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กองบรรณาธิการ

OIE Forum 2016

 นายศิริรุจ จุลกะรัตน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กลาววา ในแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระยะเรงดวน
2 ปนั้น จะมีการกําหนดกลไกขับเคลื่อนอยางละเอียด ซึ่งจะนําแผนนี้เขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการชี้นํายุทธศาสตรขับเคลื่อน
การเพิ่มผลิตภาพ นวัตกรรม และมาตรฐานภาคอุตสาหกรรม หรือ SPRING Board กอนที่จะนําเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตอไป 

การประชุมวิชาการประจําป OIE Forum 2016 ของสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดขึ้นเปนป 7 ในหัวขอ 
“New Revolution of Thai Industry ปฏวิตัอิตุสาหกรรมใหม : ประเทศไทย 
4.0” ซึ่งนอกจากจะนําเสนอแนวนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมแลว 
ยังเปนการนําเสนอสถานการณปจจุบันและภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดย
รวมของประเทศ รวมทั้งวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู
ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนแนวทางในการปรับตัวของผูประกอบการและ
ภาคอุตสาหกรรมตอไปในอนาคต
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 ทั้งนี้แผนงานที่ สศอ. จะเรงดําเนินการเพื่อใหเห็นผลในเชิง
รปูธรรม เชน เนนการพฒันาดานคลสัเตอรโดยในแตละคลสัเตอร
จะใหความสาํคญั 3 ดาน คอื ยกระดบัผูประกอบการ กระบวนการ
ผลิต และการใชดีไซนพัฒนาผลิตภัณฑ โดยเร็ว ๆ นี้จะมีการจัด
ตัง้ศนูยออกแบบเพือ่เพิม่การอพัเดทเทรนด ทัง้การออกแบบและ
คุณภาพใหสามารถแขงขันได
 สําหรับเรื่องยกระดับผูประกอบการตองมีนวัตกรรม ลาสุด
ไดมีความรวมมือกับกรมปาไมเพื่อใชเทคโนโลยีในการปลูกปา 
ซึ่งไดนํารองทําแคปซูลสารอาหารเพื่อตนไมที่ใหสารอาหาร
มากกวาปกต ิ20 เทา โดย สศอ. จะนาํเทคโนโลยนีีม้าเปนตนแบบ
เพื่อพัฒนาพันธุพืชพันธุสัตวในอุตสาหกรรมตอไป
 ในขณะเดียวกันกระทรวงอุตสาหกรรมอยู ระหวางปรับ
โครงสรางสถาบันภายใตสังกัดกระทรวงเพื่อใหการทํางาน
สอดคลองกับนโยบาย 10 อุตสาหกรรมเปาหมายของรัฐบาล 
ในขณะนี้หลายอุตสาหกรรมเปาหมายยังไมมีเจ าภาพของ
กระทรวงอตุสาหกรรมเขาไปดแูล เชน กลุมอตุสาหกรรมหุนยนต,
ชิ้นสวนอากาศยาน และอุปกรณทางการแพทย เปนตน ดังนั้น
จึงตองปรับเปลี่ยนโครงสรางสถาบันทั้ง 11 สถาบันใหมีบทบาท
หนาที่รองรับ รวมทั้งการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในการพัฒนา
อตุสาหกรรมขึน้มารองรบั เชน สถาบนัพลาสตกิตองปรบับทบาท
ไปสูการสงเสรมิอตุสาหกรรมเคมภีณัฑและไบโอพลาสตกิ สถาบนั
ยานยนตตองปรับบทบาทไปสู การสงเสริมยานยนตทางราง
ทางเรือ รถยนตไฟฟาและรถยนตไฮบริด สถาบันอาหารตองสง
เสริมอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรทั้งที่เปนอาหารและไมเปน
อาหาร เปนตน

ทิศทางเศรษฐกิจไทยยุคใหม

 ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว าการกระทรวง
อตุสาหกรรม กลาวปาฐกถาพเิศษเรือ่ง “ทศิทางเศรษฐกจิยคุใหม”
วาปจจุบันประเทศไทยอยูในชวงของการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ  
ดาน รวมทั้งโครงสรางเศรษฐกิจของไทย โดยการเปลี่ยนแปลง
ดานเศรษฐกจิเปนการพฒันาในโมเดลใหมทีเ่รยีกวา “ประเทศไทย 
4.0” ซึ่งภาคอุตสาหกรรมเองเปนหนึ่งในกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจมาโดยตลอดตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบันรวมทั้งการพัฒนาโมเดลประเทศไทย 4.0 นี้ก็เชนกัน 
 หากจะมองยอนไปในอดตีระบบเศรษฐกจิแตเดมิเปนการทาํ
เกษตรกรรมเพื่อการบริโภคในประเทศและเริ่มมีการคาขายกับ
ชาวตางชาติ จึงกลายเปนการผลิตเพื่อการคา และตอมาเกิดการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นในยุคแรกของประเทศไทย มีการเปลี่ยน
จากการคาขายสินคาทางการเกษตรมาสูการตั้งโรงงานแปรรูป
สินคาเกษตรเพื่อการสงออก การเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นไดรับ
อิทธิพลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมของโลกซึ่งมีการพัฒนา
เครื่องจักร การผลิตเครื่องยนต การผลิตไฟฟาทําใหประเทศไทย
เริ่มมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเบาขึ้น เชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม โดยมุงเนนผลิตสินคาเพื่อทดแทน
การนําเขา
 ในชวงเวลาตอมาการเตบิโตของอตุสาหกรรมขยายตวัมากขึน้
และเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมในยุคนั้นเปนการปรับเปลี่ยนสูการ
ผลติจาํนวนมาก หรอื Mass Production เชน อตุสาหกรรมยานยนต
อุตสาหกรรมไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนการขยายฐานการ
ผลิตของประเทศพัฒนาแลวอยางประเทศญี่ปุน กอใหเกิดการ
ลงทุนจากตางชาติ การลงทุนของภาครัฐในโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อเอื้อตอภาคอุตสาหกรรม เกิดการจางงานจํานวนมาก รายได
ประชากรเพิ่มสูงขึ้น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยูในระดับสูง
อยางตอเนื่อง

เสริมอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรทั้งที่เปนอาหารและไมเปน
อาหาร เปนตน
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 เมื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบเดิมดําเนินมาจนถึง
ระยะหนึ่งที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตัวในระดับตํ่าลง
มูลคาการสงออกลดลง และรายไดของประชากรทั้งประเทศ
อยูในระดบัปานกลางมาเปนระยะเวลากวา 20 ป หรอือยูในภาวะ 
“ติดกับดักรายไดปานกลาง” ประกอบกับประเทศเพื่อนบานเริ่ม
พัฒนาเศรษฐกิจตามรอยดวยเสนทางเดียวกัน การยายฐานการ
ผลติทีเ่ปนไปไดงายขึน้ การพฒันาเครือ่งจกัรเปนอตัโนมตัมิากขึน้
แรงงานสามารถเรียนรูการผลิตไดอยางรวดเร็วขึ้น นอกจากนั้น
เมื่อประเทศไทยยังคงเปนสวนหนึ่งในหวงโซการคาโลก การ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในบรบิทของโลกยอมสงผลตอประเทศไทย
อยางหลีกเลี่ยงไมได ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงดานทุนมนุษย 
การเปลี่ยนแปลงดานทรัพยากร การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี 
และการปฏิวัติอุตสาหกรรมสู Industry 4.0 ของโลก ที่มีการนํา
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในกระบวนการผลติ ซึง่ทัง้หมดนีเ้ปนทัง้
ความเสีย่งและภยัคกุคามทีจ่ะนาํพามาซึง่โอกาสและความทาทาย
ทีป่ระเทศไทยตองเตรยีมพรอมรบัมอืภายใตบรบิทใหมในอนาคต
 จากความเสี่ยงและภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายใน
ประเทศและภายนอกประเทศนัน้ อตุสาหกรรมไทยจงึตองพฒันา
ไปสูอตุสาหกรรมทีม่คีวามซบัซอนกวาเดมิ เปนอตุสาหกรรมสราง
มลูคา (Value Creation Industries) โดยการนาํองคความรูใหม ๆ  
นวตักรรม รวมกบัเทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพมาเปนสวน  ในการ
ปรับโครงสรางอุตสาหกรรมที่มีอยู เดิมและอุตสาหกรรมใหม 
ซึ่งสอดรับกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจตามโมเดล 
“ประเทศไทย 4.0” คือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” 
(Value-Based Economy)
 การปฏิรูปเศรษฐกิจตามรูปแบบโมเดล “ประเทศไทย 4.0” 
เปนการแปลงความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบที่ประเทศไทยมี
อยูไดแก ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายเชิง
วัฒนธรรมใหเปนความไดเปรียบในเชิงแขงขัน โดยใชความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนาตอยอดไปสู 5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย 
ประกอบดวย

 กลุมที่ 1 กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, 
Agriculture & Bio-Tech)
 กลุมที่ 2 กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการ
แพทย (Health, Wellness & Bio-Med)
 กลุมที่ 3  กลุมเครือ่งมอือปุกรณอจัฉรยิะ หุนยนต และระบบ
เครื่องกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม (Smart Devices, 
Robotics & Mechatronics)
 กลุมที่ 4  กลุมดจิติอล เทคโนโลยอีนิเตอรเนต็ทีเ่ชือ่มตอการ
ทาํงานของอปุกรณตาง ๆ  ปญญาประดษิฐ และเทคโนโลยสีมองกล
ฝงตัว (Digital, Internet of Things, Artificial Intelligence & 
Embedded Technology)
 กลุมที่ 5  กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และ
บรกิารทีม่มีลูคาสงู (Creative, Culture & High Value Services) 
โดยทั้ง 5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมายนี้ เปนสวน
หนึ่งของ “10 อุตสาหกรรมแหงอนาคต” หรือ S-Curve และ 
New S-Curve ซึ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมไทยในครั้งนี้จะอยู
บนพื้นฐานการพัฒนาดวยตนเองเปนหลัก และคอยตอยอดดวย
เครือขายความรวมมือจากตางประเทศ สอดรับกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง นั้นคือ การพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง และ
รวมกันเปนกลุมอยางมีพลัง ถึงแมวาบางอุตสาหกรรม อยาง 
อตุสาหกรรมการบนิทีย่งัตองพึง่พงิการลงทนุจากตางประเทศเปน
หลักก็ตามแตในอนาคตการถายทอดเทคโนโลยีตาง ๆ จะทําให
อุตสาหกรรมนี้สามารถพัฒนาไดดวยตนเองตอไป
 การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิรวมทัง้ภาคอตุสาหกรรมทีเ่ปนหนวย
เศรษฐกิจหนึ่งที่สําคัญภายใตโมเดล ประเทศไทย 4.0 นั้น จะตอง
เริ่มจากสรางความเขมแข็งจากภายใน นั้นคือการยกระดับ
นวตักรรมเพือ่สรางความเขมแขง็ใหแกผูประกอบการ ชมุชน และ
เครือขาย ในทุกภาคสวนของประเทศ เมื่อโครงสรางเศรษฐกิจ
และสังคมภายในประเทศเขมแข็งแลว สิ่งที่ตองดําเนินการควบคู
กันไปคือ การเชื่อมโยงกับภายนอกทั้งในรูปแบบภูมิภาค เชน 
กลุมประเทศอาเซียนและการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก 
 ความสําเร็จในการปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งนี้จะเกิดขึ้นไดก็ตอ
เมื่อ กระบวนการปฏิรูปขนานใหญนั้นเกิดขึ้นอยางเปนระบบ 
ครอบคลุมทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร
ราชการแผนดิน โดยถูกขับเคลื่อนจากการผนึกกําลังของทุก
ภาคสวนหรอืผานพลงัประชารฐั ซึง่จะทาํใหประเทศไทยสามารถ
กาวขามไปสูประเทศที่มีความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ไดในที่สุด 
 “การจัดงาน OIE Forum 2016 ‘New Revolution of 
Thai Industry ปฏวิตัอิตุสาหกรรมใหม : ประเทศไทย 4.0’ ถอืเปน
โอกาสอันดีที่ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมของประเทศไดมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คดิเหน็ ทศันคตแิละขอมลูทีเ่ปนประโยชนซึง่กนัและกนั อกีทัง้ยงั
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เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 6 วารสาร

เปนการจุดประกายความคิดใหผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม 
ซึง่ถอืเปนกลไกสาํคญัในการขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศรวมถงึ
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหเกิดความตระหนักในการเตรียม
พรอมที่จะปรับเปลี่ยนไปสูการปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งใหญนี้ เพื่อ
รวมกันขับเคลื่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมสูการเปนอุตสาหกรรม
สรางมูลคาในอนาคตไดอยางยั่งยืน บนรากฐานที่เขมแข็งของ
ทุกภาคสวนโดยมีผูทรงคุณวุฒิและผูมีประสบการณมาใหความรู 
ขอคิดเห็น และมุมมองในดานตาง ๆ ซึ่งหวังวาจะเปนประโยชน
และชวยใหผูเขารวมสัมมนาสามารถนําไปปรับใชกับการดําเนิน
ธุรกิจหรือการปฏิบัติงานของทานไดอยางเหมาะสม
 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จะไมสามารถประสบ
ความสําเร็จไดจากการดําเนินงานของภาครัฐแตเพียงฝายเดียว 
ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญก็คือความรวมมือจากทุกสวนที่ภาครัฐ
แสวงหา ไมวาจะเปนจากภาคธรุกจิเอกชน สือ่มวลชน ภาคประชา
สังคม ภาคการศึกษา รวมถึงประชาชนทุกคน ซึ่งก็หวังเปนอยาง
ยิง่วา ทกุภาคสวนจะมคีวามเตม็ใจทีจ่ะมสีวนรวมในการสนบัสนนุ
การปฏิรูปเศรษฐกิจในครั้งนี้ใหประเทศไทยกาวผานไปสูประเทศ
ที่มีความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนตอไป”

New Revolution Thai Industry การปฎวิตัอิตุสาหกรรม

ใหม : ประเทศไทย 4.0

 การเสวนาในหัวขอที่เปนชื่อหลักของการจัดงานในวันนี้
ประกอบดวย
ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ดร.คณิศ แสงสุพรรณ  ที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
   เศรษฐกิจการคลัง 
คุณเจน นําชัยศิริ  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห ง
   ประเทศไทย
 โดยมี ดร.วิทย สิทธิเวคิน เปนผูดําเนินการเสวนาในประเด็น
ตาง ๆ โดยสรุปดังนี้

