


เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 18 วารสาร

ที่ปรึกษา : 
นายอุดม วงศวิวัฒนไชย

ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
นายศิริรุจ จุลกะรัตน

รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
นายณัฐพล  รังสิตพล

รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
นางเพ็ญวิภา ไตรศิริพานิช

ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ
นางสันธนา  หิริศักดิ์สกุล

ผูเชี่ยวชาญดานดานการเพิ่มความสามารถ
ในการแขงขันภาคอุตสาหกรรม

นางปยนุช  สีรยาภรณ
ผูเชี่ยวชาญดานดานการชี้นําและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

คณะบรรณาธิการ :
นางสุราตรี อัครบวรกุล 

นางสาวสมจิตต เอี่ยมวรชัย
นางสาวสมพิศ นาคสุข 

นายอนุวัตร จุลินทร
นายเจษฎา อุดมกิจมงคล 

นายกฤษฎา นุรักษ
นายวิญู ไหลประสิทธิ์ 
นางสาวปญชาน ศรีสังข

นายบุญอนันต เศวตสิทธิ์ 
นางสาวชุติมา ตั้งธนอํารุง

3 เรื่องเดนประจําฉบับ :

“ทิศทางอุตสาหกรรมไทยกับความทาทายในอนาคต”

 Challenge for the Future

 @OIE Forum 2558  

บทความพิเศษ :

6 “One Belt and One Road” 

 เสนทางสายไหมของจีนในศตวรรษที่ 21

10 สองเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารเยอรมนี 

 ผานงาน Anuga FoodTec 2015 

16 ตอบโจทย การกํ าหนดนโยบายอุตสาหกรรมไทย

 ดวยการใช Potential GDP

20 นวัตกรรม..ใส ใจผู สูงอายุ...ก าวไกลสู อาเซียน

 เ ฉลิ มพร ะ เ กี ย รติ อ งค  อุ ป น า ยิ ก าผู  อํ า น วยก า ร

 สภากาชาดไทย

25 สัมภาษณพิเศษ :

นายอิทธิชัย ยศศรี 

 ผูอํานวยการสํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

30  ภาวะแนวโนมเศรษฐกิจอุตสาหกรรม :

ดัชนีอุตสาหกรรมไตรมาส 2 ป 2558

32 สศอ.พบผู ประกอบการ :

ศรีตรังแอโกรสู ผู นําอุตสาหกรรมยาง

35 นานา สาระ : 

มาทานอาหารคลีนกันเถอะ

38 เกร็ดความรู คู อุตสาหกรรม :

ECO กับการรักษาสิ่งแวดลอม 

42 รอบรั้วอุตสาหกรรม :

-  ภาพกิจกรรมที่ผานมา

43 OIE Business Indicators :

- ตัวชี้ วัดและแจ งเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

    EWS-IE

 -  การสงออก - นําเข าสินคาอุตสาหกรรมไทย

 -  ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

ออกแบบ/พิมพ : 

โรงพิมพดอกเบี้ย 

โทร. 0 2272 1169-72  

E-mail : dokbia1@hotmail.com

สนใจรับเปนสมาชิกวารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม/หรือใหขอเสนอแนะไดที่ : 

กลุมประชาสัมพันธและบริการหองสมุด สํานกับริหารกลาง สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

โทรศัพท : 0 2202 4274, 0 2202 4284  โทรสาร : 0 2644 7136 เว็บไซต : www.oie.go.th

บรรณาธิการแถลง

บทความและขอเขียนที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้เปนทัศนะสวนบุคคลของผูเขียน

CONTENTS   งานสัมมนาวิชาการ OIE Forum ปนี้ จัดขึ้นภายใตชื่อ 
“Challenge for the Future ทิศทางอุตสาหกรรมไทยกับ
ความทาทายในอนาคต” ...เพราะเรามาถึงจุดที่จะตองเติบโต
กาวหนาตอไปตามแนวนโยบาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประเด็น
เนือ้หารายละเอยีดเพิม่เตมิจะนาํเสนอใหอานกนัในโอกาสตอไปคะ 
  บทความพิเศษไมวาจะเปนเรื่อง ตอบโจทยการกําหนด
นโยบายอุตสาหกรรมไทยดวยการใช Potential GDP หรือ 
One Belt and One Road เสนทางสายไหมของจีนใน
ศตวรรษที่ 21 และ สองเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
เยอรมันผานงาน Anuga Foodtec 2015 รวมทั้งเรื่องอื่นๆ 
ลวนเขมขน นาสนใจ
  สัมภาษณพิเศษมุมมองความคิดของ อิทธิชัย ยศศรี กูรู
อีกทานที่เปนคลังขอมูลเคลื่อนที่ดานการชี้นําเตือนภัยเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม…แลวพบกันใหมฉบับปลายปคะ

      ดวยความปรารถนาดี 
           บรรณาธิการ



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 3วารสาร

เรื่องเดนประจําฉบับเรื่องเดนประจําฉบับ

ชวงเชา
 กลาวเปดงานโดย นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรี

วาการกระทรวงอุตสาหกรรม กลาวรายงานโดย นายอาทิตย 

วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และการเสวนา “ทิศทาง

อุตสาหกรรมไทยกับความทาทายในอนาคต” โดย

 1. นายอุดม วงศวิวัฒนไชย ผูอํานวยการสํานักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 2. นายเจน นําชัยศิริ รองประธานสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย

 3. ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ประธานสถาบันวิจัย

เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

     4. นายอโณทัย เวทยากร กรรมการผูจัดการประจําภาคพื้นอินโดจีน  บริษัท เดลล คอรปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

 การจัดประชุมวิชาการ OIE Forum ประจําป 2558 ในครั้งนี้ เพื่อรวมกันมองภาพในอนาคตของภาคอุตสาหกรรมไทย

จากสายตาของทุกภาคสวน ทั้งจากผูที่ดูแลในเรื่องของการกําหนดนโยบายและทิศทางของอุตสาหกรรมไทย โดยนางอรรชกา 

สีบุญเรือง รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายอาทิตย วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สวนเวทีถัดมาจะเปนการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูที่ครํ่าหวอดในหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน ไดเห็นวาผู แทนแตละ

ภาคสวนมีความคิดและทัศนคติอยางไรตอภาคอุตสาหกรรมไทยในปจจุบัน หรือแนวคิดในการจัดทํานโยบายในอนาคตเพื่อนํามา

ปรับใชใหเกิดประโยชนตอธุรกิจของตนเอง  โดยแบงการจัดงานออกเปน 2 ชวง ดังนี้

 สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จัดงานประชุมวิชาการ OIE Forum 
2558 ซึ่งจัดขึ้นเปนปที่ 7 ภายใตแนวคิด “Challenge for the Future” วัตถุประสงค
หลักของปนี้เนนภาพอนาคต ทิศทางอุตสาหกรรมไทยจะเติบโตตอไปอยางไร เพื่อใหตรง
ตามนโยบายของภาครัฐ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

เรื่องเดนประจําฉบับเรื่องเดนประจําฉบับ



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 4 วารสาร



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 5วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 OIE Forum เปนการจดังานประชมุวชิาการ สาํนกังาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จัดขึ้นเปนประจําทุกป

ในฐานะที ่สศอ. เปนหนวยงานหลกัในการกาํหนดแนวทางการ

พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศใหเปนที่ยอมรับและทันตอ

การเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ยังเปนการนําเสนอวิเคราะห

สถานการณในปจจุบันและภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

โดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนา

อุตสาหกรรมที่มีอยู  เดิม และอุตสาหกรรมที่จะเกิดใหม 

ตลอดจนแนวทางในการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมและ

ทิศทางความทาทายที่จะเกิดขึ้นตอไปในอนาคต

ชวงบาย
 เสวนา เจาะลึกในอุตสาหกรรมเพื่อมองเห็นภาพใน

อนาคต มองภาพในปจจุบันวาเปนอยางไร และในอนาคตจะเปน

ไปในทิศทางไหน มีการแบงหองยอย 3 หอง ดังนี้

 หองที่ 1  Agro base Industry – อุตสาหกรรมเกษตร 

อาหาร และสิ่งทอ

 1. ดร.นิพนธ พัวพงศกร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย (TDRI) 

 2. นายคึกฤทธิ์ อารีปกรณ ผูจัดการสมาคมผูผลิตไก

เพื่อสงออกไทย

 3. นายเจรญิ แกวสกุใส รองประธานกลุมอตุสาหกรรม

อาหาร

 4. นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ ผู อํานวยการสํานัก

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม

 หองที่ 2 Engineering Industry – อุตสาหกรรมยานยนต 

เหล็ก  

 1. ดร.ขัติยา ไกรกาญจน ประธานสถาบันสงเสริม

ความเปนเลิศเทคโนโลยี อารเอฟไอดี แหงประเทศไทย

 2. นายศุภรัตน ศิริสุวรรณางกูร ผู ช วยกรรมการ

ผูจัดการใหญอาวุโส บริษัท โตโยตา มอตอร ประเทศไทย จํากัด

 3. นายเจษฎา กิ่งแกว ผูจัดการฝายวิศวกรรม บริษัท 

Senior Aerospace (Thailand) Co.,LTD

 4. นางสาวเพยีงใจ ไชยรงัสนินัท นกัวเิคราะหนโยบาย

และแผนชํานาญการ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 หองที่ 3 Supporting Industry and Industrial 

Service – เปนอุตสาหกรรมสนับสนุนแตมีบทบาทสูง เชน 

Digital Economy หรือพวกที่ Support Digital Economy 

โดยมีตัวแทน 

 1. ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผูอํานวยการวิจัย ฝายการวิจัย

และใหคําปรึกษาระหวางประเทศ  สถาบันเพื่อการวิจัยระหวาง

ประเทศ (TDRI)

 2. นายสมบูรณ พิทยรังสฤษฎ เลขาธิการกลุ ม

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหการ สภาอุตสาหกรรม

 3. ดร.อานนท ทับเที่ยง ประธานสาขาการจัดการ

ธุรกิจ โทรคมนาคมและบรอดคาสติ้ง บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการ

และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

 4.  นายอิทธิชัย ยศศรี  ผู อํานวยการสํานักวิจัย

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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“One Belt 
and One Road” 
เสนทางสายไหมของจีนในศตวรรษที่ 21

ชาญชัย โฉลกคงถาวร

สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

1http://th.wikipedia.org/wiki/เสนทางสายไหม

ที่ผ านมา “เส นทางสายไหม” หรือ “Silk Road” 
เปนที่รูจักกันดีวาเปนเสนทางการคา และวัฒนธรรมของชาวจีนที่ผาน

จากภูมิภาคเอเชียเพื่อเชื่อมตอภูมิภาคตะวันตกกับตะวันออก มีความ

ยาวประมาณ 6,437 กิโลเมตร (4,000 ไมล) มีชื่อมาจากการคาผาไหม

ของชาวจีนที่ไดกําไรมาจากการคาผาไหมเปนเงินจํานวนมากมาตลอด

เสนทาง เริม่ตัง้แตสมยัราชวงศฮัน่ (206 ปกอนครสิตศกัราช – ค.ศ. 220) 

และตอมาไดมกีารขยายเสนทางการคาในภมูภิาคเอเชยีกลางราว 114  ป

กอนคริสตวรรษ ซึ่งสวนใหญเปนการคาผานคณะทูตและการสํารวจของ

ผูแทนทางการทูตจักรวรรดิจีน ชื่อนายจางเชียน (Zhang Qian)1 

บทความพิเศษบทความพิเศษ



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 7วารสาร

ทั้งนี้การคาบนเสนทางสายไหมเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนา

อารยธรรมจีน ทวีปอินเดีย เปอรเซีย ยุโรปและอาหรับ ถึงแมวาผาไหม

จะเปนสนิคาหลกัของจนีทีส่งขายไปยงัภมูภิาคตางๆ ขางตน  แตกม็กีารคาสนิคา

ประเภทอืน่อกีเปนจาํนวนมาก ซึง่นอกจากการคาสนิคาแลว จนียงัมกีารเผยแพร

แนวความคิดดานศาสนา ปรัชญา ความเชื่อและเทคโนโลยีตางๆ ไปตาม

เสนทางสายไหมดวยเชนกัน ทําใหนอกเหนือจากการคาทางเศรษฐกิจแลว 

เสนทางสายไหมยังใชเปนเสนทางการคาทางวัฒนธรรมอีกดวย

“One Belt and One Road” เสนทางการเชื่อมโยง

การคาใหมของจีน  

  สาธารณรัฐประชาชนจีนภายใตการนําของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง 

และนายกรฐัมนตร ีหลี ่เคอเฉยีง นอกจากจะมกีารนาํแผนการสงเสรมิและพฒันา

เศรษฐกิจที่มุงเนนไปที่การปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อใหเกิดการ

พัฒนาประเทศอยางยั่งยืนแลว จีนยังมีการนําทฤษฎีเสนทางการคาที่ชื่อวา 

“เสนทางสายไหม” หรือ “Silk Road” ที่ประสบความสําเร็จในอดีต ทั้งในแง

ของการขยายอิทธิพลทางการคาและเผยแพรวัฒนธรรมมาปดฝุน หรือปรับปรุง

มาใชใหม เพื่อขยายอิทธิพลทางการคาและวัฒนธรรมของตนใหเพิ่มมากขึ้น 

ซึ่งมีชื่อเรียกใหมวา “One Belt and One Road” หรือเสนทางสายไหม

ในศตวรรษที่ 21  

 เสนทาง “One Belt and One Road” 

หรือรูจักกันดีในชื่อ “Belt and Road Initiative” 

ซึ่งข อริ เริ่มดังกล าวมีการประกาศอยางเป น

ทางการครั้งแรก โดยประธานาธิบดี สี จิ้นผิง 

ในชวงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2556 โดย “Belt 

and Road Initiative” เปนกรอบการทํางาน

ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพหุภาคีของจีน 

ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้  

 

 1) Silk Road Economic Belt 

(การเชื่อมโยงทางบก) ประธานาธิบดี สี จิ้นผิงได

ประกาศขอริเริ่ม Silk Road Economic Belt 

อยางเปนทางการครั้งแรกในขณะที่เดินทางไป

เยือนประเทศคาซักสถาน โดยที่ Silk Road 

Economic Belt เปนการเชือ่มโยงประเทศทีต่ัง้อยู

ในภูมิภาคเสนทางสายไหมเดิม (อินเดีย เปอรเซีย 

ทวีปยุโรปและคาบสมุทรอาหรับ) ผานเอเชียกลาง 

เอเชียตะวันตก เอเชียใต อาเซียน ตะวันออกกลาง 

และยุโรป ซึ่งขอริเริ่มดังกลาวเปนการบูรณาการ

ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคผ านการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

และการขยายการคาในระดับภูมิภาค 

 2) Maritime Silk Road (การเชือ่มโยง

ทางทะเล) รู จักกันดีในชื่อ “21st Century 

Maritime Silk Route Economic Belt” หรือ

เส นทางสายไหมดานเศรษฐกิจทางทะเลใน

ศตวรรษที ่21 มกีารพดูถงึเปนครัง้แรกในการกลาว

ปาฐกถาของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ระหวาง

การเยือนอินโดนีเซียเป นทางการ เมื่อเดือน

ตุลาคม 2556 ซึ่งขอริเริ่มดังกลาวมีวัตถุประสงค

เพื่อส งเสริมความรวมมือด านตางๆ รวมถึง

ดานการลงทุน ระหวางจีนกับประเทศในแถบ

ภูมิภาคมหาสมุทร ไดแก อาเซียน โอเชียเนีย 

แอฟริกาเหนือ แปซิฟก รวมถึงมหาสมุทรอินเดีย 

 อยางไรกด็ ีเปนทีน่าสนใจวากลุมประเทศ

ตางๆ ที่อยูในเสนทาง “One Belt and One 

Road” ลวนแตเปนประเทศที่ใหความสนใจที่จะ

เขารวมใน The Asian Infrastructure Investment 

Bank (AIIB) ที่มีจีนเปนประเทศผู ก อตั้งและ

ผูดําเนินงานหลัก 
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จีนกาวขึ้นมาเปนประเทศที่มี FDI สูงเปน

อันดับหนึ่งของโลก  

   จากรายงานเรื่อง Global Investment 

Trends Monitor ประจาํป พ.ศ. 2557 ของ UNCTAD 

เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558 ระบุวาในป พ.ศ. 

