ชวยพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยใหมีความทันสมัย 
สามารถแขงขนัไดในเวทีโลก ตลอดจนสามารถทําใหประเทศไทย
หลุดพนจากกับดักรายไดปานกลางไดตามที่ตั้งเปาหมายไว
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รอบรั้วอุตสาหกรรม

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม พรอม 
นายศิริรุจ จุลกะรัตน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เขารวมพิธีเปดการประชุมสมัยสามัญ (General conference : GC) 
สมยัที ่17 ของ UNIDO ระหวางวนัที ่27 พฤศจิกายน -1 ธนัวาคม 2560
ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

นายศิริรุจ จุลกะรัตน  ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เขารวมประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ โดยมีนายพสุ 
โลหารชนุ ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม ใหเกยีรตเิปนประธาน และ
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ เปนประธานกรรมการรวม เมื่อวันที่ 
22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายศิริรุจ จุลกะรัตน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เปนประธานการประชุมการจัดงาน World Robotics Expo 
เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2560 ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายจักรพันธ เดนดวงบริพันธ หัวหนากลุ มพัฒนาระบบบริหาร 
เปนผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รับประกาศเกียรติคุณ
การรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ประจําป 
พ.ศ. 2560 เมือ่วนัที ่8 ธนัวาคม 2560 ณ อาคารศนูยประชมุวายภุกัษ 
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ
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Business Indicators

ไตรมาส 4 ป 2560 การสงออกสนิคาอตุสาหกรรม (ไมรวมทองคาํ) 
ขยายตวัรอยละ 13.9 เมือ่เทียบกบัชวงเดยีวกนัของปกอน จากการ
ขยายตัวของสินคาสําคัญหลายรายการ อาทิ รถยนต อุปกรณ 
และสวนประกอบ เครือ่งคอมพวิเตอร อปุกรณและสวนประกอบ 
ผลติภณัฑยาง เมด็พลาสตกิ และแผงวงจรไฟฟา ดานตลาดสงออก
สนิคาอตุสาหกรรม (ไมรวมทองคาํ) ในไตรมาสที ่4 ป 2560 ตลาด
หลกัขยายตวัในหลายตลาด เชน สหรฐัอเมรกิา สหภาพยโุรป (27) 
จีน ญี่ปุน อาเซียน (5) และ CLMV 

ไตรมาส 4 ป 2560 การนําเขาสินคาขยายตัวรอยละ 14.6 
เมือ่เทยีบกบัชวงเดยีวกนัของปกอน โดยการนาํเขาสนิคาเชือ้เพลงิ
ขยายตัวรอยละ 32.5 สินคาทุนขยายตัวรอยละ 8.3 จากการนํา
เขาเครื่องจักรกลและสวนประกอบ เครื่องจักรไฟฟาและสวน
ประกอบ และเคร่ืองคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบท่ี
ขยายตัว สินคาวัตถุดิบและก่ึงสําเร็จรูป (ไมรวมทองคํา) ขยายตัว
รอยละ 11.4 จากการขยายตัวของการนําเขาเคมีภัณฑ เหล็ก 
เหล็กกลาและผลิตภณัฑ และอุปกรณสวนประกอบเคร่ืองใชไฟฟา 

การสงออก – นําเขา 
สินคาอุตสาหกรรมไทย ไตรมาส 4 ป 2560

OIE

*หมายเหตุ : อาเซียน (5) ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร 
และ บรูไน CLMV ไดแก กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม
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ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)
ไตรมาสที่ 4/2560 MPI ขยายตัวรอยละ 2.1 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน อุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีขยายตัวจากไตรมาสเดียวกัน
ของป 2559 อาทิ ผลิตภัณฑยางอื่นๆที่มิใชยางรถยนต อุตสาหกรรมรถยนต เครื่องยนตสําหรับรถยนต นํ้ามันพืช การกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม
The Early Warning System of Industrial Economics : EWS-IE

Business Indicators
OIE

หลักการพิจารณา EWS-IE สัญญาณไฟ
EWS-IE สัญญาณไฟเปนเครื่องมือที่มีความสามารถในการชี้นําภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปนระยะเวลา 
2-4 เดือน แบงออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะปกติ เตือนระยะเบ้ืองตน และเตือนระยะรุนแรง โดยระยะปกติ
จะแสดงสัญญาณไฟสีเขียว เตือนระยะเบื้องตนจะแสดงสัญญาณไฟสีเหลือง และเตือนระยะรุนแรง
จะแสดงสัญญาณไฟสีแดง

EWS-IE เดอืนกมุภาพนัธ 2561 – เมษายน 2561 สงสญัญาณปกต ิโดยตัวแปรองคประกอบ
สวนใหญสงสญัญาณปกต ิไดแก ดชันคีวามเชือ่มัน่ทางธรุกจิของไทย ดชันคีาํสัง่ซ้ือใหม ดชันผีูจดัการฝายจดัซือ้
ภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมของญ่ีปุน ดัชนีความเชื่อมั่น
ทางธุรกิจของอียู และดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคของจีน อยางไรก็ตาม ยังมีตัวแปรองคประกอบที่สงสัญญาณ
ไมปกติเบื้องตน ไดแก ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนของไทย ซึ่งมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา     
แตเมื่อพิจารณาในดานองคประกอบจะพบวาการจําหนายรถยนตเพื่อการลงทุนในประเทศมีการชะลอตัวลง
จากเดือนกอนหนา และดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนของไทย แมวาคาดัชนีจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทยีบกบัเดอืนกอนหนา แตหากพจิารณาในดานองคประกอบจะพบวาดชันกีารใชจายสนิคากึง่คงทนและสนิคา
คงทนมีการชะลอตัวลงจากเดือนกอนหนา 

หมายเหตุ: ขอมูลที่ใชในการประมวลผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยเปนขอมูลเดือนกันยายน 2560

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

โดย : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 4373 โทรสาร 0 2644 8316                                            ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.oie.go.th.th
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