ดร.คณศิ แสงสพุรรณ ทีป่รกึษามลูนธิสิถาบนัวจิยันโยบาย
เศรษฐกจิการคลงั กลาววา นโยบายทีส่าํคญัอยางแรก คอื การปรบั
การสรางฐานอุตสาหกรรมใหม โดยไมใชการปรับอุตสาหกรรม
ใหญเพยีงอยางเดยีว กระบวนการทีท่าํไดคอื การทาํเรือ่ง Start up,
SPRING up, Step up โดยเริ่มตนไดทํา Step up กอนเปน
อุตสาหกรรมเปาหมาย 10 อยาง แบงเปน First S-Curve และ 
New S-Curve ทาํ 2 ตวันีก้อน นโยบายออกมาเขา ครม. เมือ่เดอืน
22 พฤศจกิายน 2558 ตอมาไดทาํเรือ่ง Spring up และ Start up  
ตามลาํดบั จดุมุงหมายใหญคอืการเอาอตุสาหกรรมใหญขึน้ เพราะ
การปฏวิตัอิตุสาหกรรมบรษิทัใหญ ๆ  จะดงึ SMEs กบั Start up ขึน้
director นั้น ๆ ในขณะเดียวกันที่ ดร.อรรชกา รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศเรื่อง SMEs กับ Start up โดย
การทาํเรือ่งเขาไปเชือ่มโยงกบัอตุสาหกรรมใหญ และในขณะเดยีว
กก็าํลงัผลกัดนัอตุสาหกรรม SMEs ทัง้หลายใหเปน International 
SMEs พรอมกัน
 Start up แบงเปน 2 ฝง 1. วิ่งเขาไปกับอุตสาหกรรมใหญ 
2. สรางความมัน่คงของ SMEs ตวัเอง โดยการทาํฐานอตุสาหกรรม
ทั้งหมด โดยใชโครงสรางประชารัฐคือ ภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนเขามาทํางานดวยกัน อยางที่สอง การวางระบบ
นิเวศอุตสาหกรรม โดยมีเทคโนโลยีอยู 4 กลุมที่ตองขับเคลื่อน
ไปดวยกัน 1. Bio Tech 2. Health Tech 3. Robotic Tech
4. Culture and creativity คือ การนํามหาวิทยาลัยและนักวิจัย
ที่มีอยู ในประเทศเขามาทํางานรวมกันเพื่อผลักดันโครงสราง
อตุสาหกรรมทีก่าํลงัดาํเนนิการอยู สิง่ทีจ่ะตองทาํคอื อตุสาหกรรม 
4.0 เปนกระบวนการสรางคน คนไทยและคนตางประเทศ โดย
เทคโนโลยีที่เขามาในไทยทั้งหมดนั้นคนไทยยังไมเชี่ยวชาญ 
ดงันัน้อยางแรกตองเอาคนตางชาตเิขามาชวยพฒันาประเทศไทย 
อยางที่สองคือการสรางฐานเทคโนโลยี งานวิจัยทั้งหมดที่ตองทํา
เปน Application Research to Real Demand หมายความวา 
Research ตอไปนี้จะทําการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยกระทรวง
อุตสาหกรรมจะตองนําวาตองการเห็นงานวิจัยแบบไหนหรือ
ออกไปทําอะไร ไมใชการทํางานวิจัยเพื่องานวิจัย โดยแบงเปน 
1. ฐานความรู 70 เปอรเซ็นต เปนงานที่ตอบโจทยภาคการผลิต 
ความรูพื้นฐาน 30 เปอรเซ็นต 2. ตองมีสถาบันรองรับ เพราะเมื่อ
อตุสาหกรรมเตบิโตไดในระดบัหนึง่จะตองมกีารเชือ่มโยงกนัไดใน
อนาคตผาน Thailand 4.0 ทีท่าํใหกระบวนการทัง้หมดยัง่ยนื เวลา
ที่มีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรนั้นจะมีความสามารถในการผลิต
ทีเ่พิม่ขึน้ แตปจจบุนัไมไดทาํแบบเดมิ มกีารนาํเทคโนโลยเีขามามาก
ขึน้ การปรบัเปลีย่น 10 อตุสาหกรรมใหม การลงทนุฐานเทคโนโลยี
ใหม การทํา Thailand 4.0 ทั้งหมดทําใหวิถีของประเทศไทย
เปลี่ยนแปลงโดยมีเศรษฐกิจขยายตัวอยูที่ 5-10 เปอรเซ็นต 
  อยางที่สามตอนนี้มีเครื่องมือใหญคือ อยางแรกทํา พ.ร.บ. 
BOI ซึ่งกําลังดําเนินการปรับอยู เปน BOI ที่ดูแลผูลงทุนมากกวา
เดิม การลงทุนครั้งนี้จะขึ้นอยูกับภาคเอกชน รัฐบาลมีหนาที่ทํา
นโยบายใหถูกตอง สองทํากองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันไวเจรจา และสามทํา พ.ร.บ. เขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวนัออก เปนการทาํใหมพีืน้ที ่แตอยางไรกต็ามกม็เีครือ่งมอืภาษี 
เครื่องมือสินเชื่อ เครื่องมือกองทุน เครื่องมือการลงทุนขนาดใหญ 
Infrastructure Fund และเครื่องมือในการชวยการลงทุนขนาด
เล็ก เพื่อสนับสนุนการทํางานของอุตสาหกรรมทั้ง 3 อยาง Step 
up SPRING up และ Start up  
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 อยางที่สี่ขบวนการที่ทําประชารัฐ คณะรัฐมนตรีไดมีการ
แตงตั้งรฐัมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เปนคณะกรรมการ
เรงรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คลัสเตอรอุตสาหกรรม 
10  อตุสาหกรรม มคีณะทาํงาน 300 คน ชวยกนัทาํงาน โดยตอนนี้
มาตรการใหญ ๆ  เสรจ็สิน้แลว โดยสาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม
กาํลงัเตรยีมนาํเขา ครม. เพือ่ตรวจสรปุวายงัขาดอะไรบางทีส่าํคญั 
ประชารฐัไดตรวจสอบวาสิง่ใดทีส่ามารถลงทนุไดกอนอยางชดัเจน 
คอื ตอยอดพืน้ทีท่ีเ่ปนอสีเทรินซบีอรด เพราะมคีวามพรอมอยูแลว 
ทั้ง Infrastructure นักลงทุนก็รูจัก สรางแผนปฏิบัติการระยะ
สั้น - ยาวของคลัสเตอรอุตสาหกรรม คัดเลือกโครงการป 2560 
และกําลังทําเรื่องพัฒนาพื้นที่
 อยางที่หาการทํา Quick and Big win EEC Thailand 
การพัฒนาในเชิงพื้นที่ เพราะฉะนั้นเอา 10 อุตสาหกรรมเปา
หมายลงพื้นที่เพื่อหานักลงทุน จากนั้นขอ 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี และระยองเปนพื้นที่เปาหมาย เรียกวา EEC (Eastern 
Economic Corridor) ใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษชั้นนําของ
อาเซียน จุดที่นาสนใจคือการคมนาคม กําลังมีการพัฒนาสนาม
บินอูตะเภาเชิงพาณิชย จะเปน Area station business ขนาด
สนามบนิประเทศสงิคโปร ประมาณ 4,000 ไร ใชเวลาทัง้หมด 5 ป 
จะมกีารลงทนุอยางนอย 5 ลานลานบาท มอีตุสาหกรรมเปาหมาย
5 แสนลาน สามารถพัฒนารถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมสนามบิน
ไปในพืน้ทีท่ีม่กีารพฒันาและสอดรบักนั โดยมเีงือ่นไขคอืตองการ
เห็นประเทศไทยมีการขยายตัว 5 - 10 เปอรเซ็นต การพัฒนา
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีจาก EEC จะขยายตัวไปในภูมิภาคอื่น 
ลดโลจิสติกสหากมีการลงทุนที่ดี หากทําตามเปาหมายไดใน 
10 -15 ป  ประเทศไทยจะพนความยากจนระดบัเศรษฐกจิปานกลาง
เงื่อนไขความแตกตางระหวางคนไทยและคนตางชาติ เชน 
การทาํของใหม ๆ  คนไทยมกัถามวาจะทาํไดหรอื คนจนีถามวาจะ
ทาํอยางไร คอืตองปรบั Attitude อยามองแต Negative ตองรวม
มือกันแกไขปญหาดวยกันและการเรียนรูที่จะปรับตัว

 ดร.สมชาย หาญหริญั ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม กลาวใน
เรือ่งนีว้า แนวคดิการขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมไทยสู “ประเทศไทย 
4.0” ใช Factor production เปนตวักาํหนดวาประเทศไทย 1.0, 2.0 
และ 3.0 เปนอยางไร เมือ่ถอดออกมาเปนบรบิทของอตุสาหกรรม
นั้น ๆ โดยใชปจจัยการผลิตเปนสวนใหญ ซึ่งจะมี Content ของ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละเกษตรเปนหลกั สิง่เหลานีเ้ปนตวักาํหนด
ขีดความสามารถและพัฒนาใหมี Value Added จากยุคนั้น
ประเทศไทยก็มีความไดเปรียบเรื่องแรงงาน มีแรงงานที่ถูกโดย 
Cooperative เมื่อเทียบกับ Productivity ที่มีอยูของแรงงาน 
จงึมกีารโยกยายหลาย ๆ  อตุสาหกรรมทีใ่ชแรงงานทีม่ ีincentive  
มากขึน้ ดงันัน้จงึเหน็ไดวามอีตุสาหกรรมทีเ่ปน Labor intensive 
ในยุคที่ 2 และมีการโยกยายโรงงานที่ใชแรงงานมาก จากไตหวัน 
จากญี่ปุนมาประเทศไทย และในยุคที่ 3 ประเทศไทยเริ่มมีขีด
ความสามารถ เริ่มมองการสงออกเปนหลัก โดยใชเทคโนโลยี
ที่เปน FDI ก็คือ เทคโนโลยีที่มาจากนักลงทุนจากตางประเทศ 
แตปจจุบันประเทศไทยกําลังเปลี่ยนบริบทใหมคือ หากตองการ 
Content ของ industry ทีอ่ยูในสนิคาหรอืการผลตินัน้ เราตองใส
Innovation ใน Value อยางไร
 ประเทศไทยมีความรู พื้นฐานทางดานเทคโนโลยี เรามี 
Creativity มีวัฒนธรรม มีทรัพยากรธรรมชาติที่เปน Bio City 
อยูจํานวนมาก ฉะนั้นจะเปลี่ยนทั้งหมดนี้รวมกับเทคโนโลยีกับ
ความสรางสรรคเขาไปในอุตสาหกรรมตาง ๆ หุนยนตก็จําเปน
ตองมี Creativity ตองมี Culture หรือสินคาและเทคโนโลยีใส 
Creativity และ Culture แลวมองใหเปนไทย และ Culture 
ถกู Across sectors หรอืเทคโนโลยทีีใ่สรวมกบั Fashion ทีเ่รยีกวา
Cross innovation หรือ Hybrid innovation 
 โอกาสนํามาซึ่งความทาทายครั้งสําคัญของอุตสาหกรรม
โลกกาวสูยุค 4.0 การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญที่จะพลิกโฉมหนา
อุตสาหกรรมไทยภายใตประเทศไทย 4.0 ยุทธศาสตรแหงการ
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม Innovation และความคิดสรางสรรค 
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Creativity เพือ่สรางความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนือยางเปนรปูธรรม
อุตสาหกรรมไทยยุค 4.0 คือการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบครบ
วงจร Integral Systems ตั้งแตอุตสาหกรรม ตนนํ้า กลางนํ้า
และปลายนํ้า มาบูรณาการกับเทคโนโลยีที่เกิดจากความรวมมือ
และเชื่อมโยงกันของทุกภาคสวนเริ่มตั้งแตนําขอไดเปรียบของ
ประเทศไทยคือความรูพื้นบาน ภูมิปญญาไทย ทรัพยากรทาง
เกษตรกรรม ภาคการศึกษา ภาครัฐบาล และ ภาคเอกชน รวมทั้ง
ประชาชนอยางไรขอบเขตดวยระบบดจิติอลมาเพิม่ศกัยภาพและ
ยกระดบัขดีความสามารถของอตุสาหกรรมไทย ทัง้ในดานการเพิม่
ผลการผลติ Insetting productivity และการพฒันากระบวนการ
ผลิตใหไดมาตรฐานสากล เปนที่ยอมรับของทั่วโลก ทั้งเร็วขึ้น 
แมนยาํขึน้ และปลอดภยัขึน้ ดวยระบบ Automation เชน การใช
แขนกล การใชระบบดจิติอลในการสัง่งาน การใชหุนยนตร เปนตน 
การสรางคุณสมบัติพิเศษใหกับผลิตภัณฑ High Value Added 
โดยการใชประโยชนจากขอมลู Big Data และ Internet of Thing
ในการเชือ่มโยงผูผลติทีต่นนํา้กบัลกูคาทีป่ลายนํา้ ใหเขาถงึกนัแบบ 
Omni channel ชวยกันคิดชวยกันสรางสรรคนวัตกรรมเขาดวย
กัน เกิดเปนศาสตรความรูใหม Hybrid Innovation และ Cross 
Innovation ที่แสดงถึงความเปนอัตลักษณของประเทศไทย 
สามารถตอบสนองความตองการของคนไทยและทั่วโลกไดอยาง
ตรงจุด อุตสาหกรรม 4.0 เปนการถักทอเชื่อมโยงทุกภาคสวนให
เขาถึงกัน เขาใจกัน ชวยเหลือกัน เกิดเปน Eco system ที่เปน
กลไกสาํคญัทีผ่ลกัดนัเศรษฐกจิของประเทศใหกาวขามผานกบัดกั
รายไดปานกลาง Middle Income trap คนไทยกนิดอียูดขีึน้อยาง
มั่นคง ยั่งยืน ภายใตแนวคิด Thailand 4.0 ของพลเอกประยุทธ 
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
 สาระสาํคญัของ Industry 4.0 คอื Second Wave S-Curve 
ทีย่งัมศีกัยภาพ ประเทศไทยทีค่วามไดเปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ คอื 
creative ที่เปน hospitality และ source site หากไดใสเขาไป
ในกระบวนการหรือสินคาตาง ๆ เชน wellness ที่ประเทศไทย
ไดเปรียบ อาจจะมองถึงภาพของการใหบริการ นอกจากเรื่อง
ของ Medical Device ที่เปนในเรื่องของการใหบริการทางดาน
พยาบาล ที่มีสวนที่เปน source site อยูคอนขางเยอะ อาจมอง
วาทําไมตองมารักษาพยาบาลที่ประเทศไทย หมอก็คลายกัน แต
ดวยเรื่องของการรักษา เรื่องของการทองเที่ยวที่เปนสวนตอเติม
ที่เปนสวนที่ตองรอยตอกันในทุกภาคสวน อันดับที่หนึ่งและสอง
คอนขางชัดเจนในเรื่องของกระบวนการผลิตที่จะรวมกันเปน 
Integral System ที่ไมใช Automation อันดับที่สามที่ใหความ
สําคัญอยางมากในตอนนี้ สามารถใสในเรื่อง source site และ
เทคโนโลยี Innovation เชน เรื่องของแฟชั่นที่ไมไดพูดถึงเพียง
แคการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา จะพูดเขาไปถึงเสนใย ที่ตองมี
คุณสมบัติที่พิเศษในการที่จะสวมใสแลวเกิดประสิทธิภาพ ทําให

เกดิคณุคาของสนิคามากขึน้ เพราะฉะนัน้เรือ่ง Cross Innovation 
หรือ Hybrid innovation ก็ยังเปนเรื่องที่ยังหลีกเลี่ยงไมได
 Policy Guidance การที่จะเชื่อมโยงผู บริโภคที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วนั้น Business Model  ตอง 
complicated ที่จะตอบโจทยของความตองการที่หลากหลาย
และเปลีย่นแปลงไปอยางรวดเรว็ได Omni channel จะเปนหวัใจ
สาํคญัทีส่ามารถจะเขาถงึขอมลูขาวสาร สามารถตดิกนักนัไดหลาย
ชองทางเปน Multi channel ที่เกี่ยวของกัน Business ตองมี 
supply chain ที่มีประสิทธิภาพ การออกแบบ Product ที่ตอบ
โจทยผูบริโภคที่มีความตองการที่แตกตางขณะเดียวกันตองคง
อัตลักษณของไทย การโปรโมทที่สําคัญคือ การเชื่อมโยงของหวง
โซอุปทานของเทคโนโลยี Internet of Thing ที่เชื่อมโยงระหวาง
โลกที่เปน Visual กับ Reality  โดยคลุมผาน Internet หรือการ
คลมุผานเทคโนโลยตีาง ๆ  ในขณะทีโ่รงงานกาํลงัดาํเนนิงาน เราได
เห็นภาพที่เปน Visual live คือการเชื่อมโยง Visual กับ Reality
สวนของอตุสาหกรรมทีด่แูลในเรือ่งของ SMEs นโยบาย SMEs 4.0 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรมไดดําเนินการรวมกับสํานักงานสงเสริม
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) เสรจ็เรยีบรอยแลว โดย
กระทรวงอตุสาหกรรมมนีโยบายทาํงานรวมกบัภาคเอกชนภายใต
แนวความคิดของประชารัฐ เปนเรื่องของ SMEs และ OTOP ที่
ตองการยกระดับเชื่อมเขาสูตลาดโลก โดยมีกระบวนการผลิตที่
เปนอัตลักษณแตกตาง
 