2557 จีนไดแซงหนาสหรัฐฯ กาวขึ้นมาเปนประเทศ

ผูรับเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Recipient 

of FDI) มากที่สุดในโลก ประมาณ 128 พันลาน

เหรียญสหรัฐฯ (รวมการลงทุนทั้งในภาคการเงินและ

ไมใชการเงิน) ซึ่งแชมปเกาอยางสหรัฐฯ ไดหลนลงมา

อยูในอันดับที่ 3 อยางไรก็ดี ประเด็นที่นาสนใจ คือ 

ในปที่ผานมา 4 จาก 5 อันดับแรกของประเทศผูรับ

เงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเปนประเทศ

กําลังพัฒนา ไดแก จีน ฮองกง สิงคโปร และบราซิล 

ซึง่แนวโนมดงักลาวสะทอนใหเหน็ถงึการเปลีย่นแปลง

ยุทธศาสตรดานการลงทุนของนักลงทุนตางชาติที่ให

ความสนใจเขาไปลงทนุในประเทศกาํลงัพฒันามากขึน้

กวาเดิม ซึ่งนาจะเปนเหตุผลมาจากปจจัยเรื่องของ

คาแรงที่ลดลงของประเทศกําลังพัฒนา กอปรกับ

นักลงทุนตางชาติมีการลงทุนในธุรกิจภาคบริการ

ซึ่งเปนธุรกิจที่ตองมีการใชแรงงานเพิ่มมากขึ้น 

  ในสวนของจีนนั้น นอกจากเรื่องขนาดของ

ตลาดทีม่ขีนาดใหญ (Economy of Scale) แลว เหตผุล

อกีประการหนึง่ทีน่กัลงทนุตางชาตเิขาไปลงทนุในจนี

เพิ่มมากขึ้น คือ จีนถือเปนประเทศที่ไมมีกฎระเบียบ

ที่เขมงวดกับนักลงทุนตางชาติมากนัก ซึ่งโดยปกติ

นักลงทุนตางชาติชอบที่จะเขาไปลงทุนในประเทศที่

ไมมกีฎระเบยีบในการควบคมุ (Regulatory Control) 

การลงทุนที่เขมขนมากนัก กลาวคือ จีนมีนโยบาย

ที่จะลดคาใชจายและอุปสรรคดานการลงทุนตางๆ 

เพื่อเปนการดึงดูดใหนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุน

ในจีนและในภูมิภาคเอเชียเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ดี การดําเนินยุทธศาสตร 

“One Belt and One Road” ของจนี ถอืเปนอกีปจจยัหนึง่ทีท่าํใหจนีมคีวาม

ไดเปรียบดานภูมิศาสตร (Geographic Advantages) มากกวาประเทศผูรับ

การลงทุนอื่นๆ ในการเปนฐานการลงทุนที่สําคัญของนักลงทุนตางชาติ เชน 

กรณกีารจดัทาํนโยบายในการสงเสรมิและคุมครองการลงทนุในเขตเศรษฐกจิ

พิเศษเซี่ยงไฮ (Shanghai Free Trade Zone) ที่มีการกําหนดและให

หลักประกันแกนักลงทุนตางชาติ ในเรื่องการลงทุนที่จะมีความเสรีและไดรับ

ความคุมครองเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ในอนาคตจีนยังมีแผนที่จะจัดทําความ

ตกลงกบัประเทศตางๆ ทีอ่ยูในเสนทางสายไหม Silk Route Economic Belt 

(เอเชียกลาง เอเชียตะวันตก เอเชียใต และอาเซียน) เพื่อสงเสริมและผลักดัน

ความรวมมือระหวางกันในดานตางๆ เชน การคมนาคมขนสง การคา 

การลงทนุพลงังาน การรวมกลุมทางภมูภิาค และการใชสกลุเงนิหยวน เปนตน 

ใหมีความลึกซึ้งและเขมขนมากยิ่งขึ้น2  

    

Global Economic Shift from West to East      

 ตั้งแตศตวรรษที่ 20 เปนตนมา ระเบียบโลก (World Order) ได

เปลี่ยนแปลงมาเปนระบบหลายขั้ว (Multi-polar) ซึ่งจะเห็นไดจากการที่มี

ประเทศที่เปนตลาดใหม (Emerging Countries) ที่เปนประเทศกําลังพัฒนา

กาวขึ้นมามีอิทธิพลตอเศรษฐกิจโลกทาทายขั้วอํานาจเกาอยางสหรัฐฯ และ

ยุโรปเพิ่มมากขึ้น เชน จีน รัสเซีย บราซิล แอฟริกาใต และอินเดีย นอกจากนี้

ยงัมกีารรวมกลุมทางอนแุละภมูภิาค เชน ASEAN และ BRICS ทีข่ึน้มาทาทาย

และถวงดุลอํานาจทางเศรษฐกิจและการเมืองสหรัฐฯ และยุโรป เชนกัน 

อยางไรก็ดี จากการที่สหรัฐฯ และประเทศในสหภาพยุโรป เผชิญกับปญหา

ดานเศรษฐกิจและการเงิน สงผลใหโมเมนตั้มหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

เปลี่ยนถายจากภูมิภาคตะวันตกมาสูภาคตะวันออกอยางเดนชัด จนเกิด

ปรากฏการณที่เรียกวา “Global Economic Shift from West to East” 

ซึ่งแนนอนวา ถือไดว าจีนเปนประเทศที่มีส วนสําคัญและบทบาทสูง

ในปรากฏการณดังกลาว 

 ซึ่งที่ผานมา จีนไดมีการประกาศจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนใน

โครงสรางพื้นฐานเอเชีย หรือ The Asian Infrastructure Investment 

Bank (AIIB)3 โดยที่การจัดตั้ง AIIB ของจีนนั้นมีนัยสําคัญตอทั้งเรื่องการเมือง

ระหวางประเทศ และระบบการเงนิของโลก โดยเปน

ที่ทราบกันดีวาสถาบันการเงินใหญๆ ระดับโลก 

อาทิ World Bank และ IMF มีประเทศตะวันตก

ที่เปนประเทศพัฒนาแลว โดยเฉพาะสหรัฐฯ 

มีบทบาทและอิทธิพลสูงมากในสถาบันการเงิน

ดังกลาว หรือแมกระทั่ง Asian Development 

Bank (ADB) ก็มีญี่ปุนเปนหัวเรือหลักอยูใน ADB     

โดยในสวนของ AIIB นั้น ปจจุบันมีหลายประเทศ

ในภมูภิาคเอเชยี รวมถงึประเทศภายนอกภมูภิาค 

2Bucking the global FDI trend, Li Guoxue, April 17-23, 2015, P. 12
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3AIIB หรือธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเอเชีย มีสถานะเปนสถาบันการเงินระหวางประเทศจัดตั้งขึ้นโดยจีน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเงินกูแกประเทศกําลังพัฒนาใน
ภูมิภาคเอเชีย สําหรับใชลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ปจจุบันมีหลายประเทศในภูมิภาค เอเชียและประเทศอื่นๆ ภายนอกภูมิภาค สนใจที่จะเขารวมลงนามในขอตกลง  
The Articles of Agreement (AOA)  เพื่อรวมจัดตั้ง AIIB โดยมีกําหนดใหประเทศตางๆ รวมลงนามใน AOA ในการจัดตั้ง AIIB ไดภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 และจะทําให 
AOA มีผลบังคับใช และสามารถจัดตั้ง  AIIB ขึ้นอยางเปนทางการไดภายในป พ.ศ. 2558 

เช น รัสเซีย เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี ออสเตรเลีย และ

สหราชอาณาจักรใหความสนใจที่จะเขารวมเปนสมาชิก AIIB 

โดยไมมีสหรัฐฯ และญี่ปุ น ที่ เป นผู ริเริ่มหลักในการกอตั้ง 

World Bank และ ADB แสดงความสนใจที่จะเขารวมแตอยางใด 

ดงันัน้ จะเหน็ไดวาจนีมคีวามพยายามในการทีจ่ะยกระดบัสถานะ

และบทบาทของตนในเวทีระหวางประเทศ ทั้งในดานการเมือง 

เศรษฐกิจ และการเงิน นอกจากนี้ หากการจัดตั้ง AIIB ของจีน

ประสบผลสาํเรจ็กส็ามารถทีจ่ะนาํไปสูการใชสกลุเงนิหยวนของจนี

ในภูมิภาคเอเชียไดในอนาคต รวมถึงการที่มีประเทศสมาชิกหลัก

ของ EU ใหความสนใจที่จะเขารวมใน AIIB ก็เปนการแสดงใหเห็น

ถึงแนวโนมที่ EU ใหความสําคัญในเรื่องของการลงทุนและพัฒนา

โครงสรางพืน้ฐานในภมูภิาคเอเชยีเพือ่เชือ่มตอไปยงั EU ตามแนว

เสนทางตามยุทธศาสตร “One Belt and One Road” ของจีน

เชนกัน  

บทบาทของไทยและ ASEAN ตอยุทธศาสตร

ทางการคา “One Belt and One Road” ของจีน  

 จากการที่แนวโนมการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึง

แนวโนมการลงทุน FDI ไดมีการไหลเขาสูประเทศกําลังพัฒนา

โดยเฉพาะประเทศตางๆ ในภมูภิาคเอเชยีรวมถงึอาเซยีน โดยเนน

ไปที่เรื่องของการสรางความเชื่อมโยงและการพัฒนาโครงสราง

พืน้ฐาน ซึง่ถอืเปนปจจยัสาํคญัทีจ่ะตองเรงดาํเนนิการเปนอนัดบัแรก

เพื่อนําไปสูการยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและ

ภมูภิาคใหเติบโตอยางยั่งยนื ดงันั้น การดําเนนิยทุธศาสตร “One 

Belt and One Road” ของจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเสนทาง

สายไหม Silk Route Economic Belt ที่พาดผานเอเชียกลาง 

เอเชียตะวันตก เอเชียใต รวมถึงอาเซียนเพื่อสงเสริมและผลักดัน

ความรวมมือกับจีนในดานตางๆ เชน การคมนาคมขนสง การคา 

การลงทุน พลังงาน การรวมกลุมทางภูมิภาค และการใชสกุล

เงินหยวนจะสามารถกอใหเกิดประโยชนทั้งทางตรงและทางออม

กับอาเซียน รวมถึงไทยที่มีความไดเปรียบดานภูมิศาสตรในการ

เปนศนูยกลางของอาเซยีนทีจ่ะสรางความเชือ่มโยง (Connectivity) 

กบัประเทศตางๆ ทัง้ภายในและภายนอกภมูภิาคตามยทุธศาสตร

ดานตางประเทศของไทยตอการเปนศูนยกลางในดานตางๆ ของ

อาเซียน 

 อยางไรก็ดี จากสถานะในเวทีระหวางประเทศของไทย

ในปจจุบัน การดําเนินยุทธศาสตรทางการคา “One Belt and 

One Road” ของจนีถอืวาจะสงผลดตีอไทย รวมถงึประเทศสมาชกิ

อาเซียน ในการยกระดับความรวมมือและผลักดันการเขาไป

มีสวนรวมใน AIIB ของจีน ในเรื่องการไดรับความชวยเหลือ

ดานการเงินสําหรับการลงทุนเพื่อยกระดับและพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานของประเทศและภูมิภาคในภาพรวม ซึ่งสอดคลองกับ

นโยบายและยุทธศาสตรดานตางประเทศของไทยในการเปน

ศนูยกลางของอาเซยีนตอการเชือ่มโยงกบัตางประเทศในมติติางๆ 

ทั้งดานกายภาพ (คมนาคมขนสง) และเชิงสถาบัน (กฎระเบียบ

ขอบังคับ) ตลอดจนประชาชนกับประชาชน อันจะนําไปสูการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไดอยางยั่งยืนตอไป 

เช น รัสเซีย เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี ออสเตรเลีย และ
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ในการพฒันาความสามารถในการแขงขนัของอตุสาหกรรม

อาหาร ปจจัยสําคัญที่ตองคํานึงถึง คือ การพัฒนา

นวัตกรรม และเทคโนโลยีดานการผลิตและบรรจุภัณฑที่ทันสมัย 

ประเทศเยอรมนีจัดเปนผูนําและผูเชี่ยวชาญในดานอุตสาหกรรม 

วศิวกรรม นวตักรรม และเทคโนโลยทีีท่นัสมยั มชีือ่เสยีงในดานการ

ผลิตเครื่องจักรกลที่ดีที่สุดแหงหนึ่งของโลก ทําใหสินคาเครื่องจักร

และการบรรจุภัณฑของอุตสาหกรรมอาหารจากเยอรมนีเปนที่

ยอมรับและนิยมไปทั่วโลก เชนเดียวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ของอุตสาหกรรมอื่นๆ และเมื่อสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

(สศอ.) ไดมีโอกาสไปศึกษา สํารวจขอมูลเชิงลึกดานนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี เครื่องจักร และบรรจุภัณฑอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้ง

เขารวมงาน Anuga FoodTec 2015 ทีเ่ยอรมน ีจงึพบวามปีระเดน็

ที่นาสนใจสําหรับผูผลิต ผูสงออกอาหาร และผูมีสวนเกี่ยวของ 

ทีค่วรตดิตามขอมลูขาวสารววิฒันาการใหมๆ  ในระดบัสากลเพือ่นาํ

ไปประยุกตใชในการพัฒนากระบวนการผลิตไดเปนอยางดี

สองเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารเยอรมนี 

ผานงาน Anuga FoodTec 2015
สันธนา หิริศักดิ์สกุล

สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 10 วารสาร

บทความพิเศษบทความพิเศษ
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 จากการที่เยอรมนีเปนประเทศที่มีพลเมืองมากที่สุด

ในยุโรปตะวันตก คือ มีประชากรทั้งสิ้นมากกวา 83 ลานคน 

ทําใหอุตสาหกรรมอาหารเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญและ

มีบทบาทโดยตรงตอชาวเยอรมัน เพราะประชาชนจําเปนตอง

บริโภคสินคาทุกวัน สําหรับสินคาอาหารและเครื่องดื่มก็ตอง

เปนสินคาที่มีความปลอดภัยและผานการตรวจสอบมาตรฐานตาม

กฎระเบยีบตางๆ จาํนวนมาก เยอรมนจีงึตองคดิคน ศกึษา วจิยัและ

พัฒนาเครื่องจักรกลสําหรับอุตสาหกรรมนี้อยูตลอดเวลา จนเปน

ที่ทราบกันดีวา เยอรมนีเปนผูนําการสงออกเครื่องจักรกลสําหรับ

ผลิตขนมและของหวานรายใหญที่สุดในโลกที่ถือครองสวนแบง

ตลาดเครื่องจักรกลประเภทดังกลาว กวารอยละ 25 ของปริมาณ

เครื่องจักรผลิตขนมหวานทั่วโลก กลาวคือ เยอรมนีผลิตเครื่องจักร

มูลคาเฉลี่ยปละ 550 ลานยูโร โดยมีมูลคาการผลิตเครื่องจักร

ดังกลาวจากทั่วโลกเฉลี่ยปละ 2.2 พันลานยูโร และยังคงมีอัตรา

การขยายตัวที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

 อีกด านหนึ่ งที่ สนับสนุนอุตสาหกรรมอาหาร คือ 

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ เยอรมนีเองมีการสงออกสินคาเครื่องจักร

สําหรับบรรจุภัณฑอาหารที่มีมูลคากวา 3.9 พันลานยูโรตอป หรือ

กวารอยละ 80 ของการสงออกเครือ่งจกัรในอตุสาหกรรมนีท้ัง้หมด

ไปยังคูคาที่สําคัญ คือ จีน ที่มีมูลคาการสงออกประมาณปละ 

483 ลานยูโร รองลงมา คือ สหรัฐอเมริกา โดยมีมูลคาการสงออก

ประมาณปละ 413 ลานยูโร อันดับตอมา ไดแก รัสเซียและบราซิล 

ในมูลคาการสงออกเฉลี่ยปละ 247 ลานยูโร และ 99 ลานยูโร 

ตามลําดับ แมในชวงเศรษฐกิจยุโรปถดถอยและความตองการ

ซื้อสินคาลดลงบาง แตผู ประกอบการผลิตสินคายังคงลงทุน

ซื้อเครื่องจักรที่ทันสมัย นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีลาสุดมาใช

ในอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ 

ซึ่งบริษัทยักษใหญทั่วโลกยังคงลงทุนซื้อเครื่องจักรบรรจุภัณฑที่มี

มูลคามากกวารอยละ 60 ของการลงทุนซื้อเครื่องจักรทั้งหมด และ

มลูคาการซือ้เครือ่งจกัรบรรจภุณัฑทัว่โลกสงูถงึปละ 13.2 พนัลานยโูร

และมีอัตราการขยายตัวถึงรอยละ 11.40 เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

มาโดยตลอด

 เมื่อกลาวถึงอุตสาหกรรมอาหาร ทุกประเทศไมเวนแมแต

เยอรมนีก็มีมาตรการและกระบวนการผลิตสินคาที่เปนไปตาม

กฎระเบียบด านสุขอนามัยของยุ โรป โดยต องปฏิบัติตาม

อยางเครงครัด ในกระบวนการผลิตอาหารตองมีขั้นตอนการผลิต

ที่ทันสมัย สะอาด ถูกสุขอนามัย และมีความปลอดภัยตอผูบริโภค 

หรือที่เรียกกันวา Food Safety ซึ่งเยอรมนีก็มีการตรวจสอบ

ความปลอดภัยในสินคาอาหาร ไดแก

 ปราศจากเชื้อ Salmonella 

  การใชสารชีวภาพในการดูแลรักษา และทําความสะอาด

เครื่องจักรตางๆ และไมมีเชื้อโรคปนเปอน โดยเฉพาะเครื่องจักรที่

ผลิตเนยตางๆ 

  การตรวจวัดคา pH และ Oxygen และจะตองไมมีสวนผสม

ของสารเคมี 

  การตรวจสอบคุณภาพและอายุการใชงานของเครื่องจักร 

เรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยในขบวนการผลิต 
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 การตรวจวัดค า Rapid Microbial ใน เนื้อสัตว และ

สัตวปก เปนตน

 และโดยที่ป จจุบันปริมาณการใชขวดพลาสติกจาก

ปโตรเลียม (PET) ทั่วโลกมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5.1 

และคาดวาจะมีปริมาณขยะนี้เกือบ 19.1 ลานตันในป 2560 ทําให

เยอรมนีหาวิธีการลดปริมาณขยะเปนพิษ จึงมีการจัดเก็บเงินคา

มดัจาํขวดนํา้และเครือ่งดืม่ตางๆ เพือ่ชวยลดปรมิาณการใชพลาสตกิ

ในการผลิต ลดปริมาณขยะ ชวยอนุรักษสิ่งแวดลอมและฝกวินัย

ประชาชนพรอมกันไปอีกดวย

 สวนของพฤติกรรมผูบริโภคอาหาร ชาวเยอรมันนิยม

อาหารประเภทนม เนย ไสกรอก ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว ขนมปง 

ขนมเคก ขนมหวาน และชาวเยอรมันใหความสําคัญเกี่ยวกับ

การบริโภคอาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพ เนนเรื่องคุณคาทาง

โภชนาการและความปลอดภัยเปนหลัก ไมมีสารปรุงแตง สารพิษ

ตกคางในอาหาร โดยมีหนวยงานที่จะคอยตรวจสอบควบคุม

และรักษาคุณภาพสินคาอยูเสมอ ซึ่งสินคาอาหารเกษตรอินทรีย

ไดรบัความนยิมในตลาดเยอรมนเีพิม่สงูขึน้อยางตอเนือ่ง นอกจากนี้

ชาวเยอรมันใหความสําคัญเรื่องคุณภาพสินคามากกวาเรื่องของ

ราคา และยังคงนิยมบริโภคอาหารจากภูมิภาคเอเชียเพิ่มมากขึ้น 

ไดแก อาหารไทย ญีปุ่น จนี และเวยีดนาม ประชากรเยอรมนัยงัมคีวาม

ตองการสนิคาอาหารสาํเรจ็รปู (Ready to Eat) จากเอเชยีเพิม่มากขึน้ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารสําเร็จรูปจากไทย ซึ่งเปนอาหารเอเชีย

ที่นิยมสูงสุด เพราะชื่นชอบในรสชาติอาหารไทย ตลอดจนคุณคา

ทางโภชนาการเรื่องสมุนไพรและการจัดเตรียมที่งาย ไมซับซอน

สําหรับอาหารสําเร็จรูปแชเย็นแชแข็งจะไดรับความนิยมจาก

กลุมคนโสด ครอบครัวขนาดเล็ก กลุมผูหญิงทํางานและกลุมคน

สูงอายุ เพราะสามารถจัดเตรียมไดงาย สะดวกและประหยัดเวลา 

 นอกเหนือจากการศึกษาสํารวจขอมูลเชิงลึกดังกลาว

ขางตน สศอ. ยังไดมีโอกาสเขาเยี่ยมชม Anuga FoodTec 2015 

ซึง่เปนงานแสดงสนิคาเกีย่วกบัเครือ่งจกัรทีผ่ลติและแปรรปูอาหาร 

รวมถึงเครื่องจักร บรรจุภัณฑอยางครบวงจรที่ใหญที่สุดในยุโรป 

โดยมีผูจัดงาน คือ Koelnmesse (เปนองคกรบริหารแบบเอกชน 

แตมีเครือขายสนับสนุนจากภาครัฐ และเปนผูรวมจัดงาน Thaifex 

ในประเทศไทย) นบัเปนงานสาํคญัของผูผลติในวงการอตุสาหกรรม

สินคาอาหารและเครื่องดื่ม เพราะมีการจัดแสดงนวัตกรรม 

เทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อใชในขบวนการผลิตสินคาอุตสาหกรรม