 นายเจน นําชัยศิริ  ประธานสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย กลาววา Thailand 4.0 ความตองการหลักนั้น 
คือ ตองการใหประเทศไทยพนจากกับดักรายไดปานกลางเปน
ประเทศที่มีการพัฒนาสูง และใชสิ่งที่เปนภูมิปญญาและมีตนทุน
ธรรมชาติอยูแลว การที่จะพนจากการทํามากไดนอย เปนการทํา
นอยไดมากนั้น ตองใชกระบวนการคิดอยางมาก และสิ่งที่ตอง
เปลี่ยนอีกอยางคือ สังคมไทย ตองเปนสังคมที่ตองอยูบนพื้นฐาน
ของความรู เปน Knowledge Society และจะนํามาซึ่งสิ่งที่เปน 
4.0 อีกหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ Education 4.0 ที่ตอง
คดินอกกรอบ ปจจบุนัการสือ่สารสามารถเชือ่มโยงไดบน Internet 
บน Digital platform เพราะฉะนั้นการศึกษาตองไปในยุค 4.0 
กอน และสิ่งที่สําคัญในตอนนี้คือ พฤติกรรมของคนใน social 
media ที่มีการกระทําแลวถูกประณามโดยคนใน social media 
ทุกอยางที่เปน 4.0 เปนสิ่งที่นําบริบทจาก Digital ทั้งหมด อยาง 
Government ไมวาจะเปนการติดตอทางราชการ การติดตอทํา
หนงัสอืราชการ สาํเนาทะเบยีนบาน หรอืสาํเนางานอืน่ ๆ  ปจจบุนั
ถาอยูบน Big Data บน Internet บน Digital platform ทุกอยาง
มันรวดเร็วมากขึ้น ดังนั้นผู ผลิตที่อยู ในอุตสาหกรรมนั้นตอง
วางแผนการปรับตัว ยุทธศาสตรของสภาอุตสาหกรรมมีความ
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สอดคลองกับ Industry 4.0 อยางลงตัว แตไมไดอยูบนบริบท
ของ Internet เหมือนอยางปจจุบัน และเรื่องแรกที่สําคัญคือการ
เพิ่มมูลคา การผลิตสินคาที่เปน Commodity และตองแขงเรื่อง
ราคากบัผูประกอบการรายใหมทีเ่กดิขึน้ในประเทศเพือ่นบานหรอื
ประเทศที่อยูหางไกล ตองเปนผูประกอบการที่มีตนทุนที่ถูกกวา 
หากตองการหนจีากสิง่เหลานีค้อืตองเพิม่มลูคา เพิม่กระบวนการ
คิด เพิ่มความคิดสรางสรรค เพิ่มนวัตกรรม เพิ่มเทคโนโลยีเขาไป 
เพราะ Industry 4.0 คือ การเอา Digital เขามาประกอบกับการ
ผลติกจ็ะไดสนิคาทีม่คีณุลกัษณะทีโ่ดดเดน แตกตางของคนอืน่มาก
ขึน้ ยทุธศาสตรทีส่องคอื การทีอ่ตุสาหกรรมอยูรวมกบัชมุชนและ
สิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน Industry 4.0 จะพูดถึง Successable 
พูดถึง Green Production พูดถึง Successable Production 
นอกจากนั้นยังพูดถึงเรื่องความสอดคลองกับธรรมชาติ อีกเรื่อง
คือ Zero waste เพราะหากมีเทคโนโลยีที่สอดคลองกับเรื่อง
นี้ เราก็จะอยูกับสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรที่สาม
คือเรื่องคลัสเตอร Industry 4.0 จะพูดถึง indigestion มีแนว
นอน คือการผลิตชิ้นสวนหลาย ๆ ชิ้น แลวนํามาประกอบเปน 1 
ชิ้น หรือ 1 สินคา คลายกับเรื่องของยานยนตนี้คือ horizontal 
integration อาจจะมาจากหลาย ๆ โรงงานหรือหลาย ๆ แผนก 
แตควบคุมและกําหนดโดย Digital platform ทั้งนี้เรื่องของ 
vertical integration กจ็ะเปนเรือ่งของสนิคาตวัหนึง่ผานหลาย ๆ  
กระบวนการ เชน อตุสาหกรรมสิง่ทอ จากเสนใยเปนเสนดาย จาก
เสนดายไปทอผา จากทอผาไปตัดเย็บหรือฟอกยอม เปนตน ทุก
อยางเหลานีค้อื integration และเมือ่รวมเปนคลสัเตอรกส็ามารถ
สรางความเขมแข็งใหกับอุตสาหกรรมได ดังนั้นบทบาทที่สภา
อุตสาหกรรมทําคือรวมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและอาจจะมี

อกีหลาย ๆ  กระทรวงไมวาจะเปนกระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงไอซีทีเพื่อจะทําใหเกิดการ
ผลิตที่อยูในบริบทของ Digital platform 
 Industry 4.0 นัน้อาจจะไมไดพดูถงึเพยีงแคหุนยนต แตพดูวา
เอาอุตสาหกรรมขึ้นไปอยูบน Digital platform ซึ่งสามารถที่จะ
ทาํไดเพราะ เรือ่ง Internet of Thing เรือ่ง wireless connection 
เรื่อง Digital printing หรือ 3D printing เรื่อง Zero waste เรื่อง 
simulation เรื่อง new material เรื่องเหลานี้เปน Industry 4.0 
ทั้งหมด ปจจุบันผูบริโภคเปลี่ยนไปในทางที่ตองการใหสินคามี
ปจเจกที่เหมาะสมกับตนเอง เปนสินคาที่ไมเหมือนกับการผลิต
ใหกับคนอื่น ดังนั้นผู ประกอบการตองเรียนรู เกี่ยวกับความ
ตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนไปขณะเดี่ยวกันตองยอมรับความ
เปลีย่นแปลง ซึง่จะนาํมาเรือ่งของการเปลีย่นแปลงดานการลงทนุ 
การขยายกําลังการผลิตในสวนที่มีความตองการ
 จากเนือ้หาโดยสรปุการสมัมนา OIE Forum 2016 “New 
Revolution of Thai Industry ปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม 
: ประเทศไทย 4.0” จากผู ทรงคุณวุฒิตัวจริงที่มีบทบาท
ในการชี้นําและขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 
คงจะทําใหเราไดรับความรู จุดประกายความคิด และแนวทาง
ในการปรบัปรงุ เปลีย่นแปลง พฒันาตอยอดแนวคดิการดาํเนนิ
กจิการงาน เพือ่รวมกนัเปนสวนหนึง่ในการผลกัดนัใหเศรษฐกจิ
อุตสาหกรรมและคุณภาพชีวิตของคนไทยยกระดับสูงขึ้นจาก
ที่เปนอยูตอไปในอนาคต
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บทความพิเศษ

 ในบทความ “เปดขอมูล GRP ลาสุด สํารวจขอมูล GPP ภาคอุตสาหกรรม รายจังหวัด” ตอนที่ 1 ในฉบับที่ผานมา ไดมี
การแนะนําเกี่ยวกับเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สําคัญ 2 ตัว ที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
หรือสภาพัฒน เปนผูจัดทํา โดยเปนเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจในเชิงพื้นที่ คือ ระดับภาค และระดับจังหวัด ไดแก ผลิตภัณฑภาค (Gross 
Regional Product : GRP) และผลิตภัณฑจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) รวมถึงวิเคราะหใหเห็นศักยภาพของภาค
อตุสาหกรรมในระดบัภาควาขอมลูลาสดุในป 2557 มกีารเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัอยางไรจากป 2556 และในแตละภมูภิาคของประเทศไทย 
ไดแก เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต ภูมิภาค
ใดที่ภาคอุตสาหกรรมยังคงเปนสาขาการผลิตหลักหรือยังคงเปน “ผูเลนหลัก” สําหรับเศรษฐกิจในภาคนั้น ในฉบับนี้ ซึ่งจะเปนตอน
ที่ 2 และตอนจบ จะเปนการวิเคราะหลึกลงไปถึงขอมูลในระดับจังหวัด เพื่อใหเห็นถึงศักยภาพของสาขาอุตสาหกรรมในแตละจังหวัด
หรอื GPP อตุสาหกรรม ในแตละภมูภิาคของไทยในป 2557 เทยีบกบัป 2556 วาในรอบหนึง่ปทีผ่านไป ศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรม
รายจงัหวดัในแตละภมูภิาค ยงัคงมภีาพทีเ่หมอืนกนักบัป 2556 หรอืไม และจะมกีารเปลีย่นแปลงสดัสวนความสาํคญัของแตละจงัหวดั
อยางไร

เปดขอมูล GRP ลาสุด 
สาํรวจขอมลู GPP ภาคอตุสาหกรรม รายจงัหวดั

อภิยุกต อํานวยกาญจนสิน

สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(ตอนที่ 2)
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จงัหวดัขอนแกนและนครราชสมีายงัคงเปน “ผูเลนหลกั” 

สาํหรบัเศรษฐกจิอตุสาหกรรมภาคอสีานตอเนือ่งจากป 

2556 สวนจังหวัดลําพูน กําแพงเพชร และนครสวรรค 

เปนจังหวัดที่มีสัดสวนใน GRP อุตสาหกรรมภาคเหนือ

สูงที่สุด 3 อันดับแรก

 เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละจังหวัดเปนรายภาค 
เริ่มตนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีสาขาเกษตรกรรมฯเปน
สาขาหลัก ผลิตภัณฑภาค (GRP) ป 2557 ลดลงรอยละ 0.4 จาก
ที่ขยายตัวรอยละ 1.1 ในป 2556 เนื่องจากการผลิตภาคนอก
เกษตรที่ลดลงรอยละ 1.9 จากที่ขยายตัวรอยละ 1.8 ในปกอน
หนา โดยสาขาอุตสาหกรรม ขยายตัวรอยละ 4.5 จากรอยละ 2.4 
ในปกอนหนา ในสวนของโครงสรางผลิตภัณฑสาขาอุตสาหกรรม
ภาคอีสาน หรือ Manufacturing GRP ป 2557 ซึ่งเปนสัดสวน
มูลคาผลิตภัณฑจังหวัด (GPP) สาขาอุตสาหกรรมตอมูลคา
ผลิตภัณฑภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (GRP) สาขาอุตสาหกรรม 
พบวา จังหวัดขอนแกน นครราชสีมา และอุดรธานี เปนจังหวัดที่
มีสัดสวนดังกลาวสูงที่สุด 3 อันดับแรก เชนเดียวกับป 2556 โดย
จงัหวดัขอนแกนทีม่ ีGPP ภาคอตุสาหกรรมมากทีส่ดุในภาคอสีาน
มมีลูคา 73,241 ลานบาทเทยีบกบั GRP อตุสาหกรรมภาคอสีานที่
มมีลูคา 253,810 ลานบาทคดิเปนสดัสวนรอยละ 28.9 นอกจากนี้
จงัหวดัขอนแกนและนครราชสมีายงัคงเปน “ผูเลนหลกั” สาํหรบั
เศรษฐกจิอตุสาหกรรมภาคอสีานตอเนือ่งจากป 2556 โดยทัง้สอง
จังหวัดมีสัดสวนฯ แตละจังหวัดเกือบรอยละ 30 ในขณะที่ลําดับ
ที่ 3 เปนตนไปแตละจังหวัดมีสัดสวนฯ ตํ่ากวารอยละ 7 ทั้งหมด
 ภาคเหนือ ซึ่งมีสาขาเกษตรกรรมฯเปนสาขาหลักเชนเดียว
กบัภาคอสีาน ผลติภณัฑภาค (GRP) ป 2557 ขยายตวัรอยละ 0.7 
ปรบัตวัดขีึน้จากทีล่ดลงรอยละ 0.6 ในป 2556 เนือ่งจากการผลติ
ภาคนอกเกษตรขยายตวัรอยละ 1.9 จากรอยละ 0.4 ในปกอนหนา 
ประกอบกบัการผลติภาคเกษตรลดลงรอยละ 1.7 ปรบัตวัดขีึน้จาก
ทีล่ดลงรอยละ 2.5 ในปกอนหนา สวนสาขาอตุสาหกรรมขยายตวั
รอยละ 3.4 จากที่ทรงตัวอยูที่รอยละ 0.0 ในปกอนหนา ในสวน
ของโครงสราง GRP ภาคอุตสาหกรรมป 2557 ของภาคเหนือ
พบวา จังหวัดลําพูน กําแพงเพชร และนครสวรรค เปนจังหวัด
ที่มีสัดสวนในภาคสูงที่สุด 3 อันดับแรก เชนเดียวกับป 2556 แต
สิง่ทีเ่ปนขอสงัเกต ไดแก สดัสวนของจงัหวดัลาํพนูสดัสวนเพิม่ขึน้
จากรอยละ 19 ในป 2556 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 21.3 ในป 2557 
คิดเปนมูลคา 32,274 ลานบาท 
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จังหวัดสงขลาเพียงจังหวัดเดียวมีสัดสวนถึง 1 ใน 3 

ของเศรษฐกจิอตุสาหกรรมในภาคใต สวนจงัหวดัชลบรุี 

ระยอง และฉะเชิงเทรา เปนจังหวัดที่มีสัดสวนใน GRP 

อุตสาหกรรมภาคตะวันออกสูงที่สุด 3 อันดับแรก เชน

เดียวกับป 2556

 ภาคใต ซึ่งมีสาขาเกษตรกรรมเปนสาขาหลักเชนเดียวกับ
ภาคอีสานและภาคเหนือ ผลิตภัณฑภาค (GRP) ลดลงรอยละ 
0.3 จากที่ขยายตัวรอยละ 2.0 ในป 2556 เปนผลจากการผลิต
ภาคนอกเกษตร ลดลงรอยละ 0.7 จากที่ขยายตัวรอยละ 0.4 ใน
ปกอนหนา ประกอบกบัการผลติภาคเกษตร ขยายตวัเพยีงรอยละ
0.9 จากรอยละ 5.7 ในปกอนหนา สวนภาคอุตสาหกรรมลดลง
รอยละ 0.1 จากที่ขยายตัวรอยละ 2.7 ในปกอนหนา เปนผลมา
จากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและผลิตภัณฑพลาสติก ที่ความ
ตองการใชในอตุสาหกรรมตอเนือ่งลดลง ประกอบกบัอตุสาหกรรม
อาหารทะเลมีผลผลิตลดลงเนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบ ที่ไดรับ
ผลกระทบจากภาวะโรคระบาดในกุง เมื่อพิจารณาโครงสราง 
GRP ภาคอุตสาหกรรมป 2557 ของภาคใต พบวา จังหวัดสงขลา 
สุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช เปนจังหวัดที่มีสัดสวนในภาค
สูงที่สุด 3 อันดับแรก เชนเดียวกับป 2556 โดยจังหวัดสงขลายัง
คงมีความสําคัญกับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในภาคใตตอเนื่องจาก
ป 2556 ถึงป 2557 เนื่องจากจังหวัดสงขลาเพียงจังหวัดเดียวมี
สัดสวนถึง 1 ใน 3 ของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในภาคใต 
 ลําดับถัดไป ไดแก ภาคที่มีสาขาอุตสาหกรรมเปนสาขาการ
ผลิตหลัก ประกอบดวย ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคกลาง 
และเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเริ่มตนที่ ภาคตะวันออก  
ในป 2557 ผลิตภัณฑภาค (GRP) ป 2557 เพิ่มขึ้นรอยละ 0.1 
ชะลอลงจากรอยละ 0.6 ในป 2556 เนื่องจากการผลิตภาคนอก
เกษตรซึ่งมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 92.9 ทรงตัวอยูในระดับเดียวกับ
ปกอนหนา สําหรับสาขาอุตสาหกรรมทรงตัวรอยละ 0.0 เทียบ
กับที่ลดลงรอยละ 1.8 ในป 2556 เมื่อพิจารณาโครงสราง GRP 
ภาคอุตสาหกรรมป 2557 ของภาคตะวันออก พบวา จังหวัด
ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เปนจังหวัดที่มีสัดสวนในภาคสูง
ที่สุด 3 อันดับแรก เชนเดียวกับป 2556 แตสิ่งที่เปนขอสังเกต 
ไดแก สัดสวนของจังหวัดระยองลดลงประมาณรอยละ 2 จากป 
2556 

จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ เปน

จังหวัดที่มีสัดสวนใน GRP อุตสาหกรรมภาคตะวันตก

สูงที่สุด 3 อันดับแรก เชนเดียวกับป 2556 สําหรับ

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมในภาคกลางซึ่งมีทั้งหมด 6 

จังหวัด มี “พระเอก” “พระรอง” และ “ผูแสดงสมทบ” 

ที่ชัดเจน

 ภาคตะวนัตก ผลติภณัฑภาค (GRP) ป 2557 ขยายตวัรอยละ
0.6 ปรับตัวดีขึ้นจากที่ลดลงรอยละ 1.6 ในป 2556 เปนผลจาก
การผลติทัง้ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรทีข่ยายตวัรอยละ 1.1 
และรอยละ 0.5 จากที่ลดลงรอยละ 2.0 และรอยละ 1.5 ในป
2556 ตามลําดับ สวนสาขาอุตสาหกรรมซึ่งเปนสาขาการผลิต
หลัก ขยายตัวรอยละ 2.2 จากที่ลดลงรอยละ 0.6 ในปกอนหนา 
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แหลงที่มาของขอมูล
http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.

php?nid=5628&filename=gross_regional
http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.

php?nid=5627&filename=gross_regional

สําหรับโครงสราง GRP ภาคอุตสาหกรรมป 2557 ของภาคตะวัน
ตก พบวา จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ เปน
จงัหวดัทีม่สีดัสวนในภาคสงูทีส่ดุ 3 อนัดบัแรก เชนเดยีวกบัป 2556 
อยางไรก็ตามใน 3 ลําดับแรกดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงสัดสวน
ที่นาสนใจ ไดแก จังหวัดราชบุรีมีสัดสวนเพิ่มขึ้นรอยละ 1.7 สวน
จังหวัดประจวบคีรีขันธมีสัดสวนลดลงรอยละ 1.6

ภาคกลาง ผลติภณัฑภาค (GRP) ป 2557 ลดลงคอนขางมาก
โดยลดลงรอยละ 8.0 เทียบกับที่ขยายตัวรอยละ 8.8 ในป 2556 
เปนผลจากการผลิตทั้งภาคเกษตรที่ลดลงรอยละ 7.2 จากที่เพิ่ม
ขึ้นรอยละ 6.8 ในป 2556 และภาคนอกเกษตรที่ลดลงรอยละ
8.1 เทยีบกบัทีเ่พิม่ขึน้รอยละ 9.0 ในปกอนหนา โดยเฉพาะอยางยิง่
สาขาอตุสาหกรรม ลดลงรอยละ 10.7 จากทีข่ยายตวัรอยละ 16.1 
ในป 2556 เปนผลมาจากอุตสาหกรรมการผลิตยานยนตที่ลดลง
ถึงรอยละ 43.2 เทียบกับการขยายตัวรอยละ 60.9 ในปกอนหนา 
ทั้งนี้เพราะการสิ้นสุดของนโยบายคืนภาษีรถยนตคันแรก ทําให
ความตองการรถยนตในประเทศลดลงมาก 
 ในสวนของโครงสราง GRP ภาคอุตสาหกรรมป 2557 ของ
ภาคกลาง พบวา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี และลพบุรี 
เปนจังหวัดที่มีสัดสวนในภาคสูงที่สุด 3 อันดับแรก เชนเดียวกับ
ป 2556 สาํหรบัเศรษฐกจิอตุสาหกรรมในภาคกลางซึง่มทีัง้หมด 6 
จังหวัด มี “พระเอก” “พระรอง” และ “ผูแสดงสมทบ” ที่ชัดเจน
โดย “พระเอก” คอื จงัหวดัพระนครศรอียธุยา (สดัสวนรอยละ 60.1)

และ“พระรอง” คอื จงัหวดัสระบรุ ี(สดัสวนรอยละ 27.6) แตทัง้นี้
ในป 2557 จงัหวดัพระนครศรอียธุยามสีดัสวนใน GRP ภาคกลาง 
สาขาอุตสาหกรรม ลดลงเกือบรอยละ 4 ในขณะที่จังหวัดสระบุรี
มีสัดสวนเพิ่มขึ้นรอยละ 2.2 เมื่อเทียบกับป 2556

กรงุเทพมหานครเปนจงัหวดัทีม่ ีGPP ภาคอตุสาหกรรม

มากที่สุดในประเทศไทยตอเนื่องจากป 2556 คิดเปน

ประมาณรอยละ 15 ของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทั้ง

ประเทศ

 พืน้ทีส่ดุทาย ไดแก  เขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล ผลติภณัฑ
ภาค (GRP) ป 2557 ขยายตัวรอยละ 2.9 ชะลอตัวเมื่อเทียบกับที่
ขยายตวัรอยละ 4.3 ในป 2556 อนัเนือ่งมาจากการผลติภาคนอก
เกษตรที่มีสัดสวนถึงรอยละ 99.1 ขยายตัวรอยละ 2.9 ชะลอตัว
จากรอยละ 4.4 ในปกอนหนา โดยสาขาอุตสาหกรรมที่เปนสาขา
หลกัของภาคขยายตวัรอยละ 1.5 ปรบัตวัดขีึน้จากทีข่ยายตวัรอย
ละ 0.6 ในป 2556 เมือ่พจิารณาโครงสราง GRP ภาคอตุสาหกรรม
ป 2557 ของเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล พบวา กรงุเทพมหานคร 
สมุทรปราการ และสมุทรสาคร เปนจังหวัดที่มีสัดสวนในภาค
สูงที่สุด 3 อันดับแรก เชนเดียวกับป 2556 ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร
เปนจังหวัดที่มี GPP ภาคอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศไทย
ตอเนื่องจากป 2556 คิดเปนมูลคาเทากับ 568,610 ลานบาท 
และคดิเปนสดัสวนประมาณรอยละ 15 ของเศรษฐกจิอตุสาหกรรม
ทั้งประเทศ
 กลาวโดยสรุป ในป 2557 โครงสราง GRP อุตสาหกรรม ใน
ภมูภิาคตางๆของประเทศไทย หรอื ศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรม
รายจังหวัดในแตละภูมิภาค ยังคงมีภาพที่เหมือนกันกับป 2556 
แตมกีารเปลีย่นแปลงสดัสวนความสาํคญัของแตละจงัหวดัอยางมี
นยัสาํคญัในบางจงัหวดั ทัง้นีจ้งัหวดัทีม่ศีกัยภาพดานอตุสาหกรรม
ยังคงอยูในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศ และ
หากไมนบัรวมกรงุเทพมหานคร จงัหวดัทีม่ ีGPP ภาคอตุสาหกรรม
มากทีส่ดุ 10 อนัดบัแรกของประเทศ อนัดบัที ่1 ถงึ 5 ไดแก ชลบรุี 
ระยอง สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร อันดับที่ 
6 ถึง 10 ไดแก ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี ปราจีนบุรี นครปฐม และ
จังหวัดสระบุรี โดยทั้ง 10 จังหวัดมี GPP ภาคอุตสาหกรรมใน
แตละจังหวัดมากกวา 1 แสนลานบาท
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บทความพิเศษ

การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง ถือเปน
เปาหมายสําคัญประการหนึ่งของการพัฒนา ทั้งในระดับ

ประเทศและระดับประชาคมโลก  ในระดับประชาคมโลกนั้น 
การขยับสถานะของประเทศจากการเปนประเทศที่มีรายไดตํ่า
ไปสูการเปนประเทศที่มีรายไดสูงขึ้น หรือการขจัดความยากจน
โดยวัดที่ระดับรายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรที่เพิ่มขึ้น ถือเปน
หนึง่ในเปาหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development 
Goals–SDGs) ซึง่เปนเปาหมายการพฒันาตัง้แตป ค.ศ. 2015 – 2030
ที่องคการสหประชาชาติกําหนดเปนวาระตอเนื่องจากเปาหมาย
การพฒันาแหงสหสัวรรษ (Millennium Development Goals – 
MDGs) ทีส่ิน้สดุลงในป ค.ศ. 2015 และเพือ่ใหสอดรบักบัเปาหมาย
ในระดับโลกดังกลาว รัฐบาลจึงไดกําหนดแนวทางการพัฒนา
ประเทศในระยะ 20 ปขางหนา ตามรางกรอบยุทธศาสตรชาติ 
ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมุงหวงัใหประเทศไทยหลดุพน
จากกับดักประเทศรายไดปานกลาง และกาวสูการเปนประเทศ
รายไดสูง ในป พ.ศ. 25791

 ในการขบัเคลือ่นประเทศไปสูเปาหมายทีต่ัง้ไวขางตน แตละ
ประเทศยอมมีแนวทางที่แตกตางกัน 
 ความนาสนใจของเรื่องนี้อยู ที่วา เหตุใดบางประเทศจึง
สามารถกาวขามกับดักประเทศรายไดปานกลางโดยใชเวลา
เพียงไมกี่ป ในขณะที่บางประเทศยังคงติดกับดักประเทศรายได
ปานกลางอยูเปนเวลานานและมองไมเห็นแนวโนมที่จะหลุดพน

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍØµÊÒË¡ÃÃÁä·Â
à¾×èÍËÅØ´¾Œ¹¡Ñº´Ñ¡»ÃÐà·ÈÃÒÂä´Œ»Ò¹¡ÅÒ§ 
: ตอนที่ 1  ทําความรูจักกับดักประเทศรายไดปานกลาง 
และเริ่มเรียนรูจากประเทศบานใกลเรือนเคียง

สมานลักษณ ตัณฑิกุล

สํานักขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ

จากสภาพดังกลาวไปได อะไรเปนปจจัยสําคัญของประเทศที่
ประสบความสาํเรจ็ในการขามพนกบัดกัประเทศรายไดปานกลาง
ประเด็นเหลานี้เปนจุดเริ่มตนที่ทําใหผู เขียนสนใจศึกษาและ
อยากนาํมาแบงปนใหทานผูอานไดทราบ ทัง้นี ้เนือ่งจากบทความ
ทั้งหมดมีเนื้อหาคอนขางมาก จึงขอแบงเลาเปน 2 ตอน ยังไงก็
ขอฝากทุกทานติดตามกันอยางตอเนื่อง และพิจารณานําไปใช
ประโยชนในสวนที่เกี่ยวของตอไปนะคะ
 เริม่แรก ดวยการนาํทกุทานไปรูจกันยิามของกบัดกัประเทศ
รายไดปานกลางกันกอน ตามรายงาน The World Bank East 
Asia Economic Development Report 2006 ไดอธิบาย
หลักการพื้นฐานของกับดักประเทศรายไดปานกลางไววา กับดัก
ประเทศรายไดปานกลาง คอื สถานการณทีป่ระเทศไมสามารถจะ
เปลีย่นผานไปสูประเทศรายไดสงู เพราะตองเผชญิกบัการสญูเสยี
ความสามารถในการแขงขันทั้ง 2 ดาน คือ ไมสามารถแขงกับ
ประเทศรายไดตํ่าเนื่องจากมีคาแรงที่สูงกวา ในขณะเดียวกันก็ไม
สามารถแขงกับประเทศรายไดสูงได เนื่องจากยังมีเทคโนโลยีที่
ลาสมัย รูปแบบการพัฒนาหรือกลไก/เครื่องมือเพื่อพัฒนาแบบ
เดิมๆ ไมสามารถใชไดผลและไมสามารถจัดการกับความเสี่ยง
ทีเ่ผชญิอยูได ในชวงเวลาเชนนี ้เศรษฐกจิจะผนัผวนและเกดิภาวะ
ชะลอตัว นํามาซึ่งการขาดแรงขับเคลื่อนในการเติบโตและเขาสู
ภาวะชะลอตัวในที่สุด2 

1รางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) (สรุปยอ) 
คนหาจาก http://www.royalthaipolice.go.th/downloads/ยุทธศาสตรฯระยะ20ป60-79.pdf
2Risk and Avoidance: A Comparative Study of the Middle-income Trap in China, Malaysia and South Korea, Jurnal Teknologi, 2013 (ที่มา : 
www.jurnalteknologi.utm.my)
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 สาํหรบัในปงบประมาณ ค.ศ. 2016 ธนาคารโลกไดใหนยิาม
ระดบัรายไดของประเทศโดยพจิารณาจากขอมลู รายไดตอบคุคล 
(GNI - Gross National Income per capita) ในป ค.ศ. 2014 
ซึ่งคํานวณโดยใชวิธี World Bank Atlas method ดังนี้ (ที่มา : 
http://data.worldbank.org/products/wdi-maps)
 หมายเหตุ : GNI per capita (หนวย : บาท) คํานวณโดยใชอัตรา

แลกเปลี่ยน 35 บาท ตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ

 การตดิกบัดกัประเทศรายไดปานกลาง คอื สภาพทีป่ระเทศ
รายไดตํ่าที่เริ่มถีบตัวจากความยากจน โดยสรางรายไดจากการ
พฒันาอตุสาหกรรมและการสงออก จนทาํใหประชาชนในประเทศ
มคีวามกนิดอียูดใีนระดบัหนึง่ จนเขาสูการเปนประเทศรายไดปาน
กลาง แตกลบัไมสามารถพฒันาไปสูการเปนประเทศรายไดสงูได 3

เหตุเพราะตองเผชิญกับแรงกดดันจากทั้ง 2 ดาน ดานหนึ่งคือ
ประเทศผูผลติทีม่คีาแรงตํา่ และอกีดานหนึง่คอืประเทศทีม่ทีกัษะ
สงูและมแีนวโนมจะเปนผูผลตินวตักรรม ทาํใหความไดเปรยีบดาน
ตนทนุจากการเปนผูผลติเพือ่สงออกซึง่เคยเปนแรงขบัเคลือ่นการ
เติบโตที่สําคัญเริ่มลดนอยลง จนตกอยูในสภาพที่เหมือนกับการ
ตดิกบัดกั ตองเผชญิกบัความทาทายใหมๆ  มากมาย ทัง้ในมติดิาน
เศรษฐกจิและมติดิานสงัคม ซึง่รวมถงึเรือ่งการอยูรวมกนัในสงัคม 
การจางงาน ความเหลื่อมลํ้าดานรายได ที่ผานมา พบวา ประเทศ
ยากจนที่พัฒนาเปนประเทศรายไดปานกลางมีจํานวนมาก แต
ประเทศทีพ่ฒันาจากระดบัรายไดปานกลางมาเปนประเทศรายได
สูง กลับมีไมมากนัก เนื่องจากติดกับดักประเทศรายได ปานกลาง 
ตวัอยางประเทศในเอเชยีทีส่ามารถขยบัสถานะจากประเทศรายได
ปานกลางขึน้มาเปนประเทศฐานะรายไดสงู หลดุพนจากกบัดกัได
สาํเรจ็ เชน ญีปุ่น สงิคโปร ไตหวนั เกาหลใีต  สวนประเทศในเอเชยี

ระดับรายไดของประเทศ GNI per capita ตัวอยางประเทศที่จัดอยูในกลุม

ประเทศรายไดตํ่า นอยกวาหรือเทากับ 1,045 US$
(นอยกวาหรือเทากับ 36,575 บาท)

อัฟกานิสถาน (670 US$)
กัมพูชา (1,020 US$)

ประเทศรายไดปานกลางระดับตํ่า ระหวาง 1,046 ถึง 4,125 US$
(ระหวาง 36,610 – 144,375 บาท)

เวียดนาม (1,900 US$) 
อินโดนีเซีย (3,360 US$) 

ประเทศรายไดปานกลาง ระดับสูง ระหวาง 4,126 ถึง 12,735 US$
(ระหวาง 144,410 – 445,725 บาท)

ไทย (5,780 US$) 
จีน (7,400 US$) 
มาเลเซีย (11,120 US$) 
บราซิล (11,790 US$)

ประเทศรายไดสูง มากกวาหรือเทากับ 12,736 US$
(มากกวาหรือเทากับ 445,760 บาท)