อาหารตางๆ งานนีจ้ดัขึน้ในชวงปลายเดอืนมนีาคมเปนประจาํทกุๆ

3 ป จัดแสดงที่เมืองโคโลญจน ประเทศเยอรมนี โดยในปนี้

จัดขึ้นระหวางวันที่ 24-27 มีนาคม พ.ศ. 2558 และจัดแสดง

เปนครั้งที่ 7 มีการจัดแสดงตามกลุ มประเภทสินคาที่สําคัญ 

3 กลุมหลัก คือ 

 Process Technology 

 Packaging Technology 

 Food Safety and Quality Management 
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 Anuga FoodTec มีพื้นที่แสดงสินคากวา 12,000 

ตารางเมตร ในการจัดงานครั้งนี้มีผูเขารวมงานกวา 1,500 ราย

จาก 49 ประเทศทัว่โลก เปนผูเขารวมงานจากประเทศเยอรมนกีวา 

655 ราย คิดเปนรอยละ 43.63 และจากตางประเทศกวา 846 ราย 

หรือรอยละ 56.36 ของผูรวมแสดงสินคาทั้งหมด สวนประเทศที่

เขารวมงานมากใน 5 อันดับแรกของยุโรปนอกจากเยอรมนี 

คือ ประเทศอิตาลี เนเธอรแลนด ฝรั่งเศส เดนมารก และ

สหราชอาณาจักร นอกจากนี้ ยังมีประเทศที่เปนผูผลิตเครื่องจักร

และการบรรจุภัณฑสําหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

จากเอเชีย เชน ไตหวัน และจีน เปนตน เขารวมดวย

 ผูเขาชมงานเปนนกัธรุกจิและผูผลติในวงการอตุสาหกรรม

นี้มากกวา 45,000 ราย มากกวารอยละ 50 มาจากตางประเทศ 

ผูชมงาน 5 อันดับแรกมาจากประเทศเยอรมนี อิตาลี เบลเยี่ยม 

เนเธอรแลนด และออสเตรีย ในงานไดนําเสนอนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดานเครื่องจักรและการบรรจุภัณฑที่นาสนใจ ไดแก

  การใชเครื่องผสมสินคานํ้าผลไมตางๆ รวมกับนม ผสมออกมา

เปนเครื่องดื่มแบบโยเกิรต ซึ่งจะเนนความสะอาดปลอดภัยเปนหลัก 

ผลิตโดยบริษัท Krones 
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  เครื่องจักร Hass-Mondomix ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ

เรื่องการหมุน โดยใชระบบ Aseptic Processing System และ

มีเสถียรภาพการทํางานที่ดีขึ้น ใชในการผลิตสินคาและสามารถ

ผลิตไดปริมาณ 3,000 กิโลกรัมตอชั่วโมง

  Multipond’s Adaptive Filter Software โปรแกรม Software 

ที่ใชในการชั่งนํ้าหนักสินคา สวนผสม โดยคํานวณตามความเร็ว

ที่ตั้งไว ซึ่งไดคิดคนพัฒนาเพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

ไมตดิขดัในระบบการทาํงานเหมอืนเครือ่งรุนกอน รวมทัง้มกีารตดิตัง้

ที่งายขึ้นและชวยรักษาสิ่งแวดลอมอีกดวย 

  เทคนิค Behn + Bates เปนการใชเทคโนโลยีเพื่อใชในการผลิต

ถุงใสสินคาอาหาร รวมถึงการปดผนึกสินคา ดวยระบบอุลตราซาวน 

เพื่อปองกันและเก็บรักษา ถนอมสินคาอาหารไดนานเพิ่มขึ้น

 Cabinplant เครื่องแยกสินคาดวยระบบ Sensor สามารถแยก

สินคาไปตามชองเขาสูขบวนการผลิตขั้นตอนตอไป โดยสามารถแยก

สินคาหนักไดมากกวาเดิม เหมาะสําหรับเนื้อสัตวปก และสินคาสด 

 Atlas Material Testing Technology เปนเครื่องตรวจสอบ

คุณภาพสินคา โดยใชระบบแสง Xenon เพื่อชวยคํานวณระยะ

เวลาการหมดอายุของสินคา มีคุณสมบัติถูกตองตามกฎระเบียบดาน 

Safety R&D โดยจะนําไปใชกับการตรวจสอบบรรจุภัณฑเครื่องดื่ม

ตางๆ และตรวจสอบคุณภาพสินคาไดอยางแมนยํามากขึ้น 

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 14 วารสาร
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กาํจดัเชือ้แบคทเีรยี Spoilage ไมใหเจรญิเตบิโตและขยายพนัธุเพิม่ขึน้

อยางรวดเรว็ โดยไมทาํใหคณุภาพของนํา้ผลไมลดลง ซึง่กระบวนการ

นี้จะรักษาคุณภาพสินคาไดนานมากขึ้น เก็บรักษาสินคาเครื่องดื่ม

นํ้าผลไมสดนี้ไดนานมากกวา 21 วัน 

 จะเห็นไดว า เทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิตใน

อุตสาหกรรมอาหารมีความกาวหนาไปมาก โดยเฉพาะในงาน 

Anuga FoodTec หากผู ผลิตและผู ส งออกอาหารไทยไดมี

โอกาสไดเขาไปเยี่ยมชม ในงานจะเปนศูนยรวมวิวัฒนาการใหมๆ 

ในระดับสากลที่จะชวยจุดประกายแนวคิดใหกับผูประกอบการ

และผู มีสวนเกี่ยวของในการวางแผนพัฒนากระบวนการผลิต 

การแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทย ไปสูการ

ผลติแบบอตัโนมตั ิ(Automation of the entire production line)

ซึ่งนอกจากจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แกปญหาขาดแคลน

กาํลงัคนในภาคอตุสาหกรรมแลว ยงัสงผลตอการลดตนทนุการผลติ

ในระยะยาวและคงความสามารถในการแขงขันไดในเวทีโลก จึง

เปนสิ่งที่ผูประกอบการไมควรมองขามการศึกษาและติดตามความ

กาวหนาดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมดังกลาว เพื่อนําไป

ประยุกตใชในขบวนการผลิตสินคาอาหารและเครื่องดื่มของไทย

ในการพัฒนาคุณภาพสินคาใหดีขึ้น มีความปลอดภัยตอสุขภาพ

และรักษาคุณคาทางโภชนาการเพิ่มมากขึ้น สามารถเพิ่มมูลคา

การสงออกสินคาอาหารไทยเขาสูตลาดโลกตอไป 

 Jung Process System เครื่องชวยปมมีแรงมากขึ้น 2 เทา 

โดยจะใชกับระบบ High-pressure 

 Multivac’s PrePack System เปนระบบการบรรจุภัณฑที่ใช

สําหรับอาหารสด และสามารถรองรับกับสภาพหองที่มีอุณหภูมิสูงได

เพิ่มมากขึ้น 

 ภาชนะบรรจุภัณฑเครื่องดื่มรอน ตามระบบ Smart Lid ซึ่ง

ชวยเก็บความรอนใหยาวนานขึ้น รวมถึงการปดฝาไดสนิทมากขึ้น 

ไมหกเลอะเทอะงายเหมือนระบบฝาปดรุนกอน พรอมกับระบบการ

เตือนเรื่องความรอน หากภาชนะบรรจุเครื่องดื่มหรือนํ้ารอนแลว 

ฝาที่ปดจะเปลี่ยนจากสีนํ้าตาลเขมไปเปนสีแดง 

 Coolwave Processing เปนนวัตกรรมการถนอมอาหารของ

เครื่องดื่มนํ้าผลไมสด ซึ่งคิดคนจากประเทศเนเธอรแลนด เปนการ

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 15วารสาร

ภาพประกอบจาก : www.anugafoodtec.com
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อภิยุกต อํานวยกาญจนสิน
สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ตอบโจทยการกําหนดนโยบายอุตสาหกรรมไทย
ดวยการใช Potential GDP

 ปจจุบันผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross 

Domestic Product : GDP) ซึ่งเปนเครื่องชี้วัด มาตรฐานในการ

ดํารงชีวิตไดถูกนําไปใชอยางแพรหลาย อัตราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ หรืออัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายใน

ประเทศกไ็ดถกูนาํมาใชเปนเครือ่งชีว้ดัการเจรญิเตบิโตหรอืการเพิม่

ขึ้นของมาตรฐานในการดํารงชีวิตของประชากรในประเทศตางๆ 

 ทัว่โลก อยางไรกต็าม การใชอตัราการเจรญิเตบิโตของ GDP มาเปน

เครื่องชี้วัดมาตรฐานในการดํารงชีวิตของประชาชนยังคงมีปญหา

หลายประการ เชน อัตราการเจริญเติบโตของ GDP ไมไดสะทอน

ขอมูลเกี่ยวกับการกระจายรายได การคํานวณ GDP ไมไดนํามูลคา

ของกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้ภายนอกระบบตลาดมาคาํนวณ 

การคํานวณ GDP ไมไดนํากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภาค

เศรษฐกิจนอกระบบ (Informal Sector) มาคํานวณโดยละเอียด 

เชน กลุมผูรบังานไปทาํทีบ่าน ผูรบัเหมาชวงงานอตุสาหกรรมไปทาํ

ที่บาน (Industrial Outworkers) เปนตน รวมถึง อัตราการเจริญ

เตบิโตของ GDP ไมไดสะทอนระดบัผลผลติสงูสดุทีป่ระเทศสามารถ

ผลิตได หากมีการใชปจจัยการผลิตอยางเต็มที่ ซึ่งการวัดระดับ

ผลผลิตสูงสุดที่ประเทศสามารถผลิตไดเมื่อมีการใชปจจัยการผลิต

อยางเตม็ที ่สามารถวดัไดโดยการคาํนวณหาผลผลติระดบัศกัยภาพ 

(Potential Output หรือ Potential GDP)

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 16 วารสาร

บทความพิเศษบทความพิเศษ
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Potential GDP หมายถึงผลผลิตระดับศักยภาพ 

หรือ ศักยภาพการผลิตสูงสุดที่ประเทศสามารถผลิต

ได โดยมกีารใชทรพัยากรและปจจยัการผลติอยางเตม็

ประสิทธิภาพ
 Potential GDP หมายถึงผลผลิตระดับศักยภาพ หรือ 

ศักยภาพการผลิตสูงสุดที่ประเทศสามารถผลิตได โดยมีการใช

ทรัพยากรและปจจัยการผลิตอยางเต็มประสิทธิภาพ และไมกอ

ใหเกิดแรงกดดันดานเงินเฟอ ทั้งนี้ ในการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจ

ของประเทศควรพิจารณาดวยวาภาคการผลิตไดใชทรัพยากร

และปจจัยการผลิตอยางเต็มประสิทธิภาพแลวหรือไม โดยในระยะ

สั้นเศรษฐกิจสามารถขยายตัวสูงกวาและตํ่ากวาระดับศักยภาพได

เนื่องจากอาจมีปจจัยภายนอกเขามามีอิทธิพลตอเศรษฐกิจทั้งที่

ควบคุมไดและควบคุมไมได เชน ปญหาภัยแลงสงผลใหภาคเกษตร

ไมสามารถผลิตผลผลิตไดเต็มศักยภาพ หรือการขยายตัวอยาง

รวดเร็วของเศรษฐกิจประเทศคู ค าทําใหสามารถสงออกไดดี

เปนพิเศษ ซึ่งจะทําใหเกิดชองวางระหวางระดับของผลผลิตที่เกิด

ขึ้นจริง (GDP) กับระดับผลผลิตที่ระดับศักยภาพ (Potential GDP) 

ซึ่งในทางเศรษฐศาสตรผลตางระหวาง GDP และ Potential GDP 

เรียกวา Output Gap

หากผู กําหนดนโยบายเศรษฐกิจสามารถทราบถึง

ผลผลิตระดับศักยภาพ (Potential GDP) และ

ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจที่เหมาะสม จะสามารถลด 

Output Gap และชวยใหเศรษฐกิจขยายตัวในระดับ

ที่เหมาะสม

ที่มา : http://analystnotes.com

 การเกิด Output Gap จะกอใหเกิดความไมสมดุลของ

เศรษฐกิจขึ้น กลาวคือ ระดับอุปสงคโดยรวม ไมเทากับระดับ

อุปทานที่เศรษฐกิจสามารถผลิตไดจากภายในประเทศ ซึ่งความไม

สมดุลนี้ ก็จะกอใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจตางๆ ตามมา เชน 

หากความตองการโดยรวมภายในประเทศขยายตัวสูงกวาความ

สามารถที่เศรษฐกิจจะผลิตสินคาได (Excess-demand) เศรษฐกิจ

จะเกิด Output Gap ขึ้น ซึ่งสงผลใหราคาสินคาสูงขึ้น และเกิด

ภาวะที่เรียกวาเงินเฟอขึ้น (Demand-Pulled Inflation) หรือ

หากโครงสรางของเศรษฐกิจของประเทศเปนระบบเปด (Open 

Economy) ความตองการสวนเกินสามารถถูกทดแทนไดดวยการ

นําเขาจากตางประเทศ ซึ่งทายที่สุดจะกอใหเกิดภาวะการขาดดุล

การคาและดุลบัญชีเดินสะพัด ในทางตรงกันขาม หากอุปสงคของ

ประเทศขยายตัวตํ่ากวาระดับความสามารถการผลิตของประเทศ 

(Excess-supply) แมวาจะไมสงผลลบตอเสถยีรภาพของเศรษฐกจิ

ในดานระดบัราคาสนิคา และดลุบญัชเีดนิสะพดั แตอตัราการขยาย

ตัวเศรษฐกิจจะอยูในระดับตํ่าและอาจเกิดปญหาการวางงานขึ้น 

ดังนั้น หากผูกําหนดนโยบายเศรษฐกิจสามารถทราบถึงผลผลิต

ระดับศักยภาพ (Potential GDP) และดําเนินนโยบายเศรษฐกิจที่

เหมาะสม จะสามารถลด Output Gap และชวยใหเศรษฐกิจขยาย

ตวัในระดบัทีเ่หมาะสม และมเีสถยีรภาพเศรษฐกจิอยูในระดบัสมดลุ 

ซึ่งจัดไดวาเปนนโยบายเพื่อการรักษาใหเศรษฐกิจโตอยางพอดี 
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ไมเร งใหเศรษฐกิจขยายตัวเกินตัวเกินกวาระดับศักยภาพที่

ควรจะเปน นอกจากนี้ยังจัดไดวาเปนการดําเนินนโยบายที่ตรงกับ

หลกัของแนวคดิทฤษฎเีศรษฐกจิพอเพยีง (Sufficiency Economy) 

ไดเปนอยางดี

การคํานวณหาระดับผลผลิตศักยภาพของประเทศมี

หลากหลายวิธีในการคํานวณซึ่งแตละวิธีอาจใหผลที่

ไมเหมือนกัน
 ปญหาสําคัญประการหนึ่งในเรื่องของระดับผลผลิต

ศกัยภาพซึง่มอียูในทกุประเทศในการบรหิารนโยบายเศรษฐกจิใหมี

ความยั่งยืนในระยะยาว คือ การคํานวณหาระดับผลผลิตศักยภาพ

ของประเทศที่มีหลากหลายวิธีในการคํานวณซึ่งแตละวิธีอาจใหผล

ที่ไมเหมือนกัน นักเศรษฐศาสตรไดมีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช

คาํนวณหลายวธิ ีอยางไรกต็าม วธิทีีไ่ดรบัการยอมรบัและใชกนัแพร

หลายในการคํานวณหาระดับผลผลิตศักยภาพ (Potential GDP) 

มีอยูดวยกัน 3 วิธี ไดแก 1) วิธี Growth Accounting 2) วิธีเชิง

อนุกรมเวลา (Time Series) และ 3) วิธี Structural VAR (SVAR)

  วธิ ี Growth Accounting เปนการวเิคราะหสาเหตขุอง

อัตราการขยายตัวของผลผลิตจากการใชปจจัยการผลิตตางๆ 

ที่เพิ่มขึ้นและจากประสิทธิภาพในการผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยพิจารณา

จากสมการการผลติโดยรวมตามแนวคดิของ Robert Solow ซึง่อยู

ภายใตรูปแบบสมการการผลิตแบบ Cobb-Douglas Production 

Function และภายใตสมมติฐานที่กําหนดใหตลาดมีการแขงขัน

สมบูรณ ทําใหทราบความสัมพันธระหวางการขยายตัวของผลผลิต

กบัการขยายตวัของปจจยัการผลติตางๆ และเทคโนโลยทีีใ่ชในการ

ผลติ ทัง้นี ้วธิ ีGrowth Accounting เปนการอธบิายการเจรญิเตบิโต

ทางเศรษฐกจิโดยพจิารณาจากเศรษฐกจิดานอปุทาน (Supply-side 

Economy) เปนหลกั โดยผลผลติในระบบเศรษฐกจิทีผ่ลติไดจะขึน้

อยูกับปจจัยการผลิตดานทุน แรงงาน และเทคโนโลยีที่ใชในการ

ผลิต หากมีการสะสมทุนเพิ่มมากขึ้น มีกําลังแรงงานสูงขึ้น หรือมี

เทคโนโลยีการผลิตที่ดีขึ้น ผลผลิตก็จะมีเพิ่มขึ้นตามมา

วิธีเชิงอนุกรมเวลา (Time Series) มีหลายวิธี โดยวิธีที่

แพรหลาย ไดแก วิธี Hodrick-Prescott (HP) Filter โดยแนวคิด

พื้นฐานของวิธีการ HP Filter เชื่อวาขอมูลเศรษฐกิจในอดีตที่ผาน

มาจะอยูสูงกวาหรือตํ่ากวาระดับคาเฉลี่ยแนวโนมของเศรษฐกิจ 

(Economic Trend) ซึง่เชือ่วาเปนระดบัของระดบัศกัยภาพการผลติ

ของประเทศ และคาดวาในอนาคตระบบเศรษฐกจิกย็งัคงดาํเนนิไป

ในรูปแบบเดียวกับในอดีต ระดับศักยภาพการผลิตของประเทศ

ในอนาคตจงึควรเปนคาเฉลีย่แนวโนมของขอมลูในอดตี ทัง้นี ้วธิ ีHP 

Filter งายและรวดเรว็กวาวธิอีืน่ เนือ่งจากไมจาํเปนตองใชสมมตฐิาน

ของทฤษฎเีศรษฐศาสตรมาใชในการวเิคราะห และใชจาํนวนขอมลู

ที่นอยกวาวิธีอื่นในการหาผลผลิตระดับศักยภาพ อยางไรก็ตาม

ขอจํากัดของวิธี HP Filter ก็คือ เนื่องจากวิธีนี้ไมจําเปนตอง

อิงกับสมมติฐานทางเศรษฐศาสตร หรือความสัมพันธของตัวแปร

ตางๆ ในระบบเศรษฐกิจ แตใชเพียงขอมูลผลผลิตของประเทศ
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เพียงอยางเดียวในการคํานวณหาแนวโนม (Trend) ดังนั้น ทําให