เกาหลีใต (26,970 US$) 
ฮองกง (40,320 US$)
ญี่ปุน (41,900 US$)
สิงคโปร (55,330 US$)

ที่ถีบตัวจากฐานะยากจนได แตยังมีฐานะปานกลางและยังไม
สามารถกาวขึน้สูทาํเนยีบประเทศรายไดสงู เชน จนี ไทย มาเลเซยี 
อินโดนีเซีย และหากเวลาผานไประยะหนึ่งแลว ประเทศเหลานี้
ยังไมสามารถปรับฐานะของตัวเองได ก็จะถือวา “ติดกับดัก”
ตามนิยามของ Middle Income Trap นั่นเอง
 ทั้งนี้ มีผูกลาวไววา การที่ประเทศหนึ่งจะถูกจัดวาประสบ
ผลสําเร็จในการกาวจากประเทศรายไดปานกลางสู ประเทศ
รายไดสงูนัน้ จะตองเปนประเทศทีส่ามารถเขยบิขึน้จากระดบัราย
ไดปานกลางไปสูรายไดสูงไดในระยะเวลาที่ไมยาวนานนัก เชน
ใชเวลาเพียง 10 – 15 ป ขณะที่ประเทศอื่นๆ ที่มีการเจริญเติบโต
แตไมสามารถเขยิบขึ้นจากประเทศรายไดปานกลางเปนประเทศ
รายไดสูงเปนเวลานานหลายทศวรรษนั้น ถือไดวาเปนประเทศ
ที่ติดอยูในกับดักประเทศรายไดปานกลาง4  โดยมีขอมูลผลการ
ศึกษาที่สนับสนุนขอความขางตน จากรายงานการศึกษาเรื่อง 
Tracking the Middle-income Trap : What Is It, Who Is in 
It, and Why?5 ซึ่งศึกษาจากขอมูลที่ผานมาของประเทศตางๆ ที่
ใชเวลาในการยกระดับรายไดของประเทศ โดยมีขอสรุปวา การที่
จะหลกีเลีย่งการตดิกบัดกัประเทศรายไดปานกลางไดนัน้ ประเทศ
จะตองเติบโตใหเร็วพอที่จะขยับสถานะจากประเทศรายไดปาน
กลางระดับตํ่าไปสูประเทศรายไดปานกลางระดับสูงโดยใชเวลา
ไมเกิน 28 ป และขยับจากประเทศรายไดปานกลางระดับสูง
เปนประเทศรายไดสูงในเวลาไมเกิน 14 ป หากใชเวลามากกวานี้
ในแตละชวงการเปลี่ยนผาน ก็จะถือวาเปนประเทศที่ติดอยูใน
กับดักประเทศรายไดปานกลาง

3http://www.siamintelligence.com/middle-income-trap/
4https://laymaneconomicsblog.wordpress.com/2016/03/08/กับดักรายไดปานกลาง-middle-income-trap/
5Working Paper No.715, Levy Economics Institute, April 2012
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 เมื่อเราทราบนิยามของกับดักประเทศรายไดปานกลาง
กนัแลว เราจะเริม่มาดแูนวทางการพฒันาเพือ่หลกีเลีย่ง/กาวขาม
กับดักประเทศรายไดปานกลาง ในกรณีของตางประเทศกันบาง 
เริ่มจากประเทศบานใกลเรือนเคียงในกลุมอาเซียนของเรา ไดแก 
ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม มาดูซิวาแตละ
ประเทศมแีนวทางขบัเคลือ่นประเทศอยางไรเพือ่หลกีเลีย่งสภาพ
การติดกับดักประเทศรายไดปานกลาง

ประเทศมาเลเซีย6

   หลังไดรับอิสรภาพในป ค.ศ. 1957 มาเลเซียเริ่มพัฒนา
ไลตามประเทศทีพ่ฒันาแลวอยางตอเนือ่ง ในป ค.ศ. 1970 รฐับาล
ไดประกาศนโยบายดานเศรษฐกิจใหม มุงเนนใหการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยูบนฐานการผลิตผลิตภัณฑขั้นปฐมภูมิ จนประสบ
ความสาํเรจ็ในการเขาสูประเทศรายไดปานกลางในชวงทศวรรษที่ 
1990 อยางไรกต็าม ตัง้แตชวงเริม่ตนของป ค.ศ. 1992 โดยเฉพาะ
ในชวงหลังวิกฤติการเงินทวีปเอเชีย การเติบโตทางเศรษฐกิจของ
มาเลเซียเริ่มชะลอลง อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยตกลง
จากรอยละ 9.1 ตอป ในชวงป ค.ศ. 1990-1997 เปนรอยละ 5.5 
ตอป ในชวงป ค.ศ. 2000-2008 
  ประเทศมาเลเซยีอยูในภาวะทีถ่กูแรงกดดนัทางเศรษฐกจิ
จาก 2 ดาน ดานหนึ่ง จากประเทศที่มีคาแรงตํ่า และอีกดานหนึ่ง
คอืประเทศทีม่นีวตักรรมกาวหนา อกีทัง้ในชวงไมกีป่มานี ้ประเทศ
มาเลเซียยังมีชองวางของผลิตภาพระหวางภาคการผลิตและ
ภาคบริการในระดับสูง ซึ่งเปนผลที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดจาก
การปฏิวัติระบบเศรษฐกิจภายใตสภาพแวดลอมโลกในปจจุบัน 
นอกจากนี ้มาเลเซยีตองเผชญิกบัปญหาทัง้การขาดแรงขบัเคลือ่น
ของภาคเอกชน การขาดงานวิจัยที่เปนอิสระ การลงทุนไมเพียง
พอในทรัพยากรมนุษยและปญหาสมองไหล ในป ค.ศ. 2010 
นโยบายตางประเทศทีเ่คยเปนกลไกขบัเคลือ่นใหมาเลเซยีประสบ
ความสําเร็จกลับกลายเปนอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ 

6Risk and Avoidance: A Comparative Study of the Middle-income Trap in China, Malaysia and South Korea, Jurnal Teknologi, 2013 
(ที่มา : www.jurnalteknologi.utm.my)
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นักลงทุนจากตางประเทศไมสนใจเขามาลงทุนในอุตสาหกรรม
นวัตกรรม อีกทั้งการลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศก็ยังตกตํ่า 
การขาดความสามารถในการอยูรอดของภาคเอกชนเปนเหตุผล
สําคัญที่ทําใหมาเลเซียประสบปญหาคอขวดของการพัฒนาและ
ตกอยูในกับดักประเทศรายไดปานกลาง ภาคเอกชนมีคาใชจาย
ในการบรหิารจดัการสงูแตมคีาใชจายดานการพฒันาตํา่ โครงการ
และเงินกูจากสถาบันการเงินไหลไปสูธุรกิจจํานวนนอยที่มีความ
สัมพันธกับภาครัฐ  ภาคธุรกิจตองเผชิญกับเรื่องผลประโยชน
ทับซอนและมีตนทุนคาดําเนินการสูง

 อยางไรก็ตาม ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีคนใหม 
(นายนาจิบ ราซะก) เขารับตําแหนง ไดทําลายกับดักประเทศ
รายไดปานกลางที่มาเลเซียตองเผชิญมากวา 20 ป โดยโครงการ
ที่เห็นผลเปนรูปธรรมที่สุดคือ การปรับรูปแบบทางเศรษฐกิจใหม 
(New Economic Model) ทีป่ระกาศใชในป ค.ศ. 2010 เพือ่เปน
กรอบแนวทางในการปฏิรูปประเทศในอนาคตอีก 10 ปขางหนา
 แนวคิดของรูปแบบเศรษฐกิจใหม มุงตอบโจทยประเด็นทาทาย
ของการเปนประเทศรายไดปานกลาง 5 ขอ คอื 1. การเปนประเทศ
เลก็ ยิง่มอีตัราการเปดประเทศสงูยิง่ทาํใหตองเผชญิกบัเหตกุารณ
ไมคาดคดิทีเ่กดิจากปจจยัภายนอก 2. หลงัวกิฤตเิศรษฐกจิในทวปี
เอเชยี ทาํใหเศรษฐกจิขาดกลไกทีม่ปีระสทิธภิาพในการขบัเคลือ่น
การเติบโต 3. การขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว มักทําให
ชองวางภายในประเทศระหวางคนจนและคนรวยขยายตัวขึ้น 
4. เมื่อการเจริญเติบโตเริ่มถดถอย เปนการยากที่จะเขาสูการเปน
ประเทศรายไดสงู 5. เศรษฐกจิภายในประเทศและปญหาสงัคมจะ
เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ทาํใหการปฏริปูเปนไปไดยาก การปรบัรปูแบบทาง
เศรษฐกจิใหมจงึตองมุงเนนตอบโจทยและแกปญหาตามประเดน็
ทาทายขางตน โดยมกีารดาํเนนิการตามแผนอยางตอเนือ่ง ซึง่จาก
ขอมูล รายไดตอบุคคล [GNI - Gross National Income per 
capita, Atlas method (current US$)] ในป ค.ศ. 2014 ของ 
World Bank พบวา แมมาเลเซียจะจัดอยูในกลุมประเทศรายได
ปานกลางระดับสูงเชนเดียวกับไทย แตมี GNI per capita สูงกวา
ไทยเกอืบ 2 เทา และเขาใกลระดบัทีจ่ะเปนประเทศรายไดสงูแลว7 

ประเทศอินโดนีเซีย8

  ประเทศอนิโดนเีซยีเพิง่เขยบิจากการเปนประเทศรายได
นอยมาสูประเทศรายไดปานกลางระดับตํ่า (Lower Middle 
Income Economy) เมื่อไมนานมานี้ ปญหาสําคัญที่ทําให
อินโดนีเซียยังอยูในกลุมประเทศรายไดปานกลางคือ การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานเปนไปอยางลาชา เชนเดียวกับการพัฒนา
ทรพัยากรมนษุย ทีม่อีตัราการเตบิโตของแรงงานมฝีมอืในระดบัตํา่
สงผลใหผลติภาพแรงงานเตบิโตชาไปดวย นอกจากนี ้การชะลอตวั
ของผลตอบแทนจากผลิตผลการเกษตรยังสงผลในดานลบตอ
รายไดเกษตรกร ทําใหการแกปญหาความยากจนเปนไปไดยาก 
และในที่สุดก็สงผลใหเกิดความเหลื่อมลํ้าดานรายไดของกลุม
เกษตรกรกับกลุมที่ไมใชเกษตรกร
  การหลีกเลี่ยงสภาวะการติดกับดักประเทศรายได
ปานกลางตองอาศัยการพัฒนาที่มีคุณภาพและเปนไปอยาง
รวดเร็วทั้งในดานทรัพยากรมนุษย เทคโนโลยี การสื่อสาร
โทรคมนาคม และโครงสรางพื้นฐาน ในการนี้ อินโดนีเซียจึง
ไดกําหนดแผนแมบทการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (The 
Master Plan of Acceleration and Expansion of Indonesia 
Economic Development: MP3EI 2011 – 2025) โดยมเีปาหมาย
ในการสรางศูนยกลางการเติบโตใหมของประเทศ 6 แหง 
(New Growth Centers 6 Corridors) ภายใตนโยบายหลัก 3 
ดาน ไดแก 1) การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีศักยภาพ 6 พื้นที่9

7GNI per capita, Atlas method (current US$) ป ค.ศ. 2014 ของมาเลเซีย อยูที่ 11,120 US$ สวนของไทย อยูที่ 5,780 US$ โดยระดับ GNI per capita ที่จะ
จัดอยูในกลุมประเทศรายไดสูง คือ ตองมากกวาหรือเทากับ 12,736 US$ 
(ที่มา : http://data.worldbank.org/products/wdi-maps)
8Asian Social Science Vol.10,No.7,2014 (ที่มา : www.ccsenet.org/ass)
9เขตเศรษฐกิจที่จะมีการพัฒนาตามแผน MP3EI ไดแก 1) เขตเศรษฐกิจสุมาตรา จะพัฒนาเปนศูนยกลางการผลิตและแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติ และเปนแหลงสํารอง
พลังงานของชาติ 2) เขตเศรษฐกิจชวา จะพัฒนาเปนศูนยกลางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและการบริการของประเทศ 3) เขตเศรษฐกิจกาลิมันตัน จะพัฒนาเปนศูนยกลาง
การผลติและแปรรปูดานเหมอืงแร และเปนแหลงพลงังานของประเทศ 4) เขตเศรษฐกจิสลุาเวส ีจะพฒันาเปนศนูยกลางการผลติและแปรรปูดานการเกษตรของประเทศ 
5) เขตเศรษฐกจิบาหล-ีนซูาเตง็การา จะพฒันาเปนศนูยกลางการทองเทีย่วและผลติอาหารของประเทศ 6) เขตเศรษฐกจิปาปว-หมูเกาะโมลกุกะ จะพฒันาเปนศนูยกลาง
ดานอาหาร ประมง พลังงาน และเหมืองแรของประเทศ
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2) การสรางความเขมแข็งในการเชื่อมโยงทั้งภายในและระหวาง
ประเทศ 3) การสรางความเขมแข็งดานทรัพยากรมนุษย 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อเปนพื้นฐานการพัฒนา
  แนวทางการพัฒนาจะบูรณาการทั้งในระดับสาขาและ
ในเชิงพื้นที่  โดยการพัฒนาเชิงพื้นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ 
ตามศักยภาพและความเปนเอกลักษณของพื้นที่นั้นๆ สราง
ศนูยกลางการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิผานการพฒันาคลสัเตอร
อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อสรางความสมดุลและ
กระจายความเจริญใหเกิดขึ้นทั่วประเทศ ควบคูกับการสราง
ความเชื่อมโยงระหวางศูนยกลางและคลัสเตอรอุตสาหกรรม
สําคัญดวยโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค การให
สทิธปิระโยชนจงูใจจากภาครฐัในการพฒันาศนูยกลางโดยเฉพาะ
พื้นที่ที่ตั้งอยูนอกชวา และจูงใจธุรกิจที่ยินดีจะจายเพื่อสนับสนุน
การกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐานของรัฐ 
การดาํเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกจิของระเบยีงเศรษฐกจิทัง้ 6 แหง 
ถูกออกแบบบนพื้นฐานศักยภาพของแตละพื้นที่ที่สั่งสมมา
ยาวนาน เชน กิจกรรมทางเศรษฐกิจของเขตสุมาตรา คือปาลม
นํ้ามัน ยาง ถานหิน เหล็ก และการเดินเรือ

  จะเห็นไดวา ประเด็นหลักของ
แผนแมบทการพัฒนาเศรษฐกิจขางตน คือ 
การสรางความเชื่อมโยง (Connectivity) 
โดยกรณีประเทศอินโดนีเซีย จะเนนการ
พัฒนา Connectivity ในเชิงพื้นที่จาก
ภายในประเทศสูระดับภูมิภาคและระดับ
โลก ภายใตวสิยัทศัน “Locally integrated, 
Globally connected” ซึ่งปจจัยความ
สาํเรจ็ทีส่าํคญัคอื การพฒันาระบบคมนาคม
ขนสง/ระบบโลจสิตกิสของประเทศ เชือ่มโยง
กับภูมิภาค
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  จากขอมูลพื้นฐานในชวง 4 ทศวรรษที่ผานมา พบวา 
อินโดนีเซียยังไมตกอยูในกับดักประเทศรายไดปานกลาง แตการ
ตกอยูในกับดักประเทศรายไดปานกลางก็เปนประเด็นทาทาย
ที่อินโดนีเซียตองตระหนักและเฝาระวัง โดยปจจัยที่จะทําให
ประเทศหลีกเลี่ยงการเขาสูกับดักประเทศรายไดปานกลางได 
คือการสงออกและการลงทุน โดยที่การลงทุนมีบทบาทสําคัญ
ตอการเพิ่มขึ้นของรายไดประชาชาติตอหัวมากกวาการสงออก 
ดังนั้น การสรางบรรยากาศการลงทุนที่เอื้ออํานวยเปนสิ่งที่ตอง
พฒันาอยางตอเนือ่ง ไมเพยีงแตมุงเนนการลงทนุสาธารณะเทานัน้ 
แตยงัรวมถงึการลงทนุภาคเอกชน ซึง่ควรเปนภาคสวนทีม่บีทบาท
นําในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ความรวมมือภาครัฐ-
ภาคเอกชน [Public Private Partnership (PPP)] เปนสิ่งที่ตอง
ดาํเนนิการ ควบคูไปกบัการขจดัปจจยัทีเ่ปนอปุสรรคตอการขยาย
ตัวของการลงทุนภาคเอกชน และการดําเนินนโยบายดานการคา
เพื่อกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในชวงที่ผลจากการ
ดําเนินนโยบายสงเสริมการลงทุนเริ่มเกิดขึ้น 
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ประเทศเวียดนาม10 

 ตั้งแตเริ่มดําเนินนโยบาย Doi Moi ในป ค.ศ. 1986 โดย
เฉพาะชวงหลังการปฏิรูปประเทศในป ค.ศ. 1988 และ 1989 
เวียดนามมีการพัฒนาเศรษฐกิจไปในทางที่ดี การเขาไปมีสวน
รวมในระดบันานาชาตทิาํใหเกดิการขยายตวัของการสงออกและ
การไหลเขาของเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ตั้งแตชวงตน
ทศวรรษ 1990 เศรษฐกิจเวียดนามเปนเศรษฐกิจที่มุงเนนการคา
และพึ่งพาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเปนหลัก อยางไร
ก็ตาม การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจยังเปนไปอยางชาๆ และกลไกตลาด
ยงัพฒันาไมดพีอ รฐัวสิาหกจิขนาดเลก็จาํนวนมากยงัไมไดรบัการ
แปรรปูเปนเอกชนหรอืยงัอยูในสภาวะกํา้กึง่ แตรฐัวสิาหกจิขนาด
ใหญไดรบัการปรบัโครงสรางองคกรและถกูจดัอยูในกลุมธรุกจิทีไ่ด
รบัการปกปองและมขีอไดเปรยีบในการเขาถงึสนิเชือ่ ทีด่นิ รวมทัง้
ขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนของภาครัฐ บริษัทเอกชนโดยเฉพาะ 
SMEs ตองเผชิญกับความยุงยากในการเขาถึงทรัพยากรทางการ
เงินและกายภาพ การถือครองที่ดินยังไมไดรับการพัฒนา รัฐบาล
ทองถิ่นมีสิทธิ์เรียกคืนที่ดินไดทุกเมื่อเพื่อนําไปสรางโครงสราง
พื้นฐาน พื้นที่อุตสาหกรรมหรือสนามกอลฟ โดยจายคาชดเชย
ใหกับเกษตรกรในราคาตํ่ากวาราคาตลาด ความขัดแยงเรื่องการ
ถือครองที่ดินจึงมีเกิดขึ้นในทุกจังหวัด ขอจํากัดในการจัดสรร
ที่ดินและการขาดความเปนเจาของโดยเอกชนถือเปนอุปสรรค
เชิงสถาบันตอการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพภาคการเกษตรและการ
ใชทรัพยากรที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ 

 จากขอมูลขางตน แสดงใหเห็นวาประเทศเวียดนาม
จําเปนตองมีการปรับโครงสรางใหมในเชิงสถาบัน เพื่อหลีกเลี่ยง
การตกอยูในกับดักประเทศรายไดปานกลาง ดวยการสรางความ
เปนเจาของการผลิตโดยภาคเอกชน การพัฒนาปจจัยทางการ
ตลาด การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจและกลุมธุรกิจใหมีบรรษัทภิบาล
โดยสรางการมีสวนรวมอยางกวางขวางของผูมีสวนไดสวนเสียใน
กระบวนการกาํหนดนโยบาย การสรางความโปรงใสของนโยบาย
และการปฏิบัติ รวมทั้งการเพิ่มคุณภาพของขาราชการและกลุม
นักวิชาการ (Technocrat) ทั้งนี้ จะเห็นไดวา แนวทางการหลุด
พนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางของประเทศรายไดปาน
กลางระดบัตํา่อยางเวยีดนาม ควรเนนไปทีก่ารพฒันาตลาดปจจยั
การผลติและสงเสรมิใหเกดิการแขงขนัอยางเทาเทยีมระหวางภาค
สวนตางๆ ในระบบเศรษฐกิจในการใชทุน ที่ดิน และทรัพยากร
อื่นๆ ในขณะที่แนวนโยบายในการกาวพนกับดักฯ ของประเทศ
รายไดปานกลางระดบัสงูอยางไทยและมาเลเซยี จะเนนการดาํเนนิ
นโยบายทีมุ่งเนนการพฒันานวตักรรมเพือ่รกัษาขดีความสามารถ
ในการแขงขันในระดับสากล 

 เมื่อไดเรียนรูแนวทางของ 3 ประเทศในกลุมอาเซียนแลว 
ในตอนหนา เราจะเขยบิไปเรยีนรูแนวทางของประเทศผูนาํในทวปี
เอเชีย อยางกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในเอเชียตะวันออก 
(The East Asian NICs (Newly Industrialized Countries) 
ซึ่งประกอบดวย ประเทศไตหวัน ฮองกง เกาหลีใต สิงคโปร และ
ลงรายละเอียดกรณีของประเทศเกาหลีใต ซึ่งถือเปนประเทศ
ที่ประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนผานจากประเทศรายไดปาน
กลางสูประเทศรายไดสงู กอนจะไปเรยีนรูประเทศนอกทวปีเอเชยี 
อยางประเทศบราซลิ และจบทายดวยสรปุแนวทางการพฒันาเพือ่
หลดุพนกบัดกัประเทศรายไดปานกลาง ซึง่สามารถนาํมาประยกุต
ใชเปนแนวทางสําหรับการพัฒนาประเทศและภาคอุตสาหกรรม
ของไทย ยังไงก็ฝากติดตามกันอย างต อเนื่องด วยนะคะ 
แลวพบกันใหมฉบับหนา...สวัสดีคะ

10The Middle-Income Trap: Issues for Members of the Association of Southeast Asian Nation, ADBI (Asian Development Bank 
Institute) Working Paper Series No.421, May 2013

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 19วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 19วารสาร



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 20 วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 20 วารสาร

สัมภาษณพิเศษ

ผูอํานวยการสํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

¹ÒÂ»ÃÕ´Ò ÍÑµÇÔ¹Ô¨µÃÐ¡ÒÃ

วารสารฯ ฉบบันีไ้ดรบัเกยีรตจิากนายปรดีา อตัวนิจิตระการ
ผู  อํ านวยการสํ านักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค 
ใหสมัภาษณถงึงานในภารกจิ หนาที ่และมาตรการดานการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวมของประเทศไทย
ใหมั่งคงและยั่งยืนตอไปในอนาคต
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การพฒันาอตุสาหกรรม 4.0 ตามแบบของไทย โดย
เรยีนรูจากตางประเทศและนาํมาประยกุตใชพฒันา
ภายใตบริบทของประเทศไทย ผสมผสานตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง คือ พอประมาณ มีเหตุผล และ
มีภูมิคุมกันจึงนาจะเหมาะกับประเทศไทย

“

”
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Q  :  ประสบการณการทํางานที่ผานมา

A  :  หลงัจากเรยีนจบระดบัปรญิญาโทดานวศิวกรรมอตุสาหการ

ในป พ.ศ.2527 ผมไดบรรจุเขาเขารับราชการที่กองเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (กศอ.สปอ.) 

และรับราชการในที่เดิมนี้ตอเนื่องตลอดมา จากกองเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม มาเปนสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยระยะ

แรกดูแลอุตสาหกรรมรายสาขา รับผิดชอบงานดานนโยบายและ

แผนอุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมเหล็ก จากนั้นไดปลี่ยน

มาดูแลอุตสาหกรรมปโตรเคมี รวมจัดทําแผนแมบทการพัฒนา

อุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 1 และระยะที่ 2 และตอมาไดรับ

มอบหมายใหมาดูแลอุตสาหกรรมมหภาค รับผิดชอบงานเกี่ยว

กบันโยบายและแผนการพฒันาอตุสาหกรรมในภาพรวมและการ

พฒันากาํลงัคน พลงังาน มาตรการ สทิธปิระโยชน โดยเฉพาะการ

เพิ่มขีดความสามารถตางๆ ของภาคอุตสาหกรรม

Q  :  ภารกจิหลกัของสาํนกันโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

A  : งานตามบทบาทหนาทีแ่ละภารกจิหลกัของสาํนกันโยบาย

อตุสาหกรรมมหภาค (สม.) คอื การทาํนโยบาย ยทุธศาสตร แผนงาน

และมาตรการตางๆ เพื่อกําหนดทิศทางและสงเสริมผลักดัน

การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศในภาพรวมทั้งมหภาคและ

ภูมิภาค หลังจากดูทิศทางก็มากําหนดเปนนโยบาย ยุทธศาสตร 

แผน มาตรการในภาพรวม จากนั้นในระดับรายสาขาก็จะนํา

นโยบายในภาพรวมไปดําเนินการใหเหมาะสมในแตละสาขา

อุตสาหกรรม โดยอาศัยองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

รวมทั้งทักษะแรงงานดวย

Q :  ภารกิจสําคัญที่ไดรับมอบหมาย 

A : จะมีเรื่องของยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 

ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม 20 ป ซึ่งจะมี

ทั้งกลยุทธ แผนงาน และเปาหมายในระยะตาง ๆ  

 นอกจากนีย้งัมเีรือ่งของการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ 10 จดุ 

ที่ดําเนินการรวมกับหนวยงานอื่นๆ  โดยในปงบประมาณ 2559

สม. ไดเริ่มศึกษาและจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม

เมืองชายแดนตามแนวทางกการสร างมูลค าเพิ่มจากการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบคมนาคมและขนสงของประเทศ 

ซึง่กาํหนดศกึษาไว 2 จดุ คอื จงัหวดันครพนม และจงัหวดัเชยีงราย 

ซึ่งจะเชื่อมกับลาวและจีน 
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ประเทศไทยของเรานั้นมีทรัพยากรที่ดี
พรอม มีองคความรูที่ดี มีวินัยพอสมควร 
บางอยางถอดแบบมาจากประเทศทีป่ระสบ
ความสําเร็จแตยังไมสามารถดําเนินการ
ในประเทศไทยได ตองนํามาปรับปรุงให
เขากับนิสัยและวัฒนธรรมไทย

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 23เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
วารสาร
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“
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Industry 4.0 ตองมี Internet ที่มีความ
เสถียรในทุกๆ ที่ และเชื่อมอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม บริการ โลจิสติกส ทั้งหมด
เขาหากัน

“

”
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Q : ในมุมมองของทานประเทศไทยจะเขาสู Industry 4.0 ไดในอีกกี่ป

A : ผมคิดวาขึ้นอยู ที่ Infrastructure ทางดานการสื่อสาร โดยเฉพาะ 

Internet ที่มีความเสถียร ไมใชเพียงแคการมี Internet แตจะตองมี Internet 

ที่เสถียรในทุกๆ ที่ และตองเชื่อมอุตสาหกรรม เกษตรกรรม บริการ โลจิสติกส

ทั้งหมดเขาหากัน ประเทศไทยมิไดมีภูมิประเทศเปนที่ราบเพียงอยางเดียว 

แตมีภูเขาสลับซับซอนดวย ดังนั้นระบบการสื่อสารอาจตองใชทั้งระบบคลื่น

และเคเบิ้ลผสมกันจึงจะครอบคลุมทุกพื้นที่อยางมีเสถียรภาพ เพราะฉะนั้นยังไม

สามารถตอบไดจะเปน 4.0 ครบถวน สมบูรณไดเมื่อไหร แตสามารถเริ่มตนไดใน

อุตสาหกรรมบางประเภทในปจจุบัน เพราะโครงสรางพื้นฐานมีความสําคัญเปน

อันดับแรก 

Q  : อยากใหอุตสาหกรรมของประเทศไทยเปนไปในทิศทางไหน

A  : เปนไปตามปจจัยที่ประเทศไทยมี ประเทศไทยของเรานั้นมีทรัพยากร

ที่ดีพรอม มีองคความรูที่ดี มีวินัยพอสมควร เพราะฉะนั้นของบางอยางที่ถอด

แบบตัวอยางที่ประสบความสําเร็จมาจากประเทศอื่นก็ยังไมสามารถดําเนิน

การในประเทศไทยได ตองนํามาปรับปรุงใหเขากับนิสัยและวัฒนธรรมของไทย 

ประเทศไทยไมมภียัพบิตั ิไมมแีผนดนิไหวขนาดใหญ อทุกภยัขนาดใหญ ดงันัน้ความ

ดิ้นรนตอสูจึงมีไมมากนัก การพัฒนาเปนอุตสาหกรรม 4.0 ตามแบบของไทย โดย

เรยีนรูจากตางประเทศและนาํมาประยกุตใชพฒันาภายใตบรบิทของประเทศไทย 

ผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง คอื พอประมาณ มเีหตผุล และมภีมูคิมุกนั 

จึงนาจะเหมาะกับประเทศไทย

 

 จากประสบการณและมมุมองจากการทาํงานพฒันาอตุสาหกรรมในระดบั

มหภาคอยางยาวนาน ของนายปรีดา อัตวินิจตระการ ไดนําแนวทางการ

พัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 มาผสมผสานกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นับวามีความนาสนใจ ที่จะทําใหเราไดขบคิด

พจิารณาเพือ่ใหการพฒันาภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยกาวสูความมัน่คง

และยั่งยืนตอไปในอนาคต
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ภาวะแนวโนม  เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนีอุตสาหกรรม

ไตรมาส 2 ป 2559

สวนดัชนีอุตสาหกรรมและการวิเคราะห
ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (56 กลุมอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม ไตรมาส
2/2558

(เม.ย. – มิ.ย.)

ไตรมาส
1/2559

(ม.ค. – มี.ค.)

ไตรมาส
2/2559

(เม.ย. – ม.ิย.)