ไมสามารถอธิบายถึงปจจัยหรือสาเหตุที่สงผลตอระดับศักยภาพ

การผลติของประเทศได ขณะเดยีวกนัปจจยัอืน่ๆ ทีส่งผลกระทบตอ

เศรษฐกิจก็ไมสามารถนํามาใชในการวิเคราะหภายใตแบบจําลอง 

HP Filter ได

วธิ ีStructural VAR (SVAR) เปนการพฒันาแบบจาํลอง

เศรษฐกิจมหภาคตามแนวคิดของ Olivier Jean Blanchard and 

Danny Quah ทีใ่หแปลงวธิกีารทางสถติ ิVector Autoregression 

(VAR) ไปสูแบบจําลองเชิงโครงสราง (Structural Model) ซึ่งวิธี 

SVAR มีขอดี คือ สามารถใชในการอธิบายวัฏจักรเศรษฐกิจได และ

เนือ่งจากเปนการจาํลองโครงสรางเศรษฐกจิจงึสามารถนาํตวัแปรที่

สงผลทางเศรษฐกจิตางๆ เขามารวมในแบบจาํลองได อยางไรกต็าม

ผลลพัธทีไ่ดจากวธิ ีSVAR มคีวามออนไหวตอสมมตฐิานทีใ่ชคอนขาง

สงู หากสมมตฐิานทางโครงสรางทีใ่ชแตกตางกนั จะสงผลใหผลลพัธ

ที่ไดจากการคํานวณแตกตางกันมาก

Potential GDP สามารถใชเปนเครื่องมือเพื่อการ

วางแผนและการออกแบบนโยบายอุตสาหกรรมที่

ถูกตองและสอดคลองกับปจจัยการผลิตในประเทศ
 เมื่อพิจารณา Potential GDP ในฐานะของเครื่องมือใน

การกําหนดนโยบายอุตสาหกรรมโดยทั่วไปในทางสากลตามคํา

นิยามของธนาคารโลกแลว “นโยบายอุตสาหกรรม” (Industrial 

Policy) หมายถึง ความพยายามของรัฐบาลในการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางอตุสาหกรรมเพือ่เพิ่มพูนความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ

ที่มีพื้นฐานมาจากการสงเสริมใหเกิดผลิตภาพ คํานิยามนี้มีความ

เหมาะสมและมีประโยชนในแงเปนกรอบความคิดในประเด็นที่วา

การเปลี่ยนแปลงโครงสร างอุตสาหกรรมจําเป นต องสร าง

ขึ้นพรอมๆ กับการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตมากกวาเพียง

แคการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของผลผลิตหรือเพียงเปลี่ยนแปลง

กระบวนการผลติเพยีงเลก็นอย ทัง้นี ้นโยบายอตุสาหกรรมโดยทัว่ไป

นั้นมีความจําเปนในแตละประเทศ โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา 

โดยตัวอยางนโยบายอุตสาหกรรม อาทิ นโยบายในการยกระดับ

ความสามารถในเชิงแขงขัน (Capacity Building) นโยบายในการ

พัฒนาปจจัยสนับสนุน (Enabling Factor) นโยบายในการขจัด/

ผอนคลายขอจํากัดตางๆ (Relaxing Constrain) นโยบายในการ

ยืนหยัดอยูทามกระแสโลกาภิวัตน (Global Reach) และนโยบาย

ในการใชโอกาสในการพัฒนาสินคาใหม/กลุมอุตสาหกรรมสราง

โอกาสใหม (New Product) 

 สิ่งที่นาสนใจก็คือ นโยบายอุตสาหกรรมสามารถสรางผล

ไดหลายประการ และขึ้นอยู กับวาเปนนโยบายอุตสาหกรรม

แบบใด ซึง่โดยทัว่ไปนโยบายอตุสาหกรรมมเีปาหมายอนัหลากหลาย

ทั้งนโยบายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เปาหมายที่สําคัญ

นั้นมักหมายถึง การจางงาน การเพิ่มผลผลิตและการกระจาย

กิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางภูมิภาคใหมีความเสมอภาคยิ่งขึ้น 

ดวยเหตนุีก้ารวางแผนและการออกแบบนโยบายอตุสาหกรรมทีถ่กู

ตองและสอดคลองกับปจจัยการผลิตในประเทศจึงมีความสําคัญ

เปนอยางยิ่งที่จะตอบโจทยการกําหนดนโยบายที่เหมาะสม เพื่อให

สามารถบรรลุเปาหมายที่ไดตั้งไว ไดแก การมีแนวทางที่เหมาะสม

ในการกําหนดนโยบายอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนใหเศรษฐกิจ

ไทยมีขีดความสามารถในการผลิตในระดับที่สูงขึ้น นํามาซึ่งการ

เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอยางยัง่ยนื โดยอาศยัระบบการวเิคราะห

ศักยภาพการผลิต (Potential GDP)
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ระหวางวันที่  22-24 พฤษภาคม 2558  สภากาชาดไทย รวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ไดจัดประชุมวิชาการแหงชาติ
ดานสูงวัยและผูสูงอายุ ครั้งที่ 3  เรื่อง ASEAN Active Ageing Conference 2015 หรืออาเซียนสูงวัยอยางทรงพลัง ป 2558
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมาย ุ 60 พรรษา โดยสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเปนประธานเปดการประชมุ เมือ่ 22 พฤษภาคม 2558
ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 
 การประชมุวชิาการแหงชาตดิานสงูวยัและผูสงูอาย ุครัง้ที ่1 ในป พ.ศ. 2548 โดย ศ.นพ.ภริมย  กมลรตันกลุ คณบดคีณะแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนประธาน ครั้งที่ 2 ในป พ.ศ. 2553 โดย ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย คณบดีคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเปนประธานฯ และครั้งที่ 3 มี รศ.นพ.โศภณ นภาธร คณบดีคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนประธานการ
จดัประชมุฯ  หวัขอการประชมุในครัง้นีแ้บงเปน 2 ดานหลกั  คอื ดานการแพทย และดานสหสาขาบรูณาการ โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่สงเสรมิให
นกัวชิาการและผูปฏบิตังิานในสาขาวชิาชพีตาง ๆ   ไดแลกเปลีย่น เพิม่พนูความรู  ประสบการณเทคโนโลยแีละนวตักรรมในดานสงูวยัและผูสงูอายุ
ผลงานการวิจัย การพัฒนางาน ในการปรับปรุงบริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงวัยใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเปนการสงเสริม
การดูแลผูสูงวัยใหครบถวนในระดับนานาชาติ เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน และสงเสริมใหประชาชนและหนวยงานตาง ๆ  
ทั้งภาครัฐบาลในสวนกลางและภูมิภาค องคกรสาธารณประโยชน มูลนิธิและชุมชน  ใหไดรับความรูความเขาใจดานสูงวัยและผูสูงอายุดวย 
         ในการประชุมครั้งนี้ ไดมีหนวยงานภาครัฐ เอกชน องคกร รวมจัดแสดงผลงานและนวัตกรรมตาง ๆ  ในรูปแบบนิทรรศการเกี่ยวกับ
ผูสูงวัย ซึ่งนาสนใจและเปนประโยชนอยางยิ่ง จึงขอเสนอตัวอยาง อาทิ
 
   นวตักรรมเกาอีย้ายตวัและเกาอีย้กตวั  โดย ผศ.ไปรมา อศิรเสนา ณ อยธุยา คณะสถาปตยกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 
รวมกับ รศ.นวลนอย บุญวงษ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดนํานวัตกรรม คือ เกาอี้ยายตัว (CU Transfer Chair ) เพื่อชวยใหการเคลื่อนยาย
ผูสูงอายุติดเตียงสะดวกขึ้น สามารถเคลื่อนยายโดยผูดูแลคนเดียว และเกาอี้ยกตัว (CU LIFT Chair) ออกแบบรองรับผูสูงอายุที่ลุกยืนขึ้นเอง
ไมได แตยังสามารถลุกนั่งได เพื่อชวยใหผูสูงอายุที่นั่งราบกับพื้นสามารถลุกขึ้นนั่งหอยขาและลุกยืนไดดวยตนเองอยางสะดวกปลอดภัย 
ทั้งสองผลงานไดรับรางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม 2009 “Best Presentation” และรางวัลผลงานวิจัยดีมากของซุปราคลัสเตอรดาน
สังคมศาสตร Bangkokbiznews วันที่ 10 มิถุนายน 2557

  นวตักรรม CU Tracking : ระบบชวยผูทีไ่มสามารถชวยเหลอืตนเองได  โดย รศ.ดร.มานะ ศรยีทุธศิกัดิ ์คณะวศิวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคณะ เปนระบบสนับสนุนทางการแพทยและสังคม ที่นําเอาเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาใชติดตามบุคคล
ทีเ่สีย่งตอการพลดัหลง สญูหาย หรอือยูในภาวะไมไดสต ิเชน ผูปวยสมองเสือ่ม (โรคอลัไซเมอรสหรอืสมองเสือ่ม) เดก็ ผูพกิาร  ผูทีไ่ดรบับาดเจบ็
เปนตน ระบบประกอบดวยอุปกรณติดตามตัวบุคคล  และระบบฐานขอมูล อุปกรณติดตามตัวบุคคลจะมีรหัสเฉพาะตัววงจรเก็บขอมูล 
ฐานขอมูลการชวยเหลือหาบุคคลผูสวมใสอุปกรณเหลานี้กลับที่พักใหผูปกครองหรือพบผูดูแล 

นวัตกรรม..ใสใจผูสูงอายุ...กาวไกลสูอาเซียน

เฉลิมพระเกียรติองคอุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย

สมพิศ  นาคสุข

ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

บทความพิเศษบทความพิเศษ

สมพิศ  นาคสุข

ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สมพิศ  นาคสุข
ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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  ไมเทาชวยเหลอืผูปวยโรคพารกนิสนั1 โดย รศ.ดร.มานะ ศรยีทุธศกัดิ ์อาจารยประจาํภาควชิา วศิวกรรมไฟฟา คณะวศิวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับรศ.นพ.รุงโรจน พิทยศิริ ไดรวมกันพัฒนาขึ้น เพื่อชวยเหลือการเดินของผูปวยใหเดินไดดีขึ้น โดยใชแสง
เลเซอรกระตุนการเดิน ที่ผานมาไดมีการจัดโครงการ “ไมเทาพารกินสัน พระราชทาน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย โดยไดแจกจายฟรีใหกับผูปวยโรคพารกินสันไปแลว 200 อัน 
             อยางไรก็ตาม การใชไมเทาในบางสถานที่ ซึ่งมีผูคนจํานวนมาก หรือในที่แสงสวางไมพอ ทําใหการมองเห็นแสงเลเซอรไมถนัด
และไดยินเสียงที่กระตุนไมชัดเจน จึงไดมีการคิดคนพัฒนาสิ่งประดิษฐในการชวยการเดินของผูปวยพารกินสันอีกชิ้น คือ “CU walker” 
ซึ่งเปนเครื่องกระตุนการเดินอัจฉริยะ มีลักษณะเปนกลองขนาดเล็กติดไวบริเวณเข็มขัด ซึ่งจะเพิ่มเรื่องของการสั่นเพื่อกระตุนดวยการสัมผัส
เขามา อุปกรณนี้ไดประกอบดวย 3 สวน สวนของแสง เสียง และสั่น (3 ส.) โดยสวนของแสงใชกระตุนทางสายตาเมื่อกดสวิตซจะเห็นแสง
เลเซอรในแนวนอนฉายไปยังพื้น สวนของเสียงและสั่นจะทํางานเปนจังหวะที่ความถี่ตามที่ตั้งคาใหเหมาะสมกับผูปวยแตละคน นอกจาก
นี้เครื่องดังกลาวยังสามารถสงสัญญาณเสียงเมื่อกดปุม หรือสงขอความผานบลูทูธใหกับผูดูแลผูปวยในการติดตามตัว และยังสามารถชวย
สงสัญญาณเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเชน ผูปวยหกลม ผานทางอุปกรณอิเลคทรอนิคสตาง ๆ อาทิ โทรศัพทมือถือ แทปเล็ต ไดดวย 
           อุปกรณสิ่งประดิษฐดังกลาวนี้ สามารถใชงานไดดีกับผูปวยที่ยังสามารถเดินหรือยืนได ใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางปกติ 
มีประสิทธิภาพ และสามารถที่จะดูแลตนเองได ในการเคลื่อนไหวใหไดอยางใจคิดและเคลื่อนไหวอยางปลอดภัยแมในขณะที่ไมไดทานยา 
ปจจุบันอุปกรณ ไดมีการจัดสิทธิบัตรเปนที่เรียบรอย และไมมีการผลิตเพื่อการจําหนาย แตถาจะทําขึ้นก็เพื่อแจกฟรีแกผูปวยตามที่แพทย
เปนผูคัดเลือกเทานั้น ดังนั้น ผูที่สนใจอยากชวยเหลือผูปวยสามารถสอบถามเขามาไดที่คณะวิศกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

  อุปกรณปองกันสะโพกพรอมระบบแจงเตือนการลม เปนผลงานของนักศึกษาคณาจารยหลักสูตรวิศวกรรมชีวเวช2

(Biomedical Engineering) คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดออกแบบอุปกรณปองกันการกระแทกของสะโพก และ
ระบบตรวจจบัการลม เพือ่ชวยปองกนัไมใหกระดกูสะโพกหกัเมือ่ผูสวมใสลมพรอมกบัทาํการแจงเตอืน รปูแบบอปุกรณเปนกางเกงผลติจาก 
PVC Foam และ NBR โดยจะมีกระเปาบริเวณเหนือปุมกระดูกเกรทเตอรโทรแคนเตอร (Greater Trochanter) เพื่อใชใสแผนกันกระแทก 
และมีอุปกรณที่ใชในระบบแจงเตือนการลมติดบริเวณขอบของกางเกง 

 หุนยนตดินสอเพื่อผูสูงอายุ โดยทีมวิศวกรไทย ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 
กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีเพือ่ชวยใหชวีติความเปนอยูของผูสงูอายดุขีึน้ ในภาวะทีข่าดแคลนผูดแูลหรอืนางพยาบาล  โดยหุนยนต
ดินสอสามารถปฎิบัติการไดหลายอยาง อาทิ ทํางานเปนอุปกรณสื่อสารที่ผูสูงอายุสามารถโทรติดตอหาลูกหลาน หรือโทรออกฉุกเฉินไปยัง 
สถานท่ีตางๆ   เชน โรงพยาบาล คลินิกใกลบาน สถานีตํารวจ สถานีดับเพลิง และมีระบบปฏิบัติการแบบ Real Time Monitoring เช่ือมตอ
กับอุปกรณสื่อสารตางๆ เชน โทรศัพทมือถือ Smart-phone, คอมพิวเตอรโนตบุค ผานระบบ internet ชวยใหลูกหลานสามารถดูแล 
และเห็นสภาพความเปนไปของผูสูงอายุจากที่ตาง ๆ  ได นอกจากนี้ยังไดติดตั้งอุปกรณเช็คสัญญาณชีพ Vital Signs สงขอมูลตรงไปยังแพทย
ผูมีหนาที่ดูแลผูสูงอายุรายนั้นๆ โดยตรงเสมือนเปนผูชวยแพทยประจําบาน ชวยใหแพทยสามารถเก็บขอมูลผูสูงอายุไดโดยไมจําเปนตอง
เสียเวลาเดินทางไปที่โรงพยาบาล  แจงเตือนการกินยาประจํา รวมทั้งสามารถวัดไข ตรวจลมหายใจ ความชื้น เฝาดูการหลับ ตรวจจุดกดทับ 
และวัดคลื่นหัวใจ กรณีที่คนไขมีอัตราการเตนของหัวใจผิดปกติจะมี Alert  เตือนทันที ตลอดจนการแจงเตือนการกินยาประจํา

 นิทรรศการและนวัตกรรมของสภากาชาดไทย ไดแก โครงการผูสูงวัยพรอมรับภัยพิบัติ โดยสํานักงานบรรเทาทุกขและ
ประชานามัยพิทักษ เพื่อเตรียมความพรอมผูสูงอายุที่อยูบนพื้นที่เสี่ยงภัยใหสามารถดูแลตนเองและตั้งรับปรับตัวกับสถานการณภัยพิบัติ 
เชน แผนดนิไหว สนึาม ิไดอยางเหมาะสม สามารถถายทอดประสบการณภมูปิญญาทีส่ัง่สมมาจากอดตีถงึปจจบุนัใหเปนประโยชนตอตนเอง
และครอบครัว รวมถึงเยาวชน 
        นอกจากนี้ยังมี นวัตกรรมกลองมหัศจรรย จับคูของใชประจําวันเปนการฝกสมองผูสูงอายุ นวัตกรรมจักรยานรอยหนังยางปองกัน
ผูปวยขอติด ซึ่งเปนผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย เพื่อผูสูงอายุ

1ประเทศไทยมีการเก็บรวบรวมสถิติการเกิดโรค จากสภากาชาดไทยพบวาอุบัติการณการเกิดโรคพารกินสันอยูที่ 425 คน ตอประชากร 100,000 คน ซึ่งพบมากในประชากรแถบภาคกลาง

ของไทย

2เปนสาขาวิชาที่นําเอาความรูทางดานวิศวกรรมศาสตร และวิทยาศาสตรการแพทย มาประยุกตใชรวมกัน เพื่อออกแบบ สรางหรือพัฒนาซอฟตแวร อุปกรณ หรือเครื่องมือทางการแพทย

ที่ไดมาตรฐาน สามารถใชงานไดจริง รวมถึงการศึกษาคนควาเทคโนโลยีใหมๆ ที่มีความซับซอน และตองการขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพสูง ตัวอยางที่เปนที่รูจักกันแพร

หลายของงานดานวิศวกรรมชีวการแพทย
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 นิทรรศการสงเสริมความรู การรักษา และฟนฟูผูสูงอายุของคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ3 สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข โดย พญ.สุรางค เลิศคชาธาร ผูกอตั้งคลินิกผูสูงอายุคุณภาพเพื่อพัฒนาการใหบริการผูสูงอายุอยางบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพ
             ในปจจุบัน การใหบริการรักษาผูสูงอายุเปนเรื่องสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง เนื่องจากมีจํานวนผูปวยสูงอายุในสัดสวนที่สูง
และเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จนประเทศไทยไดเขาสูสังคมผูสูงอายุดังเปนที่ทราบกันแลว ในสวนของสถาบันประสาทวิทยาพบวา ในป 2557 
มีผูปวยสูงอายุมีจํานวน 111,945 คน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 49 ของผูปวยทั้งหมดของสถาบันฯ นอกจากนี้ ปญหาทางสาธารณสุข
ที่สําคัญของไทยและโลกที่ประสบในปจจุบัน คือ โรคเบาหวาน ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด หลอดเลือดสมอง สมองเสื่อม 
ในผูสูงอายุ (จากสถิติผูปวยสูงอายุที่เปนเบาหวานจากผูปวยเบาหวานทั้งหมดของสถาบันฯ ในป 2550 มีรอยละ 62.77 (4,338 ราย) 
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เปนรอยละ 70.55  (5,786 ราย) ในป 2557 โดยคลินิกเบาหวานสูงอายุ4 ของสถาบันประสาทวิทยา  มีบทบาทสําคัญ
ในการใหการบริการรักษาผูปวยเบาหวาน และดูแลสงเสริมความรูแกผูปวยอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมในวันเบาหวานโลก 
14 พฤศจกิายน ของทกุป (สอดคลองกบัองคการอนามยัโลกและสหพนัธเบาหวานนานาชาต)ิ ภายใตหวัขอทีน่าสนใจ เชน “ดวงตากบัเบาหวาน”
 “คุมเบาหวานใหดี...พาชีวีพนโรคไต” “ขจัดความอวนไดจะหางไกลเบาหวาน” เปนตน โครงการรักษตาและเทา เพื่อปองกันปญหาเบา
หวานขึ้นจอประสาทตา การติดเชื้อที่เทาและการถูกตัดเทาจากโรคเบาหวาน