อัตรา
การเปลี่ยนแปลง

เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสกอน 

(%)

อัตรา
การเปลี่ยนแปลง

เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกัน

ของปกอน 
(%)

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม) 104.92 112.20 106.68 -4.92 1.68

ดัชนีการสงสินคา 107.02 112.64 109.59 -2.71 2.40

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 111.84 119.57 111.00 -7.17 -0.75

ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 112.33 116.33 110.42 -5.08 -1.70

อัตราการใชกําลังการผลิต 63.60 68.76 64.59
(ฐานเฉลี่ยรายเดือนป 2554 และเปนดัชนีที่ยังไมปรับผลกระทบของฤดูกาล)

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน พบวา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม(มูลคาเพิ่ม) ดัชนีการสงสินคา เพิ่มขึ้น สวนดัชนีสินคา
สําเร็จรูปคงคลัง และดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง ลดลง

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม  มี 30 อุตสาหกรรมที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น เชน การผลิตยานยนต การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไปอื่นๆ 
การผลิตสวนประกอบและอุปกรณประกอบสําหรับยานยนต และเครื่องยนต การผลิตสตารชและผลิตภัณฑจากสตารช การผลิตสบู
และผงซกัฟอก เคมภีณัฑทีใ่ชในการทาํความสะอาดและขดัเงา เครือ่งหอมและสิง่ปรงุแตงสาํหรบัประทนิรางกายหรอืประเทอืงโฉม การ
ผลิตเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กกลาขั้นมูลฐาน การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส 
การผลิตเม็ดพลาสติก การผลิตผลิตภัณฑประเภทอบ เปนตน

ดัชนีการสงสินคา มี 32 อุตสาหกรรมที่มีการสงสินคาเพิ่มขึ้น เชน การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไปอื่นๆ การผลิตยานยนต 
การผลิตผลิตภัณฑยางอื่น ๆ การผลิตสวนประกอบและอุปกรณประกอบสําหรับยานยนต และเครื่องยนต การผลิตรถจักรยานยนต 
การผลิตยางนอกและยางใน การหลอดอกยางและการซอมสรางยาง การแปรรูปผลไมและผัก การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และ
กระดาษแข็ง การผลิตผลิตภัณฑประเภทอบ การผลิตเม็ดพลาสติก เปนตน

ดัชนีอุตสาหกรรมในไตรมาส 2/2559 (เมษายน – มิถุนายน) เมื่อเทียบ
กับไตรมาสกอนพบวา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม(มูลคาเพิ่ม) ดัชนีการ
สงสินคา ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง เพิ่มขึ้น สวนดัชนีอัตราสวนสินคา
สําเร็จรูปคงคลัง ลดลง
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ดชันสีนิคาสาํเรจ็รปูคงคลงั  ม ี24 อตุสาหกรรมทีม่สีนิคาสาํเรจ็รปูคงคลงัเพิม่ขึน้ เชน การผลติผลติภณัฑยางอืน่ ๆ  การผลติสบูและ
ผงซักฟอก เคมีภัณฑที่ใชในการทําความสะอาดและขัดเงา เครื่องหอมและสิ่งปรุงแตงสําหรับประทินรางกายหรือประเทืองโฉม การ
ผลิตสวนประกอบและอุปกรณประกอบสําหรับยานยนต และเครื่องยนต การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก การผลิตเครื่องแตงกาย ยกเวน
เครื่องแตงกายที่ทําจากขนสัตว การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง การผลิตหมอสะสมไฟฟา 
เซลลปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิ การผลิตสตารชและผลิตภัณฑจากสตารช การผลิตมอลตลิกเคอและมอลต เปนตน

อัตราการใชกําลังการผลิต  มี 33 อุตสาหกรรมที่มีอัตราการใชกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น เชน การผลิตยานยนต การผลิตเครื่องจักร
ทีใ่ชงานทัว่ไปอืน่ๆ การผลติสวนประกอบและอปุกรณประกอบสาํหรบัยานยนต และเครือ่งยนต การผลติเหลก็และผลติภณัฑเหลก็กลา
ขัน้มลูฐาน การผลติสบูและผงซกัฟอก เคมภีณัฑทีใ่ชในการทาํความสะอาดและขดัเงา เครือ่งหอมและสิง่ปรงุแตงสาํหรบัประทนิรางกาย
หรือประเทืองโฉม การผลิตสตารชและผลิตภัณฑจากสตารช การผลิตเม็ดพลาสติก การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ การผลิตผลิตภัณฑ
จากคอนกรีต ซีเมนต และปูนปลาสเตอร การผลิตรถจักรยานยนต เปนตน

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (56 กลุมอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม
ป 2557 ป 2558 ป 2559

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

ดชันผีลผลติอตุสาหกรรม (มลูคาเพิม่) 112.81 105.19 105.58 105.82 113.28 104.92 106.57 106.11 112.20 106.68

ดัชนีการสงสินคา 110.86 107.42 105.93 106.68 111.15 107.02 106.55 107.42 112.64 109.59

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 114.06 125.38 124.50 125.08 119.49 111.84 109.54 116.62 119.57 111.00

ดชันอีตัราสวนสนิคาสาํเรจ็รปูคงคลงั 112.62 133.34 127.65 126.37 114.64 112.33 111.15 118.52 116.33 110.42

อัตราการใชกําลังการผลิต 69.42 64.31 65.05 65.11 69.77 63.60 65.33 64.57 68.76 64.59

(ฐานเฉลี่ยรายเดือนป 2554 และเปนดัชนีที่ยังไมปรับผลกระทบของฤดูกาล)

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

สุดาพร รักษาชาติ
สํานักบริหารกลาง 

ผูผลิตชิ้นสวนอากาศยานรายแรก
และรายเดียวของคนไทย

C.C.S

เมือ่วนัที ่18 สงิหาคม 2559 ทีผ่านมา คณะทาํงานบรหิารจดัการความรูภายในสาํนกังานเศรษฐกจิ
อุตสาหกรรม ไดจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน โดยนําคณะเจาหนาที่ของสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมเดินทางไปดูงานบริษัทในเครือ C.S.S GROUP ณ อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 
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 บรษิทั C.C.S นบัวาเปนบรษิทัทีม่ชีือ่เสยีงอนัดบัตน ๆ  บรษิทั

หนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากเปนผูผลิตชิ้นสวนอากาศยาน

รายแรกและรายเดียวของคนไทย ที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน

สากล AS9100 และเปนผูผลิตอุปกรณชิ้นสวนใหกับอากาศยาน

ชัน้นาํระดบัโลก ทัง้โบอิง้และแอรบสัมาแลว โดยชิน้สวนฯ ทีบ่รษิทั 

C.C.S. ผลติคอื เกาอีล้กูเรอืและนกับนิ โคมไฟ ระบบเบรกทีฐ่านลอ

เปนตน นอกจากนีใ้นอนาคต C.C.S. อาจจะมโีอกาสผลติชิน้สวนฯ 

ใหกับบริษัทที่ผลิตเครื่องบินรายอื่น ๆ อีกดวย  

 ในยุคแรกเริ่ม C.C.S. เกิดขึ้นมาจากธุรกิจโรงกลึง ที่รับผลิต

สินคาหลากหลายประเภท อาทิ แมพิมพ ชิ้นสวนเครื่องมือแพทย

ชิน้สวนยานยนต เปนตน ในเวลาตอมา คณุบญุเจรญิ  มโนบรูชยัเลศิ

ประธานกรรมการ กลุมบรษิทั C.C.S ไดเลง็เหน็วา บรษิทัสามารถ

อาศัยความเชี่ยวชาญจากการผลิตดังกลาวตอยอดเปนธุรกิจผลิต

สินคาอื่น ๆ ได จึงตอยอดธุรกิจการผลิตชิ้นสวนอากาศยานเพิ่ม

ขึ้นอีก 1 สายการผลิต และใชกฎเกณฑ ระเบียบวินัย ของการ

ผลิตชิ้นสวนอากาศยานตามมาตรฐานสากลคือ AS9100 ซึ่งเปน

มาตรฐานทางดานระบบบริหารคุณภาพในอุตสาหกรรมการบิน  

 ในสวนของสายการผลิตชิ้นสวนอากาศยานนั้น เนื่องจาก

ผูบริหารของบริษัทมีวิสัยทัศนและมองเห็นถึงอนาคตในภาย

หนาวาการจะสามารถยกระดับคุณภาพการผลิตจําเปนตองมี
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เครื่องจักรที่มีคุณภาพ เริ่มตนบริษัทจึงลงทุนซื้อเครื่องจักรหลายรอยลานบาท

จากประเทศเยอรมน ี เพือ่ยกระดบัคณุภาพการผลติใหไดมาตรฐานการผลติชิน้

สวนในอตุสาหกรรมการบนิ และยงัมคีวามตัง้ใจวาในอนาคตทีจ่ะตองลงทนุเพิม่

ขึน้ในสวนนี ้เพือ่รองรบัคาํสัง่ซือ้ทีเ่พิม่ขึน้จากปรมิาณความตองการใชเครือ่งบนิ

ของประเทศตาง ๆ และอัตราการขยายตัวของธุรกิจการบินทั่วโลก

 ชวงแรก หลังจากบริษัท C.C.S ไดรับการรับรองมาตรฐาน AS9100 

บริษัทก็ยังไมไดรับการสั่งผลิตงานจากโบอิ้งและแอรบัส  จนกระทั่งไดรูจักกับ

บริษัท GE ที่เขามาลงทุนในประเทศไทยในขณะนั้น (ปจจุบันปดกิจการแลว)  

จึงไดผลิตชิ้นสวนขนาดเล็ก ๆ ซึ่งเปนสวนประกอบของชิ้นสวนหลัก โดยทําไป

ทีละขั้นตอน ดวยความอดทน  จนกระทั่งไดรับความไววางใจจากบริษัท GE 

จึงเริ่มใหเราผลิตชิ้นสวนหลัก แตกอนจะผลิตจะตองผานมาตรฐานการตรวจ

สอบของ GE ดวยคือ S1000 บริษัทฯ ก็ดําเนินงานจนผานมาตรฐานดังกลาว  

 แมจะผานมาตรฐานดังกลาวแลว  งานที่บริษัท GE ใหมาก็ยังเปนลักษณะ

ทยอยใหมา  และขณะที่บริษัทมุงมั่นทํางานที่ไดรับมาอยางตั้งใจ  บริษัท GE 

ก็ประกาศปดโรงงานในประเทศไทย  ทําใหการผลิตชิ้นสวนฯ ของบริษัทสะดุด 

และงานที่เขามาไมเพียงพอกับคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น

 อยางไรกต็าม เพือ่ใหธรุกจิผลติชิน้สวนอากาศยานสามารถเดนิหนาตอไปได

บริษัทจึงพยายามติดตอกับลูกคารายอื่น ๆ  วามีใครสนใจผลิตภัณฑของบริษัทฯ 

บาง แตไมใชเรือ่งงายทีจ่ะใหบรษิทัเหลานัน้ยอมรบัในผลติภณัฑของบรษิทัฯ ได

ในทันที  จะตองผานดานการทดสอบที่แตละรายกําหนดไว  รวมถึงตองผลิต

ตัวอยางรายการละหลายๆ ชิ้น  เพื่อสงไปใหบริษัทเหลานั้นทําการทดสอบ

คุณภาพ  ซึ่งใชเวลาไมนอย  และเมื่อผานการทดสอบแลวก็ใชวาจะสามารถ

ผลิตสินคาสงไปขายไดทันที เนื่องจากยังมีเงื่อนไขอีกวา  แหลงที่มาของวัตถุดิบ

ที่นํามาผลิต รวมถึงมีการจัดเตรียมวัตถุดิบเพียงพอตอการผลิตสินคาหรือไม  
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ฉะนัน้จะตองมกีารเตรยีมการในเรือ่งนีล้วงหนาอยางนอย 6 – 8 เดอืน  

โดยวัตถุดิบที่ลูกคาสวนใหญตองการใชคือ นําเขาจากสหรัฐอเมริกา

และสหภาพยุโรป  จะเห็นไดวากวาจะสามารถผลิตชิ้นสวนไดแตละ

ชิ้นนั้นตองฝาอุปสรรคนานัปการ ตองลงทุนลงแรงมหาศาล  เมื่อได

มาก็นับวาคุมคา และภาคภูมิใจเปนอยางยิ่ง วาคนไทยก็มีฝมือเปนที่

ยอมรับในระดับสากล

 โรงกลึงของบริษัท C.C.S. เมื่อเริ่มกอตั้งมีเครื่องจักรเพียง 1 ตัวเทานั้น  แตดวยความใสใจในการใหบริการ ทําใหลูกคาใหความ

สนใจมาใชบริการโรงกลึงอยางตอเนื่อง  ปจจุบันดําเนินการมาแลวกวา 25 ปมีเครื่องจักรเพิ่มขึ้นหลายรอยตัว คิดเปนมูลคาประมาณ 

3,000 ลานบาท  และเมื่อป 2558 มีรายไดจากการขายรวมกันทั้งกลุมประมาณ 1,700 ลานบาท  โดยในป 2559-2560 คาดวาจะมี

รายไดเพิม่ขึน้เปน 2,000 ลานบาท  โดยมาจากการผลติชิน้สวนในอตุสาหกรรมทัว่ไปรอยละ 70  และชิน้สวนอากาศยานอกีรอยละ 30

ซึ่งในอนาคตคาดวาสัดสวนรายไดจากการผลิตชิ้นสวนอากาศยานจะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 50 

 กวาบริษัท C.C.S. จะประสบความสําเร็จมาถึงปจจุบันนี้ได ตองผานอุปสรรค ขวากหนามมานับครั้งไมถวน แตเนื่องจาก

คุณบุญเจริญผูบริหารของบริษัทฯ เปนผูมีความตั้งใจ และมีความเชื่อมั่นวายังไงบริษัทก็จะตองประสบความสําเร็จ จึงพยายามฝาฟน

อปุสรรค จนสามารถสรางธรุกจิใหเตบิโตจนไดรบัการยอมรบัในระดบัสากลดงัในปจจบุนัได รวมถงึการใสใจใหบรกิารแกลกูคากเ็ชนกนั 

หากลกูคาจะใหผลติชิน้งานแบบไหนกส็ามารถทาํได  โดยไมมกีารตอรอง  ตัง้ใจทาํใหลกูคามคีวามรูสกึทีด่ ี และไมสามารถไปหาบรกิาร

แบบนี้ไดจากที่ไหน ที่ใหความสําคัญกับเรื่องการบริการ  คือตองทําใหลูกคาประทับใจตั้งแตเริ่มตนจนผลิตชิ้นงานเสร็จ  ตอไปลูกคา

ก็จะกลับมาใชบริการอีก โดยคุณบุญเจริญมีเคล็ดลับความสําเร็จวา  “เพราะผมตั้งใจ ไมเชนนั้นผมจะเอาตัวรอดไดอยางไร  ในเมื่อผม

ไมมีอะไรอยูในมือ  ผมตองตอสูชีวิตเพื่อใหเกิดใหได ตองเดินหนาตอไป ไมมีการยอมแพและพอใจ ซึ่งไมใชความโลภแตเปนหนาที่ของ

ผมที่จะนําพาธุรกิจนี้ใหกาวไปขางหนาตอไป”

  แหลงที่มาขอมูล

การศึกษาดูงานบริษัทในเครือ C.S.S GROUP จัดโดยคณะทํางานบริหารจัดการความรูภายในสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (KM) 

ณ อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559  
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นานาสาระ

ชือ่นัน้สาํคญัไฉน เพือ่น ๆ  ทราบหรอืไม ชือ่เรอืหลวงแตละลาํนัน้
มทีีม่าอยางไร แตเดมินยิมตัง้ตามชือ่ตวัสาํคญัในนยิายทีเ่กงกลา
สามารถไมมใีครสูได ตอมานยิมตัง้ตามเมอืงหลวงเกา เมอืงสาํคญั
ตําบลที่สําคัญชายทะเลหรือพระนามของพระเจาแผนดิน
และบุคคลที่มีคุณแกชาติ 

 อุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือเปนอุตสาหกรรมที่ประเทศ
ตาง ๆ ยอมรับวาเปนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการปองกัน
ประเทศ (Defense Related Industry) เพราะจะชวยใน
การสนับสนุนประเทศดานความมั่นคง และเศรษฐกิจ เพราะ
อตุสาหกรรมตอเรอืและซอมเรอืเปนอตุสาหกรรมพืน้ฐานทีส่าํคญั
ในการพฒันาวทิยาการ เทคโนโลย ีและองคความรูดานวศิวกรรม
ชั้นสูง อดีตที่ผานมาอุตสาหกรรมตอเรือของไทยมีความเจริญ
ไมแพประเทศอื่นในเอเชีย ดังปรากฎวามีการตอเรือรบ และเรือ
สนิคาไทยมาตัง้แตโบราณจนถงึปจจบุนั  ซึง่อูเรอืของไทยสามารถ
ตอเรือเพื่อสนับสนุนใหกับทางราชการมาโดยตลอด ดังเชน 
การสรางเรอืตรวจการณไกลฝง เปนโครงการเพือ่เฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ใน 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2554
และเปนสวนหนึ่งของการพัฒนากําลังรบตามยุทธศาสตร

กองทัพเรือเพื่อรองรับ กับบทบาทและหนาที่ของกองทัพเรือใน
ดานการปฏิบัติการทางทหารในการปองกันประเทศ การรักษา
กฎหมาย และการชวยเหลือประชาชน