  นทิรรศการอาเซยีน โดยกรมอาเซยีน กระทรวงการตางประเทศ   นาํเสนอขอมลูเกีย่วกบัอาเซยีนโดยใชสือ่มลัตมิเีดยีใหความรู
พรอมแจกจายสือ่สิง่พมิพและสือ่ประชาสมัพนัธทีเ่กีย่วของ เพือ่สงเสรมิความรู ความเขาใจและเตรยีมความพรอมแกสาธารณชนและผูสงูวยั
ในการเขาสูประชาคมอาเซียนในปลายป 2558 
             ทั้งนี้ ความรวมมือดานสาธารณสุขเปนความทาทายสําคัญของอาเซียน โดยกาวสําคัญของความรวมมือดานสาธารณสุขอาเซียน
เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2543 จากการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 5 ณ เมืองยอกยาการตา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเล็งเห็นถึง
ความจําเปนในการเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับความรวมมือดานสาธารณสุข รวมถึงการกําหนดแนวทางความรวมมือที่ชัดเจนใหพรอม
ตอความทาทาย ทีเ่ปนผลจากกระแสโลกาภวิฒัน และความเปลีย่นแปลงอืน่ ๆ  ของสงัคม รวมทัง้การเขาสูยคุประชากรสงูวยั  และไดประกาศ
วิสัยทัศน “Healthy ASEAN 2020” เพื่อเนนยํ้าถึงความจําเปนของการมีสุขภาพดี ซึ่งเปนสิทธิพื้นฐานของประชาชนชาวอาเซียน 
               และปจจุบันภายใตบริบทของการกอตั้งประชาคมอาเซียน ป 2558 ความรวมมือดานสาธารณสุขในกรอบอาเซียนยังไดขยาย
ครอบคลุมประเด็นใหม ๆ  เชน การรณรงคใหอาเซียนเปนเขตปลอดบุหรี่ (Smoke Free ASEAN) การผลักดันใหจัดตั้งเครือขายหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา (Network on Universal Health Coverage) เปนตน

ประเทศไทยไดกาวเขาสูประเทศที่มีประชากรผูสูงอายุ (Population aging) ตั้งแตป 2548 และจํานวนผูสูงอายุไทยไดเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง ตลอดทั้งจํานวนและสัดสวนโดยในป 2555 มีผูสูงอายุมากกวา 60 ป รอยละ 12.6  ผูที่อายุมากกวา 65 ป รอยละ 7.4 และ
คาดวาประมาณ 20 ป ขางหนา จะมีผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไปจํานวนรอยละ 20 หรืออาจกลาวไดวาในป 2568 ประเทศไทยจะกลายเปนสังคม
สูงวัยอยางสมบูรณ (Aged Society) จึงเปนเรื่องสําคัญและมีความทาทายในดานเศรษฐกิจและการสาธารณสุขของประเทศเปนอยางยิ่ง

สําหรับประชาชน สิ่งที่ตองเรียนรูเตรียมตัว คือ ประเด็นการดูแลตนเองใหเปนผูสูงอายุที่มีปญญาและสุขภาพแข็งแรงพึ่งตนเอง
ได เพื่อลดการพึ่งพาผูอื่น โดยควรมีความรูความเขาใจดานสูงวัยและสูงอายุ  และสําหรับผูเกี่ยวของโดยเฉพาะในหนวยงานภาครัฐ ตองถอด
บทเรียนรูตางๆ  และมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการเตรียมตัวและการพัฒนาสังคมผูสูงอายุในประเทศไทยและการเขาสูประชาคม
อาเซียน รวมมือผลักดัน สงเสริมสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัย พัฒนา นวัตกรรม งานโครงการ และเผยแพรผลงานตางๆ เกี่ยวกับผูสูงวัยและ
สูงอายุเพื่อสูการปฏิบัติจริงในวงกวางอยางตอเนื่องตอไป 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะผูเสนอแนะนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศ ในปงบประมาณ 2559 สศอ.จะดําเนินงานโครงการศึกษาโอกาสการพัฒนาอุปกรณทางการแพทยเพื่อตอบสนองสังคมผูสูงอายุ 
โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาถงึการเปลีย่นผานของประเทศไทยและประเทศตาง ๆ  (อยางนอย 2 ประเทศ) ในการเขาสูสงัคมในแตละชวงเวลา

3ประกอบดวย 5 สหวิชาชีพ ไดแก จิตเวชสูงอายุ อายุรกรรม (เบาหวานสูงอายุและกระดูกพรุนสูงอายุ โดย  พญ.สุภาวดี เจียรกุล และพญ.อําไพ พินธุโสภณ) เวชศาสตรฟนฟู (ขอเขาสูงอายุ

และฝงเข็ม โดย พญ.รัตนาพรรธน จันทรอุบล) จักษุสูงอายุ (โดย พญ.ฐิติมา คณาเดช) และทันตกรรมสูงอายุ (โดย ทญ.สุวลี ถาวรรุงโรจน) 

4ประกอบดวย อายุรแพทย แพทยตอมไรทอ จักษุแพทย แพทยเวชศาสตรฟนฟู จิตแพทย ทันตแพทย เภสัชกร โภชนากร นักเทคนิคการแพทย พยาบาลและเจาหนาที่ 
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ผูเขาประชุม ผูแสดงนิทรรศการ วิทยากร จากหนวยงานตาง ๆ  เฝารอรับเสด็จ

นิทรรศการคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ และเบาหวานสูงอายุ  สถาบันประสาทวิทยา และผูเขาเยี่ยมชม    

พญ.สุรางค เลิศคชาธาร, พญ.สุภาวดี เจียรกุล  รศ.นพ. สมศักดิ์ คุปตนิรัติศัยกุล ผศ.พญ.สุกัญญา ชัยกิตติศิลป  

ศ.นพ. นิมิต เตชไกรชนะ 

 นิทรรศการและนวัตกรรมของสภากาชาดไทย

     โครงการผูสูงวัยพรอมรับภัยพิบัติ     จักรยานปองกันขอติดที่ประดิษฐจากหนังยาง     กลองมหัศจรรยกันลืม 

ซึ่งจะสงผลความตองการวัสดุอุปกรณทางการแพทยที่แตกตางกัน การกําหนดกลุมผลิตภัณฑที่มีศักยภาพที่ควรไดรับการพัฒนาในตลาด
เปาหมายในแตละชวงเวลา กําหนดนโยบายและมาตรการในการเตรียมความพรอมของภาคอุตสาหกรรมไทย และขอเสนอแนะสําหรับ
หนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ สําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณทางการแพทยรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุ และผูประกอบการ
แขงขันไดอยางยั่งยืน อันจะเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อน เชื่อมโยงความรวมมือ และผลักดันการดําเนินงานดานสูงวัยและผูสูงอายุ 
ดังเชนการดําเนินงานสภากาชาดไทยกับรวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการจัดการประชุมวิชาการแหงชาติดานสูงวัยและผูสูงอายุ 
ครั้งที่ 3  ตลอดจนเพื่อผูสูงอายุและสังคมสูงอายุไทยที่มีคุณภาพและทรงพลังทุกดานในระดับประเทศและกาวไกลสูอาเซียนอยางยั่งยืน
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นิทรรศการและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

                    อุปกรณปองกันสะโพกพรอมระบบแจงเตือนการลม                                  CU -Tracking

นิทรรศการอาเซียน โดยกรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ  

 นายจุลวัจน นรินทรางกูร ณ อยุธยา เลขานุการกรมอาเซียน

                    เกาอี้ยายตัว              หุนยนตดินสอ พญ.สุรางคฯ ตอนรับและแนะนํา

นิทรรศการคลินิก

ขอบคุณแหลงขอมูล
พญ.สรุางค เลศิคชาธาร, พญ.สภุาวด ีเจยีรกลุ.นทิรรศการสถาบนัประสาทวทิยาเปนมติรตอผูสงูอาย.ุ 
 จัดแสดง ASEAN Active ageing Conference 2015. 22-24 พ.ค. 2558
จุ ล วั จน  น ริ นทรา งกู ร  ณ  อยุ ธ ย า .  เ ลขานุ ก า รกรมอา เซี ยน .  นิ ท ร รศการกรม
 อาเซียน. จัดแสดง ASEAN Active Ageing Conference 2015. 22-24 พ.ค. 2558 
สภากาชาดไทย. www.redcross.or.th/homeeureka.bangkokbiznews.com detail/598525
สํานักงานสถิติแหงชาติ. www.nso.go.th/
http://www.thairath.co.th/content/500666 -โดย ธนูเทพ 24 พ.ค. 2558 
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ผูอํานวยการสํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายอิทธิชัย ยศศรี 

สัมภาษณพิเศษ

 “อุตสาหกรรมไทยกําลัง เข  าสู กระบวนการปฏิวัติ

อุตสาหกรรม จากสภาพการแขงขันที่รุนแรง และการไดเปรียบ

ทางตนทุนของอตุสาหกรรมทีใ่ชแรงงานมากของประเทศ

เศรษฐกจิใหม ประกอบกับการที่อุตสาหกรรมไทยมีพื้นฐาน

ที่เขมแข็ง มีประสบการณทางธุรกิจ มีองคความรู

การบริหารจัดการ สามารถผลิตสินคามีคุณภาพ

เปนที่ยอมรับ ผลักดัน เปลี่ยนผานไปสูการขยาย

ฐานการผลิตไปตางประเทศ การยกระดับไปสู

การผลิตสินคาที่มี Brand ของตัวเอง 

การใหบริการอุตสาหกรรม (Industry 

Services) และการทําธุรกิจที่ครบวงจร 

(Business Solution) มากขึ้น”
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วารสารฯ ฉบับนี้ไดรับเกียรติพูดคุยกับนายอิทธิชัย ยศศรี กูรูผูรูจริงอีกทานหนึ่งในขอมูลเชิงลึก

ดานอตุสาหกรรมและเศรษฐกจิทีม่ผีลตอการพฒันาอตุสาหกรรมของประเทศ และการคาดการณ

แนวโนมและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมโดยรวม

Q.  บทบาทและภารกิจหลักของสํ านักวิ จั ย

อุตสาหกรรม

A.  บทบาทสําคัญของสํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

นัน้ถอืวาเปนพนัธกจิสาํคญัของสาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรมดวย  

คือ การพัฒนาระบบขอมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ครบถวน

สําหรับวิเคราะห วิจัย ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และบริการ

เผยแพรไดเปนปจจุบัน การพัฒนาระบบเตือนภัยทางดาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม  การพยากรณการขยายตัวของการผลิต

อุตสาหกรรม การสรางตัวชี้วัดทิศทางอุตสาหกรรมในอนาคต 

นาํไปสูการเปนองคกรแหงความรูทางดานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 

โดยการรวบรวมขอมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สําคัญ พัฒนา

เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมมาใช เนื่องจากความตองการขอมูล 

ขาวสารที่มากขึ้น ลงลึกและซับซอนมากขึ้น จึงจําเปนตองมี

ระบบขอมูลสารสนเทศที่บอกถึงกิจกรรมอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น

แลว ขอมลูทีบ่อกถงึการเปลีย่นแปลงของภาวะอตุสาหกรรมจาก

ระบบเศรษฐกิจที่ผันผวนในปจจุบันวามีความผิดปกติหรืออาจ

นําไปสูวิกฤติการณหรือไม และตองมีระบบขอมูลและตัวชี้วัด

ภาวะอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นขางหนาดวย

 ดวยปจจยัทีค่นทัว่ไปตองการรูวาอนาคตของการพฒันา

ทางดานอุตสาหกรรมจะไปในทิศทางใด ดังนั้น เปาหมายสูงสุด

ของสํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม คือ จะตองมีเครื่องมือ 

ขอมูล บุคลากรที่มีความพรอม และเชี่ยวชาญที่จะสามารถสราง

เครือ่งชีว้ดั (Indicator) ทีร่ะบไุดวา ทศิทางของอตุสาหกรรมไทย

จะไปในทิศทางใด  โดยขณะนี้ไดพัฒนามาตามขั้นตอนที่วางไว 

และสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวพอสมควร 
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Q. ขอทราบถึงความเปนมาของระบบเตือนภัย

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม และแนวทางดําเนินการ

A.  หลังวิกฤติเศรษฐกิจ ป 2540 หรือที่เรียกวิกฤติตมยํากุง 

ที่มีการโจมตีคาเงินบาท รุกลามขยายตัวไปยังสาขาเศรษฐกิจ

ตางๆ รวมถึงภาคอุตสาหกรรม จึงมีการตระหนักวาจะตองมี

ระบบเตอืนภยัอตุสาหกรรมขึน้เพือ่แจงเตอืนใหรูถงึวกิฤตทิีก่าํลงั

จะเกดิขึน้เพือ่หาทางรบัมอืไมใหเกดิความเสยีหายหรอืผลกระทบ

รุนแรงดังเชนที่ผานมา

 แนวทางในการจดัทาํ คอื รวบรวมขอมลูตางๆ ทีม่คีวาม

สัมพันธและบอกถึงภาวะ ทิศทางการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

ลวงหนา (Leading) เชน หากความเชือ่มัน่ผูบรโิภคดขีึน้จะมกีารจบั

จายซือ้สนิคาตามมามากขึน้และมกีารผลติสนิคามากขึน้ จากนัน้

จึงเอาขอมูลไปใสในแบบจําลองที่สรางขึ้น ทําการทดสอบ

หลายๆ ครั้งวาตรงตามสมมติฐานหรือไม เพื่อใหเกิดเปน Model

ในที่สุด ซึ่ง สศอ. โดยสํานักวิจัยฯ เอง ยังไดมีการพัฒนา

จัดทํา Leading Indicator ขึ้นมามีรูปแบบวิธีการทํา

คลายระบบเตอืนภยัอตุสาหกรรม ทีบ่อกภาวการณเปลีย่นแปลง

ของภาคอุตสาหกรรมวา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปนปกติ

หรือวิกฤติการณ แต Leading Indicator จะแสดงทิศทางของ

อุตสาหกรรมลวงหนา 3-4 เดือน

 โดยการพฒันาระบบเตอืนภยัอตุสาหกรรม  The Early 

Warning System of Industrial Economics หรือ EWS-IE  

ถูกพัฒนาจากแบบจําลองโลจิท  (Logit Model) โดยกําหนด

ใหอัตราการขยายตัวเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันปกอนหนา

ของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม Manufacturing Production 

Index หรอื MPI)  ทีจ่ดัทาํโดย สศอ. เปนตวัแปรทีใ่ชวดัความผดิปกติ

ของภาคอุตสาหกรรม ระบบดังกลาวไดใชตัวแปรชี้นําเศรษฐกิจ

ภาคอตุสาหกรรม (Leading Indicator) เชน การนาํเขาสนิคาทนุ 

การนําเขาสินคาวัตถุดิบ การสงออก และการบริโภคมาใชใน

ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมลวงหนาวา ในอนาคต

เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม จะยังอยูในภาวะปกติหรือกําลังเขา

สูภาวะผิดปกติ  ซึ่งระบบเตือนภัยดังกลาวไดถูกพัฒนาขึ้นจาก

แนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตรและนํามาพัฒนาเปนระบบ

คอมพิวเตอรที่ง ายตอการใชงาน โดยใชสัญลักษณสีตางๆ 

เปนตัวแทนของการเตือนภัยเพื่อใหผูใชทั่วไปที่สวนใหญไมใช

นักวิชาการดูและเขาใจงาย

 และในภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ผันผวนอยูตลอด

เวลาเชนปจจุบัน ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมจึงมีความจําเปน

ที่จะตองคอยตรวจสอบ และสงสัญญาณหากมีการเปลี่ยนแปลง

ที่ผิดปกติอันอาจนําไปสูวิกฤติการณที่กระทบตออุตสาหกรรม

แตละสาขา ซึ่งระบบเตือนภัยจําเปนตองมีความถูกตองแมนยํา 

จึงตองมีการทบทวนปรับปรุงแบบจําลองและขอมูลตางๆ 

เปนประจําทุกป เนื่องจากโครงสรางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

มีการเปลี่ยนแปลงเร็วกวาในอดีต

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 27วารสาร
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Q. เปาหมายและแผนงานของสํานักวิจัยเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมในชวงตอไป      

A. ถือไดวาแผนงานดานตางๆ ของ สว. ไดดําเนินการตาม 
วัตถุประสงคเปาหมายที่วางไวพอสมควร จากที่ไดจัดตั้ง สว. 
เมื่อ 6-7 ป ที่แล ว โดยผมเป นผู อํานวยการคนแรกของ
สํานักฯ ไดออกแบบและขับเคลื่อนองคกรตลอดมา มีการ
จัดทําวิสัยทัศนและยุทธศาสตร ในชวงเริ่มแรกมีการรวมกัน
ทํางานรวบรวมคนควาหาขอมูลใหมกันเอง พัฒนาระบบ
ขอมูลจนปจจุบัน เรามีขอมูลทางดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ทุกตัวที่จําเปนเพื่อใชในการวิเคราะหวิจัย ทางสํานักงานมีการ
ซื้อขอมูลดานอุตสาหกรรมของโลก หรือ CEIC Data ซึ่งเปน
ฐานขอมูลเศรษฐกิจมหภาคเชิงสถิติ  ตัวเลข ครอบคลุม
กลุมประเทศเศรษฐกิจกวา 121 ประเทศทั่วโลก โดยขอมูล
เหลานี้มีที่มาจากแหลงหนวยงานของขอมูลโดยตรงเช น 
หนวยงานของภาครัฐ สถาบันตางๆ และภาคเอกชนที่มีความ
นาเชื่อถือ มีขอมูลดานตางๆ มากมาย ทั้งระบบการเงินประเทศ 
ผลผลิตทางอุตสาหกรรม ประมาณการยอดขาย ปริมาณการ
สั่งซื้อ ตลาดการคาระหวางประเทศและดุลการชําระเงิน 
การลงทุน ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังมีการจัดซื้อขอมูลการคา
ระหวางประเทศ  Global Trade Atlas การนําเขา สงออกราย
สนิคาของทกุประเทศทัว่โลก ซึง่ตองใชงบประมาณ ปละประมาณ 
7 ลานบาท เพื่อใหมีขอมูลที่พรอมจะวิเคราะหสถานการณ
อตุสาหกรรมไดเปนปจจบุนัและทนัการณ และศกึษาเปรยีบเทยีบ
กับประเทศตางๆ ได
 ในสวนทิศทางและแนวโนมอุตสาหกรรม ก็จะมีการ
สรางตัวชี้นําทางดานอุตสาหกรรม เพื่อเปนธงในการวิเคราะห
สถานการณตางๆ  จงึมคีวามพรอมทีจ่ะวเิคราะหวจิยัสถานการณ
ในแตละภาวะไดตลอดเวลา ขอมูลแตละดานที่ได มานั้น 
จะตองมกีารอพัเดทขอมลูทกุเดอืน เพือ่ทาํการวเิคราะห วจิยัใหม 
เพื่อเผยแพรภายในสํานักงานฯ กระทรวงฯ ผู รู และผู สนใจ
ที่ตองการทราบขอมูล ทั้งขอมูลการสงออก ขอมูลการผลิต
ในอุตสาหกรรมแตละสาขา 
 อกีดานหนึง่คอื PMI หรอืภาวะผลติอตุสาหกรรมของโลก 
ทางสาํนกัวจิยัเศรษฐกจิอตุสาหกรรมจะมผีูรบัผดิชอบคอยอพัเดท
ขอมูล วิจัยวิเคราะห เขียนออกมาเพื่อเผยแพรเพื่อใหทราบถึง
ภาวะการผลติโลกทกุเดอืน เชนเดยีวกบัการเตอืนภยัอตุสาหกรรม 
และ Leading Indicator  ที่ตองมีการอัพเดท วิเคราะห เขียน
เพื่อเผยแพรทุกเดือนเชนกัน จนถึงปจจุบันตองถือวาครบตาม
วัตถุประสงค เปาหมายที่ตองการใหมีขอมูล บทวิเคราะห 

ใหเกิดความครบครันในการบริการขอมูล การชี้นํา และการ

เตือนภัยอุตสาหกรรม
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Q. ประเมินทิศทางของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

ตัง้แตตนปอยางไร และคาดการณในชวงหนาไวอยางไร

A.  ทุกฝายไมวานักเศรษฐศาสตร นักธุรกิจ หรือแมแต

ประชาชน ตางกย็อมรบัแลววาปจจบุนัอยูในชวงทีไ่ดรบัผลกระทบ

จากภาวะความซบเซาของเศรษฐกิจโลก ซึ่งไมใชประเทศไทย

ประเทศเดียว หลายประเทศสวนใหญก็ไดรับผลกระทบมีการ

ผลิตและการสงออกที่หดตัว ที่มีการขยายตัวก็อยูในระดับตํ่า

เพราะเราอยูในระบบเศรษฐกิจเปดที่เศรษฐกิจมีความเชื่อมโยง

และเกี่ยวพันกันมาก ทั้งนี้ ไทยเองมีพื้นฐานเศรษฐกิจรวมถึง

ภาคอุตสาหกรรมเองก็มีพื้นฐานที่แข็งแกรง จากการพัฒนา

อุตสาหกรรมที่ตอเนื่องมายาวนานของเอกชนเองและภาครัฐ 

เศรษฐกิจนั้นมีการขึ้นลงเปนวัฏจักร ซึ่งหลายฝายตางเฝารอ

และคาดกันวาความซบเซาหรือวัฏจักรขาลงจะถึงจุดตํ่าสุดแลว 

และคาดวาจะมกีารฟนตวัในชวงครึง่หลงัของป จากแรงขบัเคลือ่น

ภายในประเทศเปนสําคัญ สําหรับปจจัยภายนอกประเทศแมจะ

มีสัญญาณการฟนตัวบางแตยังไมชัดเจนในระดับที่สรางความ

มั่นใจ แตหลายฝายก็ยังคาดหวังที่จะเห็นการฟนตัวที่ชัดเจน

โดยเร็ว ซึ่งภาคอุตสาหกรรมของไทยเองก็มีความแข็งแกรงที่จะ

รับแรงกระแทกทางเศรษฐกิจ จากการผลิตสินคาที่ปจจุบัน

อาจกลาวไดวามีคุณภาพเปนที่ยอมรับในหลายประเทศทั่วโลก

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 29วารสาร
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ภาวะแนวโนม เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน พบวา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม) ดัชนีการสงสินคา ดัชนีสินคาสําเร็จรูป
คงคลัง ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมลดลง โดย

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม มี 18 อุตสาหกรรม ที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น เชน การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม 
การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไปอื่นๆ การผลิตนํ้าตาล การผลิตเม็ดพลาสติก การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากนม การผลิตยางนอกและยาง
ใน การหลอดอกยางและการซอมสรางยาง การผลติผลติภณัฑอาหารประเภทอืน่ ๆ  ซึง่มไิดจดัประเภทไวในทีอ่ืน่ การผลติหลอดอเิลก็ทรอนกิส
และสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส การผลิตเซรามิกชนิดไมทนไฟ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น การผลิตผลิตภัณฑจากดินชนิดไมทนไฟ ซึ่งใช
กับงานกอสราง เปนตน

ดัชนีการสงสินคา มี 14 อุตสาหกรรม ที่มีการสงสินคาเพิ่มขึ้น เชน การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม 
การผลติหลอดอเิลก็ทรอนกิสและสวนประกอบอเิลก็ทรอนกิส การผลติอาหารสตัวสาํเรจ็รปู การผลติผลติภณัฑทีไ่ดจากนม การผลติเครือ่งจกัร
ทีใ่ชงานทัว่ไปอืน่ๆ การผลติยางนอกและยางใน การหลอดอกยางและการซอมสรางยาง การผลติสตารชและผลติภณัฑจากสตารช การผลติ
ผลิตภัณฑจากคอนกรีต ซีเมนต และปูนปลาสเตอร การผลิตผลิตภัณฑอาหารประเภทอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น การผลิตเครื่องดื่ม
ที่ไมมีแอลกอฮอล รวมทั้งนํ้าดื่มบรรจุขวด เปนตน
 ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง มี 26 อุตสาหกรรม ที่มีสินคาสําเร็จรูปคงคลังเพิ่มขึ้น เชน การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก การผลิต
หลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส การจัดเตรียมและการปนเสนใยสิ่งทอรวมถึงการทอสิ่งทอ การผลิตผลิตภัณฑโลหะ
ประดิษฐอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น การผลิตนํ้าตาล การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไปอื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม 

ดัชนีอุตสาหกรรม

ไตรมาส 2 ป 2558
สวนดัชนีอุตสาหกรรมและการวิเคราะห

ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนีอุตสาหกรรมในไตรมาส 2/2558 (เมษายน – 
มิถุนายน 2558) เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนพบวา 
ดชันอีตัราสวนสนิคาสาํเรจ็รปูคงคลงั เพิม่ขึน้ แตดชันี
ผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม) ดัชนีการสงสินคา 
ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง ดัชนีแรงงานในภาค
อตุสาหกรรม และดชันผีลติภาพแรงงานอตุสาหกรรม 
ลดลง

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุมอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม

ไตรมาส

2/2557

(เม.ย. – มิ.ย.)

ไตรมาส

1/2558

(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส

2/2558

(เม.ย. – มิ.ย.)

อัตราการ

เปลี่ยนแปลง

เมื่อเทียบกับ

ไตรมาสกอน

(%)

อัตราการเปลี่ยนแปลง

เมื่อเทียบกับไตรมาส

เดียวกัน

ของปกอน (%)

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม) 165.70 171.89 153.28 -10.83 -7.50

ดัชนีการสงสินคา 179.82 183.33 163.17 -11.00 -9.26

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 199.03 186.45 184.70 -0.94 -7.20

ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 183.58 162.25 182.79 12.66 -0.43

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 111.90 111.61 107.97 -3.26 -3.51

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 153.17 163.91 142.14 -13.28 -7.20

อัตราการใชกําลังการผลิต 59.52 62.11 55.57

(ฐานเฉลี่ยรายเดือนป 2543 และเปนดัชนีที่ยังไมปรับผลกระทบของฤดูกาล)
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เคมีภัณฑที่ใชรักษาโรคและผลิตภัณฑที่ทําจากสมุนไพร การผลิตรองเทา การผลิตสิ่งทออื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น การผลิต
เนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว เปนตน

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม มี 17 อุตสาหกรรม ที่มีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น เชน การผลิตผลิตภัณฑประเภท
การผลิตมอลตลิกเคอและมอลต การผลิตปูนซีเมนต ปูนขาวและปูนปลาสเตอร การผลิตนํ้าตาล การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและ
สวนประกอบอิเล็กทรอนิกส การผลิตเครื่องใชในบานเรือน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น การผลิตเซรามิกชนิดไมทนไฟ ซึ่งมิไดจัดประเภท
ไวในที่อื่น การผลิตนํ้ามันจากพืช นํ้ามันจากสัตว และไขมันจากสัตว การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม การผลิต
สิ่งทออื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น เปนตน

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม มี 23 อุตสาหกรรม ที่มีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น เชน การผลิตผลิตภัณฑ
ที่ไดจากการกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม การผลิตรองเทา การจัดเตรียมและการปนเสนใยสิ่งทอรวมถึงการทอสิ่งทอ การผลิตเครื่องแตงกาย 
ยกเวนเครื่องแตงกายที่ทําจากขนสัตว การผลิตยางนอกและยางใน การหลอดอกยางและการซอมสรางยาง การผลิตเครื่องจักรที่ใชงาน
ทั่วไปอื่นๆ การผลิตเฟอรนิเจอร การผลิตอาหารสัตวสําเร็จรูป การผลิตผลิตภัณฑอาหารประเภทอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 
การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง เปนตน

อัตราการใชกําลังการผลิต มี 17 อุตสาหกรรม ที่มีอัตราการใชกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น  เชน การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่น
นํา้มนัปโตรเลยีม การผลติเยือ่กระดาษ กระดาษ 
และกระดาษแข็ง การผลิตเม็ดพลาสติก 
การผลิตผลิตภัณฑอาหารประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได
จัดประเภทไวในที่อื่น การผลิตยางนอกและ
ยางใน การหลอดอกยางและการซอมสราง
ยาง การผลิตอาหารสัตวสําเร็จรูป การผลิต
ผลิตภัณฑที่ไดจากนม การผลิตนํ้ามันจากพืช 
นํ้ามันจากสัตว และไขมันจากสัตว การผลิต
นํา้ตาล การผลติผลติภณัฑจากดนิชนดิไมทนไฟ
ซึ่งใชกับงานกอสราง เปนตน

(ฐานเฉลี่ยรายเดือนป 2543 และเปนดัชนีที่ยังไมปรับผลกระทบของฤดูกาล)

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุมอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม ป 2556 ป 2557 ป 2558

Q1 Q2  Q3 Q4    Q1 Q2 Q3    Q4 Q1  Q2

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

(มูลคาเพิ่ม) 

184.69       174.14 173.61 170.51 171.67 165.70 166.81 166.63 171.89 153.28

ดัชนีการสงสินคา 207.96 195.68   193.99    186.40 183.20 179.82 180.57 181.78 183.33 163.17

ดัชนีสินคาสําเร็จรูป

คงคลัง 

195.32  197.37       203.21 206.08 210.82 199.03 194.87 185.16 186.45 184.70

ดัชนีอัตราสวนสินคา

สําเร็จรูปคงคลัง 

160.08     168.25 166.80 175.95 188.36 183.58 170.61 154.95 162.25 182.79

ดัชนีแรงงานในภาค

อุตสาหกรรม

117.54    114.72 116.81 116.23 114.04 111.90 113.05 112.46 111.61 107.97

ดัชนีผลิตภาพแรงงาน

อุตสาหกรรม 

166.48 156.52 146.83 145.76 160.05 153.17 144.83 149.39 163.91 142.14

อัตราการใชกําลัง

การผลิต

67.40  64.06   63.55 62.17 61.68 59.52 60.49 60.08 62.11 55.57

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

ชุติมา ตั้งธนอํารุง 
และนวพร กังเจริญ
สํานักบริหารกลาง

ศรีตรังแอโกร

สูผูนําอุตสาหกรรมยาง

ยางพารา และผลิตภัณฑจากยางพารา มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทยอยางมาก

มีผูเกี่ยวของที่เปนเกษตรกรประมาณ 1.6 ลานครัวเรือน จํานวนไมนอยกวา 6 ลานคนทั่วประเทศ นอกจากนี้

ยังประกอบไปดวยผู ประกอบการแรงงาน บุคลากรภาครัฐ และผู ที่เกี่ยวของอื่นๆ โดยป 2557 ไทยผลิต

ยางธรรมชาติ 4.32 ลานตัน สงออกปริมาณ 3.76 ลานตัน (87%) คิดเปนมูลคากวา 242,785 ลานบาท 

ใชในประเทศ 540,000 ตัน (13%) ไทย เปนทั้งผู ผลิตและผู สงออกยางพาราอันดับ 1 ของโลก ตั้งแตป 

พ.ศ. 2534 เปนตนมา ไทยพึ่งพาตลาดสงออกเปนหลักการสงออกสวนใหญอยูในรูปวัตถุดิบแปรรูปขั้นตน เชน 

ยางแทง ยางแผนรมควัน ยางผสม (Compound) และนํ้ายางขน โดยสงออกไปยังประเทศจีนเปนอันดับ 1 

จํานวน 2.29 ลานตัน (61%) รองลงมา คือ มาเลเซีย 610,000 ตัน (16%)  ญี่ปุน 260,000 ตัน (7%) และ

สหรัฐอเมริกา 150,000 ตัน (4%) (ขอมูลจากสถาบันวิจัยยาง)
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 สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม

ตระหนั กถึ งความสํ าคัญของอุ ตสาหกรรมผลิ ตภัณฑ 

จากยางพารา นายอุดม วงศวิวัฒนไชย ผูอํานวยการสํานักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงไดพาคณะสื่อมวลชน ไปศึกษาดูงาน 

บริษัท ศรีตรังแอโกรดัสทรี จํากัด (มหาชน) ผูนําดานการผลิต

และจัดจําหนายยางธรรมชาติที่ครบวงจรรายใหญที่สุดของโลก

 นับจากป 2530 บริษัทฯ ไดเริ่มตนธุรกิจและดําเนินการ

วางรากฐานที่แข็งแกรง สงผลใหปจจุบันบริษัทฯ สามารถเปนผูนํา

ในดานการผลิตและจัดจําหนายยางธรรมชาติที่ครบวงจรรายใหญ

ทีส่ดุของโลก และมผีลติภณัฑยางธรรมชาตขิัน้พืน้ฐานทีค่รอบคลมุ

ทุกประเภท ไดแก ยางแผนรมควัน ยางแทง และนํ้ายางขน 

ดวยกําลังการผลิตประมาณ 1,400,000 ตันตอป ผู ผลิตยาง

ธรรมชาติรายใหญสุด 2 อันดับแรกของโลก ไดแก ประเทศไทย 

และประเทศอินโดนีเซีย รวมกวา 27 โรงงาน

 ปจจุบันบริษัทฯ มีพื้นที่สําหรับการทําสวนยางพารารวม

กวา 50,000 ไร ใน 19 จังหวัดของประเทศไทย สวนใหญอยูในเขต

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งลวนเปนพื้นที่ที่ไดรับ

การสนับสนุนจากภาครัฐภายใต “โครงการปลูกยางพาราในพื้นที่

แหงใหม”

 นอกเหนือจากการผลิตและจํ าหน  ายผลิตภัณฑ 

ยางธรรมชาติแลว ทางบริษัท ศรีตรังแอโกรดัสทรี จํากัด (มหาชน) 

ไดมกีารผลติถงุมอืยางทีใ่ชทางการแพทยทีใ่หญทีส่ดุในประเทศไทย

และใหญติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลกอีกดวย
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ผลิตภัณฑยางธรรมชาติและผลิตภัณฑสําเร็จรูป
 ผลิตภัณฑยางธรรมชาติ ไดแก ยางแทง ยางแผนรมควัน 

นํ้ายางขน ซึ่งเปนวัตถุดิบที่ปอนใหกับหลากหลายอุตสาหกรรม

อาทิ ยางลอ ถุงมือยางธรรมชาติ และสายพานลําเลียง 

 ผลิตภัณฑยางสําเร็จรูป ภายใตการรวมทุนกับพันธมิตร

นานาชาติ ศรีตรังกลายเปนผู นําในการผลิตผลิตภัณฑที่เปน

ยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห เชน ถุงมือยางที่ใชในทาง

การแพทย ทอไฮดรอริกแรงดันสูง และมือจับราวบันไดเลื่อน

ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไมยางพารา

 นอกจากนี้บริษัท ศรีตรังฯ ไดดําเนินการแปรรูปอบแหง

ไมยางพาราและไมที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ รวม 13 ชนิด และผลิต

บรรจภุณัฑทีท่าํจากไมยางพารา และไมชนดิอืน่ๆ เพือ่ใชภายในบรษิทัฯ 

และสงมอบใหกับลูกคาภายนอก โดยมีไม 13 ชนิดประกอบดวย

 ไมยางพารา   กระดินเทพา 

 ไมยูคาลิปตัส   กระดินยักษมะพราว

 สะเดาเทียม   มะขาม

 สนทะเล   มะปรางบาน

 สนปฏิพัทธ   จามจุรี

 กระดินณรงค   ไมตาล

การรักษาศักยภาพในการแขงขันและตอบสนองความ

ตองการของบริษัทฯ
 บริษัท ศรีตรังฯ ไดขยายฐานการผลิตไปยังประเทศตางๆ 

เชน อนิโดนเีซยี จนี และยงัขยายฐานการตลาดเพือ่ครอบคลมุความ

ตองการของลูกคา ซึ่งกระจายอยูในประเทศตางๆ ทั่วโลก

ความรับผิดชอบตอสังคม
 บริษัท ศรีตรังฯ ไดริเริ่มโครงการตอบแทนสังคมหลาย

รูปแบบ ภายใตหลักการสําคัญ คือ

 1. เสริมสราง (To reinforce)

 2. สงเสริม (To support)

 3. สนับสนุน (To promote)

 อาทิ โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อ

เกิดรายไดแกสังคม และชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติแกพื้นที่ตางๆ 

โดยทัง้หมดนี ้ มุงเนนพฒันาปจจยัพืน้ฐานดานสงัคม และการพฒันา

สิ่งแวดลอม เพื่อความยั่งยืนตอไปในอนาคต

บริษัท ศรีตรังฯ มีความมุงมั่นที่จะสานตอการดําเนิน

งานที่เปนเลิศเพื่อกาวไปสูเปาหมายสูงสุดของการเปนผูผลิต

ผลิตภัณฑยางธรรมชาติชั้นนําระดับโลก
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ชุติมา ตั้งธนอํารุง

สํานักบริหารกลาง

ชุติมา ตั้งธนอํารุง

มาทานอาหารคลนีกนัเถอะ

ในยุคปจจุบันที่ผู คนเริ่มหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น 

โดยการเลือกรับประทานอาหารที่ เป นประโยชน

ตอรางกาย และกําลังเปนที่นิยมกันมากในขณะนี้  คือ การเลือก

รับประทานอาหารคลีนที่มีใหเลือกรับประทานกันหลากหลาย

เมนู ซึ่งเราจะเห็นไดจากการโฆษณาผานทาง Social Media,

ที่มีเหลาดารา นักแสดงหันมารับประทาน รวมทั้งเปดราน

ขายอาหารคลีนอยางมากมาย แตวาจริงๆ แลวอาหารคลี

น เหลานี้จะมีประโยชนกับสุขภาพของเรามากนอยเพียงใด 

เรามาทําความรูจักกันคะ

ใน
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ÍÒËÒÃ¤ÅÕ¹¤×ÍÍÐäÃ?
 อาหารคลีน (Clean Food) เปนศัพทที่ถูกจํากัดความเพื่อใหงายตอความเขาใจวา

อาหารที่ไมปนเป อนจากสิ่งสกปรกและเชื้อโรคตางๆ หรือปนเป อนจากการปรุงแตง 

หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ อาหารที่สะอาดและผานกระบวนการปรุงแตงนอยที่สุด ซึ่งนี่ไมใช

เรื่องใหม แตมีมานานแลว 

 ในอดีต เราจะเนนกินผักผลไมสด อาหารปรุงสุกที่กินทันที ซึ่งยังคงคุณคาทาง

โภชนาการครบ 5 หมู สิ่งปนเปอนนอย แตในปจจุบัน อาหารจะผานกระบวนการมากขึ้น 

ทั้งใสสารกันบูด แปรรูป แตงกลิ่น สงผลใหคุณคาของอาหารลดลง และบางครั้งสารเคมี

ที่เติมเขาไปอาจสะสมเปนปญหาทางสุขภาพระยะยาวอีกดวย ผูบริโภคจํานวนมาก

จึงหันมารับประทานอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัย หรืออาหารคลีนเชนในอดีต

áººäË¹¡Ñ¹á¹‹·ÕèàÃÕÂ¡Ç‹ÒÍÒËÒÃ¤ÅÕ¹?
 อาหารคลีนสวนใหญจะผานการขัดสีและแปรรูป

ใหนอยที่สุด เชน เลือกขาวกลองแทนขาวขาว ผักผลไมสดแทน

ผลไมกระปอง และอาหารที่ปรุงแตงใหนอยที่สุด คงความเปน

ธรรมชาติของอาหารใหมากที่สุด เชน ไมปรุงนํ้าตาล นํ้าปลา 

จนทําใหรสชาติผิดไปจากเดิมมากเกินไป

 การปรุงอาหารแบบคลีนไมใชการเนนทานผักเยอะๆ 

แตเป นการทานอาหารทุกหมู อย างในสัดสวนที่ เหมาะสม

คือ ตองมีทั้งคารโบไฮเดรตและโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอ

ตอความตองการของรางกาย เนื้อสัตวที่ใชควรเลือกแบบที่ไมใช

สําเร็จรูปหรือผานการปรุงรสมาแลว จะเห็นไดวาอาหารคลีน

เปนอาหารที่ผานขั้นตอนการปรุงแตงมานอย หรือไมผานการ

ปรุงแตงเลย เนนธรรมชาติของอาหารนั้นเปนหลัก อาหารคลีน

ยังมีสรรพคุณที่ดีสําหรับคนที่อวน คนที่มีนํ้าหนักและไขมันมาก 

เพราะอาหารคลีนสวนใหญจะผลิตมาจากธรรมชาติ ไมผานการ

ปรุงแตงสังเคราะห หรือหากจะมีการปรุงแตงก็มีการปรุงแตง

ที่นอยถึงนอยที่สุด ซึ่งจะมีผลดีตอคนที่ตองการลดนํ้าหนัก 

ลดความอวน ลดไขมัน และคนที่ใสใจกับสุขภาพของตนเอง

          สําหรับทานที่เริ่มตนการกินอาหารคลีน ตองเริ่มตนดวย

การไมยดึตดิในรสชาตขิองอาหารแบบเดมิๆ ทีเ่ราเคยรบัประทาน 

เพราะการกินอาหารคลีนนั้นรสชาติจะเปนรอง แตจะใหความ

สาํคญักบัตวัอาหารทีไ่มเนนการปรงุแตง หรอืปรงุแตงใหนอยทีส่ดุ

เพื่อใหการกินอาหารคลีนไดรับประโยชนสูงสุดแกร างกาย 

และผลพลอยไดทําใหสุขภาพดีในระยะยาว ไมเจ็บปวยงาย

           ดังนั้น จะเห็นไดวาอาหารคลีนนั้นเปนสิ่งสําคัญอันดับ

ตนๆ ของคนรักสุขภาพ ที่ตองการสรรหาแตสิ่งดีๆ ใหกับตนเอง 

เพราะอาหารคลีนเปนสิ่งที่มีประโยชนตอสุขภาพของเรานั่นเอง

          การที่เราจะเริ่มเขาสูการรับประทานอาหารแบบคลีน

นั้นอยางแรกเราตองคอยเปนคอยไป อยาถึงกับตัดขาดอาหาร

บางประเภทที่คุณโปรดปราน เพียงแคลดปริมาณใหนอยลงไป

เรื่อยๆ จนคุณเริ่มคุนชินกับอาหารประเภทคลีน เพราะการลด

อาหารปกตอิยางฉบัพลนัเพือ่จะเปลีย่นไปทานอาหารเพือ่สขุภาพ

แบบทันที มันอาจจะมีผลเสียยอนกลับมาอยางเชน รูสึกไมมีแรง 

หิวงาย และมีอาการหงุดหงิดตลอดเวลา จะทําใหการใชชีวิต

คุณแยลง ซึ่งไมใชการทานเพื่อสุขภาพอยางแนนอนการเลือก

อาหารที่สดใหมอยูเสมอ

          การทานอาหารเพื่อสุขภาพ 

ไมวาคุณจะกินอะไรแตสิ่งที่คุณขาดไมได

คือ การเลือกทานอาหารสดใหม ในมื้อ

อาหารประจําวันของคุณให มากที่สุด

เท าที่จะทําได  ไม ว าจะเป นเนื้อสัตว  

ผัก ผลไม เพราะจะทําให คุณคาทาง

สารอาหารเหลานั้นอยูครบถวน รวมไปถึง

ผลไมตามฤดูกาลก็เปนอาหารที่ใหคุณคา

และดีตอสุขภาพ อีกทั้งยังสดใหม ดังนั้น 

เวลาเลือกซื้อสินคาควรเดินใหทั่วรานคา

อยางซเูปอรมารเกต็ จะมคีวามแตกตางกนั

แตมอียางหนึง่ทีเ่หมอืนกนักค็อื การจดัโซน
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ที่มาขอมูล : 

http://www.womanplusmagazine.com/health_cleanfood

http://health.kapook.com/view92784.html

http://men.sanook.com/3625/

ที่มารูปภาพ : http://zommag.com/news_detail.php?id=39

http://stephanniestallardfitness.com/5dayfreecleaneatingch

allenge/

http://www.freepik.com

ใหรอบๆ เปนสวนของสด เชน ผักสด เนื้อสด ผลไมตางๆ เพราะ

ฉะนั้นโซนรอบนอกของซูเปอรมารเก็ต จะเปนดินแดนของ

คนรักสุขภาพ ในระหวางการเดินเลือกซื้อหาอาหารเขาบาน 

จึงควรหักหามใจเมื่อไดเดินผานอาหารที่มีบรรจุภัณฑที่สวยงาม 

หรือจะเปนตูแชอาหารสําเร็จรูป

¡ÒÃÅ´»ÃÔÁÒ³¹íéÒµÒÅÅ§
          การพยายามลดและหลกีเลีย่งผลติภณัฑสาํเรจ็รปูทีม่กีาร

เติมแตงนํ้าตาลลงไปในอาหารตางๆ โดยธรรมชาติแลวสวนใหญ

จะไมมีสวนของนํ้าตาลผสมอยู ถาหากคุณตองการทานอาหาร

รสหวานแนะนาํใหคณุเลอืกทานผลไมตางๆ ทีม่รีสหวานจะดกีวา

การทานอาหารที่มีสวนผสมของสารที่ใหรสหวานผสมอยู แตถึง

จะเปนผลไม กย็งัตองรบัประทานในปรมิาณทีพ่อเหมาะหากมาก

เกินไปอาจทําใหอวนไดกับผลไมบางชนิด

à¹Œ¹¡ÒÃ´×èÁ¹íéÒà»Å‹ÒãËŒÁÒ¡
          การดืม่นํา้สะอาดใหแตละวนัใหเพยีงพอ แตกใ็ชวาจะดืม่

แตนํ้าเปลาอยางเดียว คุณก็ยังสามารถดื่มนํ้าชาสมุนไพรหรือ

ชาเขียวแทนนํ้าได และนํ้าชาพวกนี้ยังชวยชําระลางรางกายแบบ

ธรรมชาตไิดอกีดวย นอกจากนีย้งัสามารถปรงุรสชาตดิวยมะนาว

หรือรสชาติอื่นๆ ที่ไมใชนํ้าตาลก็ยังสามารถทําไดเชนกัน

¡ÒÃàÅ×Í¡·Ò¹á»‡§ä´ŒµÒÁàËÁÒÐÊÁ
          คณุสามารถทานขนมปงอบในชวงการทานเพือ่สขุภาพได 

เพียงแคคุณลองเปลี่ยนแปงปกติที่ใชในสูตรการทําเล็กนอย โดย

หันมาใช แปงอัลมอนด แปงมะพราว แปงขาวกลองและ

แปงขาวโอตเปนทางเลือกที่ดีเพื่อลดปริมาณคารโบไฮเดรต

ในขนมปงอบและยังคงความอรอยเหมือนเดิม โดยอาจจะอบ

ใหมีรสชาติฟกทอง ผลไมตากแหง แปงจึงมีหลากหลายชนิด

ใหคุณไดเลือกเพื่อนํามาใชทําอาหารซึ่งแตละชนิดก็มีคุณคา

ทางโภชนาการที่ตางกันออกไป

ÍÂ‹Òà¹Œ¹ä»·Õè¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³á¤ÅÍÃÕè
          ในชวงที่คุณเนนการทานเพื่อสุขภาพ อยาไปยึดติดกับ

ตัวเลขมากนัก จริงอยูที่ตัวเลขแคลอรี่ตางๆ มีผลตอการเพิ่มและ

ลดของนํ้าหนักตัว ตัวเลขนั้นอาจจะทําใหคุณผอม แตนั่นไมได

ถึงสุขภาพคุณจะดี ทุกวันนี้การไดรับสารอาหารที่เหมาะสมครบ

ตามที่รางกายตองการ ที่ดีตอสุขภาพจึงมีความสําคัญมากกวา

การรักษาสมดุลของแคลอรี่เพียงอยางเดียว คุณจึงควรเลือก

ทานอาหารใหครบตามที่รางกายตองการ โดยอยาไปใสใจตัวเลข

แคลอรี่มากเกินไปจนขาดสารอาหารเลยคะ

ใหรอบๆ เปนสวนของสด เชน ผักสด เนื้อสด ผลไมตางๆ เพราะ
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สุภาภรณ ว�ไลเร�องสุวรรณ

สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

ECO
กับการรักษาสิ่งแวดลอม

ปจจบุนัเราบรโิภคกนัมากเกนิความจาํเปนหรอืไม เมือ่มองถงึการใชชวีติของ

แตละคนใน 24 ชั่วโมงแตละวัน เริ่มตั้งแตตื่นนอนคุณตองบริโภคสินคา

ตางๆ มากมายทัง้ของกนิและของใช หากคณุตองการเปนสวนหนึง่ในการรกัษา

สิ่งแวดลอมของโลกใบนี้ คุณสามารถเริ่มไดงายในการมีจิตสํานึกในการรักษา

สิ่งแวดลอมดวยวิธีการ 3 R คือ 1. (Reduce) ลดการใช บริโภคแตพอเพียง 

2. (Reuse) การใชซํา้ สิง่ของทีย่งัเปนประโยชน 3. (Recycle) นาํกลบัมาใชใหม 

 ในป 2556 พบวาในประเทศไทยมปีรมิาณขยะมลูฝอยเกดิขึน้ประมาณ 

26.77 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากป 2555 รอยละ 8 เทียบเทากับตึกใบหยก 2 

จํานวน 139 ตึก เรียงตอกัน โดยมีจํานวนขยะมูลฝอยเฉลี่ยตอวันจํานวน

มากกวา 73,000 ตัน เมื่อดูปริมาณการทิ้งขยะพบวาจํานวนขยะจากจังหวัด

กรุงเทพมหานครมีจํานวน 4.13 ลานตัน คิดเปนรอยละ 16 ของจํานวนขยะ

มูลฝอยทั่วประเทศ เทศบาลมีจํานวนขยะ 10.24 ลานตัน และองคการบริหาร

สวนตําบลมีจํานวนขยะมากถึง 12.4 ลานตัน จากสถานการณขยะมูลฝอย

ในปจจุบันนับวาเปนปญหาสําคัญอันดับ 1 ที่ทุกคนควรใหความสนใจ

เกร็ดความรูคูอุตสาหกรรม

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 38 วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 38 วารสาร
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 จากจาํนวนขยะจาํนวน 26.77 ลานตนั 

มีขยะที่ไดรับการกําจัดอยางถูกตองเพียง 

7.2 ลานตัน เทานั้น ขณะที่ปริมาณขยะ

มลูฝอยทีถ่กูดงึนาํกลบัมาใชประโยชนใหม

มีเพียง 5.15 ลานตัน ทั้งนี้ ไทยมีสถานที่

กําจัดขยะอยูทั้งหมด 2,490 แหง แบงเปน

สถานทีท่ีม่กีารกาํจดัแบบถกูตอง 466 แหง 

สวนที่เหลืออีก 2,024 แหง จะเปนสถานที่

กําจัดแบบไมถูกตอง เชน การเทกองกลาง

แจง เผาในที่โลง จึงสงผลใหเกิดขยะสะสม

ตกคางเพิ่มขึ้นสูงถึง 19.9 ลานตัน เทียบ

เทากับตึกใบหยก 2 จํานวน 103 ตึก เรียง

ตอกันนั่นเอง 

 คาดวาแนวโนมปริมาณขยะจะเพิ่ม

มากขึ้นเฉลี่ยรอยละ 3 ตอป ดังจะเห็นวา

จากปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นสงผลตอปญหา

การกําจัดขยะและการกอใหเกิดมลพิษ  

ทาํอยางไรทีช่วยลดปรมิาณขยะลง การคดั

แยกขยะเปนวิธีการหนึ่งที่ชวยลดปริมาณ

ขยะได หากมีการแยกประเภทขยะเราสามารถแยกขยะได 2 ประเภทคือ ขยะที่สามารถนํากลับมาใชได (Recycle) และขยะที่ไม

สามารถนํากลับมาใชได (Un-recycle) จากภาวะโลกรอนและภัยพิบัติรายแรงทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั่วโลกสงผลใหเกิดกระแส

ทีท่าํใหเกดิการตืน่ตวัในการอนรุกัษธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม มกีารรณรงคเพือ่สรางสรรคสงัคมในลกัษณะตาง ๆ  ทีเ่ปนการแสดงออก

ถึงความรับผิดชอบตอสังคมของภาคประชาชน และภาคธุรกิจอุตสาหกรรมดวยการบริโภคและผลิตสินคา หรือบรรจุภัณฑที่เปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม 

อะไร คือ ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
 ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Eco-Products) คือผลิตภัณฑที่มุ งเนนการลดกากของ

เสีย ยืดระยะเวลาการใชงาน และเพิ่มปริมาณการนํากลับมาใชใหม เพื่อหลีกเลี่ยงผลเสียหรือผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมที่จะตามมาในภายหลังตลอดชวงชีวิตของผลิตภัณฑหรือบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อตอบโจทยความตองการในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ1 

(Eco Design : Economic & Ecological Design; Eco Design or Green 

Design) มีบทบาทสําคัญตอการผลิตสินคาและบริการที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

การออกแบบเชงินเิวศเศรษฐกจิ (Eco Design) คอื

อะไร
 การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Design) เปนกระบวนการ

ที่ผนวกแนวคิด ดานเศรษฐศาสตรและดานสิ่งแวดลอม ตั้งแตการไดมาซึ่ง

วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนสงและการแจกจาย การใชงาน การใชใหม 

 ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Eco-Products) คือผลิตภัณฑที่มุ งเนนการลดกากของ

เสีย ยืดระยะเวลาการใชงาน และเพิ่มปริมาณการนํากลับมาใชใหม เพื่อหลีกเลี่ยงผลเสียหรือผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมที่จะตามมาในภายหลังตลอดชวงชีวิตของผลิตภัณฑหรือบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อตอบโจทยความตองการในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ1

 ตั้งแตการไดมาซึ่ง

วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนสงและการแจกจาย การใชงาน การใชใหม 
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1 https://www.mtec.or.th/ecodesign2012
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และการจดัการซากของผลติภณัฑหลงัการใชงาน (ตัง้แตเกดิจนตาย) 

(Product Life Cycle) ซึง่จะชวยลดตนทนุในแตละขัน้ตอนของการ

พัฒนาผลิตภัณฑและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไปพรอมๆ กัน 

โดยสงผลดีตอธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนแนวทางนําไป

สูการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development)

 ในอดีตที่ผานมา การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑนั้น

จะมุงเนนการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการ

ของลูกคาและผูผลิตเปนสําคัญ โดยเนนพิจารณาตนทุน หนาที่ 

ความสวยงาม และความปลอดภัยเปนหลัก ประกอบกับการ

ขยายตัวของประชากรและการพัฒนาทางเศรษฐกิจในปจจุบัน 

กอใหเกิดการขยายตัวของกิจกรรมและเกิดผลิตภัณฑใหมๆ 

เพื่อตอบสนองความตองการและอํานวยความสะดวกใหกับ

มนุษย ในขณะเดียวกันกิจกรรมและผลิตภัณฑเหลานี้ ตองใช

ทรพัยากรธรรมชาตเิปนฐานในการผลติและการพฒันา จงึกอใหเกดิ

ความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม สงผลกระ

ทบตอสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน

 จากแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑไปสูแนวคิดผลิตภัณฑ

ยั่งยืน ทําใหมุมมองการออกแบบผลิตภัณฑเปลี่ยนแปลงไปสู 

แนวคิดที่มีการพิจารณาดานอื่นๆ มากขึ้นคือการพิจารณาดาน

สิ่งแวดลอม ดานสังคมและจริยธรรมเพิ่มเติมขึ้นมา ทําใหการ

ออกแบบผลิตภัณฑไดขยายไปสูแนวคิด Eco Design  

 ปจจุบันจึงใหความสนใจกับการออกแบบเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจ ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งของการจัดการเชิงรุก กลาวคือ 

เปนการออกแบบผลิตภัณฑและบริการใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

มุงเนนการลดกากของเสยี ยดืระยะเวลาการใชงาน และเพิม่ปรมิาณ

การนํากลับมาใชใหม ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงผลเสียที่จะตามมา

ภายหลังตลอดชวงชีวิตของผลิตภัณฑหรือบริการ ความสําคัญ

ของ Eco Design มิใชเปนเพียงแคแนวทางในการลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอมหรือการจัดการเชิงรุกในดานสิ่งแวดลอมเทานั้น 

แตยังมีความสําคัญในแงของการคาและการสงออกดวย

 นักวิชาการดานการออกแบบผลิตภัณฑตางมีความเห็น

พองกันวา การลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ

มากที่สุดตองเริ่มตั้งแตกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ เพราะ

แมวาตนทุนของการออกแบบผลิตภัณฑทางตรงจะมีเพียงรอยละ 

5-13 ของตนทุนผลิตภัณฑรวม แตผลสืบเนื่องจากการออกแบบ

ผลิตภัณฑจะเปนตัวกําหนดโครงสรางตนทุนถึงรอยละ 60-80 

การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Design) จึงเขามามีบทบาท

สําคัญตอกระบวนการผลิตสินคา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งรวมถึงการวิเคราะหสมรรถนะทางดาน

สิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑ การจัดการซากที่หมดอายุ การลด

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในทุกชวงของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ 

ซึ่งจะตองดําเนินการควบคูกับการวิเคราะหปจจัยดานอื่นๆ เชน 

ตนทนุ กระบวนการผลติ การควบคมุคณุภาพ และการตลาด เปนตน

 ในปจจุบันประเทศในกลุ มพัฒนาแลว เชน สหภาพ

ยุโรป สหรัฐอเมริกา หรือญี่ปุน ตางใหความสนใจดานสิ่งแวดลอม

มากขึ้น ดังจะเห็นไดวามีการออกขอกําหนดและกฎระเบียบ

ทางการคาที่สัมพันธกับการรักษาสิ่งแวดลอม ไดแก ระเบียบวา

ดวยการจดัการเศษเหลอืทิง้จากผลติภณัฑไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิส 

(Waste Electrical and Electronic Equipment: WEEE) 

ระเบียบวาดวยการจํากัดการใชสารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (The Restriction of the use of 

certain Hazardous Substance in electrical and electronic 

equipment; RoHS) ของกลุมประเทศสหภาพยุโรป หรือระเบียบ

เกี่ยวกับการจัดการซากของยานยนต (End of Life Vehicles: 

ELV) ซึ่งมาตรการเหลานี้สงผลใหผูประกอบการตองเขามาเปน

ผู รับผิดชอบโดยตรงตอเศษซากวัสดุจากผลิตภัณฑของตน 

ผู ประกอบการจึงตองปรับปรุงและพัฒนาสินคาของตนเพื่อที่

จะสามารถสงออกสินคาได 
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สิ่งแวดลอมหรือการจัดการเชิงรุกในดานสิ่งแวดลอมเทานั้น 

แตยังมีความสําคัญในแงของการคาและการสงออกดวย
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การนํา Eco Design มาประยุกตใช จะคํานึงถึง

กลไก (Eco Design Strategy) ใน 7 ดานหลกั คอื
 1. ลดการใชวสัดทุีม่ผีลกระทบตอสิง่แวดลอม (Reduction 

of Low-impact Materials)

 2. ลดปริมาณและชนิดของวัสดุที่ใช (Reduction of 

Materials used)

 3. ปรับปรุงกระบวนการผลิต (Optimization of 

Production Techniques)

 4. ปรบัปรงุระบบการขนสงผลติภณัฑ (Optimization of 

Distribution System)

 5. ปรับปรุงขั้นตอนการใชผลิตภัณฑ (Optimization of 

Impact during Use)

 6. ปรับปรุงอายุผลิตภัณฑ (Optimization of Initial 

Lifetime)

 7. ปรับปรุงขั้นตอนการทิ้ งและทําลายผลิตภัณฑ  

(Optimization of End-of-life) 

หลักการพื้นฐานของการทํา Eco Design คือ

การนําหลัก 4 R ไดแก 
  Reduce  ลด คอืลดการใชทรพัยากรหรอืวตัถดุบิทีส่งผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอม เชน การใชวัสดุที่ไดจากธรรมชาติ

 Reuse ใชซํ้า คือ ออกแบบผลิตภัณฑใหสามารถนํากลับมาใช

ใหมได หรือถอดประกอบไดงาย หรือชิ้นสวนของผลิตภัณฑแตละ

รุนใชรวมกันได เชน อุปกรณชารจแบต 

 Recycle นํากลับมาใชใหมอยางเหมาะสม คือ การออกแบบ

ใหสามารถนําสิ่งที่เปนขยะหรือไมใชแลว มาประยุกตใชไดอยาง

เหมาะสม

 Repair ซอมบํารุง หรือบํารุงรักษา คือ การออกแบบผลิตภัณฑ

ใหสามารถซอมบํารุงรักษาไดงายและสะดวก หรืองายตอการ 

Upgrade เชน ชองใส RAM  

ประโยชนของการทํา Eco Design
 1. ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

 2. สรางผลกําไรใหกับองคกรโดยการนํากระแสความ

ตองการสนิคา และบรกิารทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอมมาใชเปนจดุเดน

ในการสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค

 3.  ลดตนทนุคาใชจายและพลงังานในการผลติจากการลด

ปริมาณวัตถุดิบ

 4. นําวัสดุหรือชิ้นสวนกลับมาใชไดใหมโดยการปรับปรุง

ผลิตภัณฑ

 5.  สงเสริมภาพลักษณที่ดีใหกับองคกรและผลิตภัณฑ

 6.  รณรงคและปลกูจติสาํนกึ ใหคนรกัสิง่แวดลอมมากขึน้

ขณะที่ มนุษย ซึ่ ง เป นผู  ใช มี แนวโน ม เพิ่ มมากขึ้ น 

มีความตองการเพิ่มสูงขึ้นและซับซอนขึ้น แตขณะเดียวกัน

ทรพัยากรธรรมชาตทิีล่ดนอยลงอยางตอเนือ่ง ยอมสงผลกระทบใน

อนาคต ดังนั้น เพื่อเปนการชะลอการทํารายสิ่งแวดลอม จึงมีความ

พยายามรณรงคใหทุกคนบนโลกใบนี้ไดตระหนักถึงความสําคัญ

ของการใชทรัพยากรที่มีอยางจํากัด ดัวยการใชหลักการออกแบบ

เชงินเิวศเศรษฐกจิ (Eco Design) ทัง้ในสวนการลด การใชซํา้ การนาํ

กลับมาใชใหม และการบํารุงรักษาใหสามารถนําทรัพยากรที่มีมา

ใชใหเกิดประโยชนสูงสุด และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น 

คุณก็เปนคนหนึ่งที่สามารถชวยได !
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ตัวอยางของสินคาที่ใชหลักการ Eco Design มาประยุกตใช
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รอบรั้ว อุตสาหกรรม
สศอ. จัดแถลงขาว “เจาะลึกแรงงานอุตสาหกรรมไทยและความตองการ 5 ปขางหนา”

นายอุดม วงศวิวัฒนไชย ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ผศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 
แถลงขาวประเด็น “เจาะลึกแรงงานอุตสาหกรรมไทยและความตองการ 5 ปขางหนา” โดยเปดเผยวา 
ตัวเลขแรงงานภาคอุตสาหกรรมป 2557 มีจํานวน 6,184,926 คน แบงเปนแรงงานวิชาชีพ 1,102,464 คน
และแรงงานฝายผลิต 5,082,462 คน ซึ่งยังขาดแคลนอยูอีกประมาณ 34,717 คน แนวทางแกไขปญหา
ในระยะยาวตองเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และนําระบบอัตโนมัติ (Automation) มาใชกับภาคอุตสาหกรรม
มากขึน้ เมือ่วนัที ่16 กรกฎาคม 2558 ณ หองประชมุ 202 สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม (สศอ.) กระทรวง
อุตสาหกรรม

สศอ. จัดแถลงขาว “ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมิถุนายน 2558”

นายณัฐพล รังสิตพล รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (รศอ.) แถลงขาวประเด็น 
“ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมิถุนายน 2558” วาหดตัวรอยละ 8.0 ผลจากอุตสาหกรรมสําคัญ
ทั้ง HDD โทรทัศน รถยนตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส และเบียร  แตอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อตอบสนองในประเทศ 
(สัดสวนสงออกนอยกวารอยละ 30) เพิ่มขึ้นรอยละ 3.4  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ หองประชุม 202 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรมแถลงขาว “ผลการประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาอุตสาหกรรมแหงชาติ (กอช.)”

หมอมราชวงศปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงชาติ (กอช.) โดยมีนางอรรชกา 
สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม นายอุดม วงศวิวัฒนไชย ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม และ ดร. เกรียงศักดิ์ วงศพรอมรัตน ผู อํานวยการสถาบัน

พลาสติกรวมแถลงขาวโดยเปดเผยวา กอช.  เรงพิจารณาแนวทางแกไขปญหา สงเสริม และพัฒนาภาคอตุสาหกรรม เดนิหนาฟนฟกูารเตบิโตของประเทศ 
รบัมอืความผนัผวนดานเศรษฐกจิโลกและภาวะเศรษฐกจิในประเทศทีช่ะลอตวั พรอมพจิารณารางยทุธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2559-2564  
สูการปฏิรูปอุตสาหกรรมใหเขมแข็งและยั่งยืนดวยการเพิ่มคุณคา พัฒนาผลิตภาพ และเชื่อมโยงกับภาคการคาและบริการ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 
ณ ตึกนารีสโมสร ทําเนียบรัฐบาล

สศอ. จัดแถลงข าว  

“สศอ. เปดลู ทาง ดัน

อนาคตอุตสาหกรรม

กุ  งแปรรูป ไทยขยาย

ฐ า น ล ง ทุ น ป ร ะ เ ท ศ

เพื่อนบาน”

นายอุดม วงศวิวัฒนไชย
ผู อํานวยการสํานักงาน

เศรษฐกจิอตุสาหกรรม (ผศอ.) แถลงขาวประเดน็“สศอ. เปดลูทางดนัอนาคต
อุตสาหกรรมกุงแปรรูปไทยขยายฐานลงทุนประเทศเพื่อนบาน” เปดเผยวา
สศอ. เสนอแนะยุทธศาสตรการเปน Trading Nation เพื่อเปนทางออก
อตุสาหกรรมกุงแปรรปูไทยในอนาคต แนะใหเลง็ขยายฐานลงทนุไปยงัประเทศ
เพื่อนบาน เพื่อทําอุตสาหกรรมกุงแชเย็นแชแข็ง และกุงแปรรูปเปนการเฉพาะ
รวมถงึใชยทุธศาสตร Trading Nation ในการเพิม่ขดีความสามารถการแขงขนั
และรักษาฐานรายไดประเทศจากผลิตภัณฑกุ ง 70,000 ลานบาทตอป
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ หองประชุม 202 สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

สศอ. จัดแถลงข าว 
“กระทรวงอตุสาหกรรม

ได ออกประกาศเรื่อง

การแสดงขอมูลรถยนต

ตามมาตรฐานสากล”

นายอุดม วงศวิวัฒนไชย 
ผู อํ านวยการสํานักงาน

เศรษฐกจิอตุสาหกรรม (ผศอ.) แถลงขาวประเดน็ “กระทรวงอตุสาหกรรม
ไดออกประกาศเรื่อง “การแสดงขอมูลรถยนตตามมาตรฐานสากล” 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อใหผูบริโภคและประชาชนทั่วไปไดรับขอมูล
สมรรถนะรถยนตที่ เที่ยงตรง โปรงใส และเปนมาตรฐานเดียวกัน 
สามารถนําไปเปรียบเทียบคุณสมบัติของรถยนตแตละรุน เพื่อประโยชน
ตอการพิจารณาเลือกซื้อรถยนตได รวมทั้งเพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของภาครัฐในการตรวจสอบมาตรฐานรถยนตและการจัดเก็บภาษีตาม
โครงสรางภาษสีรรพสามติใหม  สามารถดาวนโหลดประกาศเรือ่งการแสดง
ขอมูลรถยนตตามมาตรฐานสากลไดจาก www.car.go.th จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 2 กันยายน 2558 ณ หองประชุม 202 สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
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การสงออก - นําเขา สินคาอุตสาหกรรมไทย
ไตรมาส 2 ป 2558 การสงออกสินคาอุตสาหกรรม (ไมรวมทองคํา) หดตัว

รอยละ 4.5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากการสงออกสินคาสําคัญ

หลายรายการหดตัว อาทิ รถยนต อุปกรณและสวนประกอบเครื่องปรับอากาศ 

และสวนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ สิ่งทอและ

เครื่องนุงหม เปนตน ประกอบกับมูลคาการสงออกสินคาที่มีราคาเกี่ยวเนื่องกับ

ราคานํ้ามันดิบ เชน เคมีภัณฑ และเม็ดพลาสติค ปรับตัวลดลง ทั้งนี้ตลาดการ

สงออกหลกัไดรบัเพยีงแรงสนบัสนนุจากตลาดสหรฐัฯ และประเทศในกลุม CLMV 

ขณะที่สงออกไปตลาดอาเซียน (5) ญี่ปุน สหภาพยุโรป (27) และจีน หดตัว

ไตรมาส 2 ป 2558 การนาํเขาสนิคาหดตวัรอยละ 9.4 เมือ่เทยีบกบัชวงเดยีวกนั

ของปกอน จากการนําเขาสินคาเชื้อเพลิงหดตัวถึงรอยละ 29.6 สินคาทุนหดตัว

รอยละ 0.8 ตามการลดลงของการนําเขาเครื่องจักร และสวนประกอบเครื่องจักร

ไฟฟาและสวนประกอบ รวมถงึเครือ่งคอมพวิเตอร อปุกรณและสวนประกอบ ขณะ

ที่การนําเขาสินคาวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป (ไมรวมทองคํา) หดตัวรอยละ 4.2

สินคาอุตสาหกรรม 3 อันดับแรก ในแตละตลาดสงออกสําคัญของไทย ไตรมาส 2 ป 2558

- รถยนต อุปกรณและ

 สวนประกอบ (-3.2%)

- เครื่องจักรกล และ

 สวนประกอบ  

 (+11.3%)

- เคมีภัณฑ (+3.5%)

- คอมพิวเตอร อุปกรณ

 และสวนประกอบ 

 (-8.7%)

- รถยนต อุปกรณ

 และสวนประกอบ 

 (+36.2%)

- อัญมณีและเครื่อง

 ประดับ (+3.5%)

- คอมพิวเตอร อุปกรณ

 และสวนประกอบ 

 (+13.5%)

- ผลิตภัณฑยาง 

 (+12.1%)

- เครื่องรับวิทยุ

 โทรทัศนและสวน

 ประกอบ (+37.8%)

- รถยนต อุปกรณและ

 สวนประกอบ 

 (+5.2%)

- คอมพิวเตอร อุปกรณ

 และสวนประกอบ 

 (-10.8%)

- เครื่องจักร และสวน

 ประกอบ (+6.8%)

- เม็ดพลาสติก 

 (-10.8%)

- เคมีภัณฑ (-35.2%)

- คอมพิวเตอร อุปกรณ

 และสวนประกอบ 

 (-18.4%)
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หลักการพิจารณา EWS-IE สัญญาณไฟ

EWS-IE สัญญาณไฟเปนเครื่องมือที่มีความสามารถในการชี้นําภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปนระยะเวลา 1-3 เดือน 
แบงออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะปกติ เตือนระยะเบื้องตน และเตือนระยะรุนแรง โดยระยะปกติจะแสดงสัญญาณไฟ
สีเขียว เตือนระยะเบื้องตนจะแสดงสัญญาณไฟสีเหลือง และเตือนระยะรุนแรงจะแสดงสัญญาณไฟสีแดง

EWS-IE ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยเดือนกันยายน 2558 ยังคงสงสัญญาณเตือน

ตอเนื่อง แตถือวามีสัญญาณการติดลบนอยกวาชวงที่ผานมา ทําใหคาดวาในชวงไตรมาสสุดทาย

ของป 2558 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยอาจมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นในระยะตน 

โดยตัวแปรองคประกอบที่สงสัญญาณไมปกติในเบื้องตน ไดแก ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย ดัชนีคําสั่งซื้อสินคา
ใหมโลก ดชันผีลผลติสหรฐัฯ ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบรโิภคของสหรฐัฯ และดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบรโิภคของญีปุ่น อยางไรกต็าม 
ยงัมตีวัแปรองคประกอบทีส่งสญัญาณปกต ิซึง่ไดแก ดชันชีีน้าํเศรษฐกจิของไทย ดชันผีูจดัการฝายจดัซือ้ภาคอตุสาหกรรมโลก  
ดัชนีผลผลิตโลก  ดัชนีคําสั่งซื้อสินคาใหมของสหรัฐฯ  และอัตราการวางงานของกลุมสหภาพยุโรป

หลักการพิจารณา EWS-IE สัญญาณไฟ

EWS-IE
แบงออกเปน 3 ระยะ คือ 
สีเขียว เตือนระยะเบื้องตนจะแสดงสัญญาณไฟสีเหลือง และเตือนระยะรุนแรงจะแสดงสัญญาณไฟสีแดง

EWS-IE ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยเดือนกันยายน 2558 ยังคงสงสัญญาณเตือน

ตอเนื่อง แตถือวามีสัญญาณการติดลบนอยกวาชวงที่ผานมา ทําใหคาดวาในชวงไตรมาสสุดทาย

ของป 2558 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยอาจมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นในระยะตน 

ตอเนื่อง แตถือวามีสัญญาณการติดลบนอยกวาชวงที่ผานมา ทําใหคาดวาในชวงไตรมาสสุดทาย

ของป 2558 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยอาจมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นในระยะตน 

ตอเนื่อง แตถือวามีสัญญาณการติดลบนอยกวาชวงที่ผานมา ทําใหคาดวาในชวงไตรมาสสุดทาย

โดยตัวแปรองคประกอบที่สงสัญญาณไมปกติในเบื้องตน ไดแก ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย ดัชนีคําสั่งซื้อสินคา
ใหมโลก ดชันผีลผลติสหรฐัฯ ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบรโิภคของสหรฐัฯ และดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบรโิภคของญีปุ่น อยางไรกต็าม 
ยงัมตีวัแปรองคประกอบทีส่งสญัญาณปกต ิซึง่ไดแก ดชันชีีน้าํเศรษฐกจิของไทย ดชันผีูจดัการฝายจดัซือ้ภาคอตุสาหกรรมโลก  
ใหมโลก ดชันผีลผลติสหรฐัฯ ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบรโิภคของสหรฐัฯ และดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบรโิภคของญีปุ่น อยางไรกต็าม 
ยงัมตีวัแปรองคประกอบทีส่งสญัญาณปกต ิซึง่ไดแก ดชันชีีน้าํเศรษฐกจิของไทย ดชันผีูจดัการฝายจดัซือ้ภาคอตุสาหกรรมโลก  
ใหมโลก ดชันผีลผลติสหรฐัฯ ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบรโิภคของสหรฐัฯ และดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบรโิภคของญีปุ่น อยางไรกต็าม 

ดัชนีผลผลิตโลก  ดัชนีคําสั่งซื้อสินคาใหมของสหรัฐฯ  และอัตราการวางงานของกลุมสหภาพยุโรป
ยงัมตีวัแปรองคประกอบทีส่งสญัญาณปกต ิซึง่ไดแก ดชันชีีน้าํเศรษฐกจิของไทย ดชันผีูจดัการฝายจดัซือ้ภาคอตุสาหกรรมโลก  
ดัชนีผลผลิตโลก  ดัชนีคําสั่งซื้อสินคาใหมของสหรัฐฯ  และอัตราการวางงานของกลุมสหภาพยุโรป
ยงัมตีวัแปรองคประกอบทีส่งสญัญาณปกต ิซึง่ไดแก ดชันชีีน้าํเศรษฐกจิของไทย ดชันผีูจดัการฝายจดัซือ้ภาคอตุสาหกรรมโลก  

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

The Early Warning System of Industrial Economics : EWS-IE

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

  ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)