หลักการตั้งชื่อเรือหลวง

 การตัง้ชือ่เรอืรบของราชนาวไีทย เปนไปตามระเบยีบของกอง
ทัพเรือ วาดวยการแบงชั้นเรือ หมูเรือ และการตั้งชื่อเรือหลวง 
มีรายละเอียดในสวนของการตั้งชื่อเรือดังนี้
 1. เรือตั้งแตชั้น 1 ถึงชั้น 3 ที่มีระวางขับนํ้าปรกติ ตั้งแต 150 
ตนัขึน้ไป ใหตัง้ชือ่เรอืตามหลกัเกณฑทีก่าํหนดไว (ตามขอ 3) และ
ใหใชคําวา "เรือหลวง" (ร.ล.) นําหนาชื่อเรือ (ร.ล. เขียนเปนภาษา
อังกฤษวา H.T.M.S) 
 2. เรือที่มีระวางขับนํ้าปรกติ ตํ่ากวา 150 ตันลงมา และ
เรือขนาดเล็ก ใหตั้งชื่อเรือ ดวยอักษรยอตามชนิด และหนาที่ของ
เรือ มีหมายเลขเรือตอทายอักษร เชน เรือตรวจการณลํานํ้า ใชชื่อ 
เรือ ต., เรือยามฝง ใชชื่อ เรือ ร.ย.ฝ.
 3. การตั้งชื่อเรือหลวง ใหถือหลักเกณฑดังนี้ 
  3.1 เรื อพิฆาต  (des t royer )  ตั้ งตามชื่ อตั ว , 
ชือ่บรรดาศกัดิ,์ หรอื ชือ่สกลุของบคุคลทีเ่ปนวรีบรุษุของชาต ิเชน 
ร.ล.ปนเกลา ร.ล.พระรวง (ปลดระวางประจําการแลว)
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สุภาภรณ วิไลเรืองสุวรรณ
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  3.2  เรือฟริเกต (frigate) 
ตั้งตามชื่อแมนํ้าสายสําคัญ เชน ร.ล. 
เจาพระยา ร.ล. บางปะกง 
  3.3  เรือคอรเวต (corvette) 
ตั้งตามชื่อเมืองหลวง หรือเมืองสําคัญ
ในประวัติศาสตร เชน ร.ล. รัตนโกสินทร  
ร.ล. สุโขทัย 
  3.4  เรื อ เร็ ว โจมตี  ( f a s t 
attack craft) 
   * เรือเร็วโจมตี (อาวุธ
นําวิถี) (fast attack craft guided missile) ตั้งตามชื่อเรือรบ
ในทะเลสมยัโบราณ ทีม่คีวามหมายเหมาะสมแกหนาทีข่องเรอืนัน้ๆ 
เชน ร.ล.ราชฤทธิ์ ร.ล. วิทยาคม ร.ล. อุดมเดช 
   * เรือเร็วโจมตี (ปน) (fast attack craft) และ 
เรือเร็วโจมตี (ตอรปโด) (fast attack craft, torpedo) ตั้งตาม
ชื่อจังหวัดชายทะเล เชน ร.ล. สงขลา ร.ล. ชลบุรี ซึ่งเปนเรือเร็ว
โจมตี (ปน)
  3.5  เรือดํานํ้า (submarine) ตั้งตามชื่อผูมีอิทธิฤทธิ์ 
ในนิยายหรือวรรณคดี เกี่ยวกับการดํานํ้า: ราชนาวีไทยเคยมีเรือ
ดํานํ้าประจําการจํานวน 4 ลํา คือ ร.ล. มัจฉานุ ร.ล. วิรุณ และ 
ร.ล. สินสมุทร 
  3.6  เรือทุนระเบิด (mine ship) ตั้งตามชื่อสมรภูมิ
ที่สําคัญ เชน ร.ล. ลาดหญา ร.ล. ทาดินแดง 
  3.7  เรือยกพลขึ้นบก (landing ship), เรือระบายพล 
(landing craft), เรือสงกําลังบํารุง, เรือนํ้ามัน (oiler) , เรือนํ้า,
เรือลากจูง (harbor tug) และ เรือลําเลียง ตั้งตามชื่อเกาะ เชน 
ร.ล. ชาง และ ร.ล. พงัน ซึ่งเปนเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ 
ร.ล. สมุย ซึ่งเปนเรือนํ้ามัน 
  3.8  เรือตรวจการณ (patrol combatants) 
   * เรือตรวจการณ (ปน) (patrol craft) ตั้งตามชื่อ
อําเภอชายทะเล เชน ร.ล. ทายเหมือง ร.ล. กันตัง 
   * เรอืตรวจการณ (ปราบเรอืดาํนํา้) (patrol craft, 

รูปเรือตรวจการณ ต.991

antisubmarine) ตั้งตามชื่อเรือรบในลํานํ้า สมัยโบราณที่มีความ
หมายเหมาะสมแกหนาที่ของเรือนั้นๆ เชน ร.ล. ทยานชล ร.ล. คํา
รณสินธุ (ปลดระวางประจําการแลว)
  3.9 เรือสํารวจ (ขนาดใหญ - oceanographic 
research ship) (ขนาดเล็ก - surveying ship, coastal) ตั้งตาม
ชื่อดาวที่สําคัญ เชน ร.ล. จันทร ร.ล. ศุกร 
  3.10  เรือหนาที่พิเศษ ตั้งชื่อดวยถอยคําที่มีความหมาย
เหมาะสมแกหนาที่ของเรือนั้นๆ เชน ร.ล.จักรีนฤเบศร ซึ่งเปนเรือ
บรรทกุเฮลคิอปเตอร ชือ่เรอืนัน้ใหขอพระราชทาน และใหใชวาเรอื
หลวงนําหนา
  3.11  เรือขนาดเล็ก (เล็กกวา 200 ตัน) ใหตั้งชื่อดวย
อักษรยอตามชนิดและหนาที่ของเรือ มีหมายเลขตอทายอักษร 
กองทัพเรือเปนผูตั้งให เชน เรือ ต. 91 เรือ ต. 991 เปนตน
 
 ทานทราบหรือไมวานอกจากการตั้งชื่อเรือแลว เรือหลวง
แตละลําจะมีการกําหนดหมายเลขประจําตัวของตัวเรือ (hull 
number) ซึง่จะถกูเขยีนไวทีห่วัเรอื หมายเลขตวัเรอืจะชวยยนืยนั
รูปพรรณของเรือ คํานี้ใชอีกอยางหนึ่งไดวา bow number 

การกําหนดหมายเลขเรือ (assigning bow/hull number) 
การกําหนดหมายเลขเรือของเรือรบราชนาวีไทย มีดังนี้: 
หมายเลขตัวที่ 1 (เลขแรกสุด หรือเลขหลักรอย): แสดงประเภท
เรือ (Types of Warship) ซึ่งกําหนดไว 9 ประเภท ดังนี้ 
 1. เ รื อ บั ญช าก า รและสนั บ สนุ น ก า ร ยกพลขึ้ น บก 
(amphibious command and support ship): กําหนดดวย
หมายเลข 1 
 2. เรือดํานํ้า (submarine): กําหนดดวยหมายเลข 2 
 3. เรือเร็วโจมตี (fast attack craft): กําหนดดวยหมาย 3 
 4. เรือพิฆาต (destroyer), เรือฟริเกต (frigate), เรือคอรเวต 
(corvette): กําหนดดวยหมายเลข 4 
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ตวัอยางการกาํหนดหมายเลขเรอื เชน เรอืหลวงปตตาน ีมนีามเรยีก
ขานสากล HTMS และมีหมายเลขเรือ 511 เปนเรือสังกัดหมวดเรือ
ที่ 1 กองเรือตรวจการณ

แหลงที่มาของขอมูล
1. www.navedu.navy.mi.th/nco

2. ขอมูลจากโรงเรียนนายเรือ

ภาพประกอบ : www.marinerthai.net
tonebloggerbg.blogspot.com

5. เรอืตรวจการณ (patrol vessel): กาํหนด
ดวยหมายเลข 5 
 6. เรือทุนระเบิด (mine ship): กําหนดดวย
หมายเลข 6 
 7. เรอืยกพลขึน้บก (landing ship): กาํหนด
ดวยหมายเลข 7 
 8. เรืออุทกศาสตร เรือชวยรบ และเรือประ
เภทอื่นๆ กําหนดดวยหมายเลข 8 
 9. เรือบรรทุกเครื่องบิน/เฮลิคอปเตอร 
(aircraft/helicopter carrier): กําหนดดวย
หมายเลข 9 
 หมายเลขตัวที่ 2 (เลขหลักสิบ ตัวกลาง): 
แสดงชั้นหรือชุดของเรือ (Class) เรือรบที่สราง
ขึ้นแตละครั้ง มักจะไมไดตอขึ้นเพียงลําเดียว แต
จะตอหลายลํา โดยเรือในชุดที่ตอขึ้นนั้น ทุกลําจะมีคุณลักษณะ
ของเรือที่เหมือนหรือคลายคลึงกัน เรียกวา เปนเรือในชั้น (class) 
เดียวกัน จะมีการจัดรวมไวชุดเดียวกัน เชน เรือ OPV 2 ลําที่ตอ
จากจีน ทั้ง 2 ลําเปนเรือในชั้นเดียวกัน หรือเรือดํานํ้าชั้นมัจฉานุ
ของไทยในอดตีกเ็ปนเรอืในชัน้เดยีวกนั คณุลกัษณะทัว่ไปของเรอื
จะเหมือนกัน
 หมายเลขตัวที่ 3 (เลขหลักหนวย ตัวทายสุด): แสดงลําดับที่
ของเรอืในชดุนัน้ๆ โดยเรยีงจากลาํดบัทีห่นึง่ เรยีงตอกนัไปตามลาํ
ดับ หากเรือชุดนั้นมีเกิน 9 ลํา ลําที่สิบจะเพิ่มหมายเลขเปน 4 ตัว 
เรอืทีก่าํหนดสรางเปนลาํแรก และสรางเสรจ็กอน ปลอยเรอืลงนํา้
เปนลาํแรก จะเปนเรอืลาํในลาํดบัที ่1 หรอื เรยีกงาย ๆ วา เรอืลาํที่ 
1, เรือที่สรางเสร็จปลอยเรือลงนํ้าเปนลําที่ 2 ก็คือ เรือลําดับที่ 2
ลําดับที่ 3 ..4..5..6.ตอ ๆ กันไป
 ดงันัน้ จะดวูาเรอืลาํนัน้เปนเรอืประเภทอะไร เชน เรอืฟรเิกต, 
คอรเวต หรือ เรือบรรทุกเครื่องบิน เปนตน) นอกจากจะดูจาก
ลกัษณะโครงสรางของเรอืและภารกจิของเรอืลาํนัน้แลว หมายเลข
ตัวเรือก็จะเปน
 ตวับอกประเภทของเรอืนัน้ ๆ  ได และบอกไดถงึชัน้เรอื  รวมทัง้
บอกวาเรือลํานั้นเปนเรือลําที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 ของชั้นเรือนั้น โดย
ดจูากหมายเลขขางเรอื (Hull Number) ดงักลาว ตวัอยางเชน ร.ล. 
ปตตาน ีหมายเลขเรอื 511 และ ร.ล. นราธวิาส หมายเลขเรอื 512 
เปนเรอืประเภท (Type) เรอืตรวจการณ และเปนเรอืในชัน้ (class) 
เดียวกัน หากพิจารณาตามกฎ สรุปก็คือ (ตามรูปภาพดานลาง)
 หมายเลขตัวที่ 1 คือเลข 5 ตั้งตามกฎ คือ เรือตรวจการณ 
(patrol vessel) กําหนดดวยหมายเลข 5 
 หมายเลขตวัที ่2 คอื เลข 1 แสดงชัน้หรอืชดุของเรอื (Class) นี้

 หมายเลขตัวที่ 3 แสดงลําดับที่ของเรือในชุดนั้นๆ โดยเรียง
จากเรือลําดับที่หนึ่ง คือ ร.ล. ปตตานี (511) และ เรือลําดับที่ 2 
คือ ร.ล. นราธิวาส (512 ) 
 
 จากนีไ้ป หากเราไดมโีอกาสเดนิทางในลาํนํา้หรอืทางทะเล 
เมือ่เราไดพบเหน็เรอืประเภทตางๆ กท็าํใหเรามคีวามเขาใจและ
รูจกัเรอืตาง ๆ  มากขึน้ จากหมายเลขเรอืทีป่รากฏอยูบรเิวณหวั
เรือทุกลํา นั้นเอง  

34 เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 34 วารสาร



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 35วารสาร

 จากขอมูลสถานการณสินคาเกษตรที่สําคัญและแนวโนมป 2559 สํานัก
วจิยัเศรษฐกจิการเกษตร สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร รายงานวาในชวง 5 ป
(พ.ศ. 2554-2558) ปริมาณการผลิตไขไกเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 5.00 ตอป
ตามความตองการบริโภคที่เพิ่มขึ้น โดยในป 2558 มีปริมาณการผลิตไขไก 
12,399.74 ลานฟอง เพิ่มขึ้นจากป 2557 รอยละ 5.93 และความตองการ
บริโภคไขไกเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 4.84 ตอป โดยในป 2558 มีปริมาณการ
บริโภคไขไก 12,212.96 ลานฟอง เพิ่มขึ้นจากป 2557 รอยละ 5.63 และ
มแีนวโนมจะสงูขึน้เรือ่ย ๆ  เนือ่งจากไขไกมรีาคาถกู ปรงุงาย สามารถประกอบ
อาหารไดหลากหลาย เปนแหลงโปรตนีทีด่เียีย่ม อดุมไปดวยวติามนิชนดิตาง ๆ
และแรธาตุมากมายหลากหลายชนิด อาทิเชน วิตามินบี วิตามินซี วิตามินดี 
วิตามินอี วิตามินเค แคลเซียม มีไขมันโอเมกา3 กรดอะมิโน มีสารลูทีนและ
ซีแซนทีน ชวยบํารุงสายตาและลดการเปนตอกระจก ประกอบกับภาครัฐ
และภาคเอกชนมีการรณรงคสงเสริมการบริโภคไขไกใหเพิ่มมากขึ้น เรียกได
วาใชประโยชนของไขไกไดทุกสวน ตั้งแตเนื้อไข เปลือกไข หรือแมแตแผงไข
ไกที่เรามักจะถูกโยนทิ้ง ก็ยังมีประโยชนกับเขาดวยเหมือนกันนะจะบอกให…
 คิดดูวาเปลือกไขที่เหลือจากการบริโภคจะมีปริมาณขยะที่สูญเสียไปโดย
ไรประโยชนมากมายขนาดไหน ???

เกร็ดความรูคูอุตสาหกรรม

รัชวิน  บุตตะวงษ
สํานักบริหารกลาง

·íÒÍÐäÃä´ŒÁÒ¡¡Ç‹Ò·Õè¤Ô´ !!
“à»Å×Í¡ä¢‹” 
อุตสาหกรรมการเลี้ยงไกของไทยมีการพัฒนาเปนฟารม

ขนาดใหญมากขึ้น มีเทคโนโลยีและกระบวนการจัดการที่ทัน

สมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทําใหไดผลผลิตไขไกเพิ่มมากขึ้น 

สงผลใหไทยมีผลผลิตไขไกประมาณ 15,500 ลานฟองตอป 

 เราลองมาคิด ๆ กันดูดีกวาวาเปลือกไข
สามารถนําไปทําอะไรไดบาง…อะ! อะ! อยาพึ่งทํา
หนางง?  “เปลอืกไข” มปีระโยชนมากกวาทีค่ดินะ 
ขอบอก…  
 เอาละ มาดูกันดีกวาวา “เปลือกไข” ที่มักถูก
โยนทิ้งแบบไรคา จะสามารถนํามาประยุกตใหเกิด
ประโยชนในรูปแบบใดกันไดบาง  

• เปลือกไขไลมด

 เปลือกไข ที่เผาไฟแลวบดละเอียด จะมีสาร
แคลเซียมเมื่อผสมกับนํ้าก็จะไดแคลเซียมไฮดรอก
ไซด ซึ่งมีฤทธิ์เปนเบส (ดาง) สามารถขับไลมดได 
โดยวธิทีาํ นาํเปลอืกไขมาลางใหสะอาด เผาใหเหลอืง
และแหงสนิท แลวนํามาใสในครก ตําใหละเอียด 
เทเปลือกไขลงในแกว 1 สวนแลวเติมนํ้า 2 สวน 
คนใหเขากัน ตั้งทิ้งไว 1 ชั่วโมง ใชฉีดพน หรือราด
บริเวณรังมด
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• เปลือกไขซักผา

 เปลือกไขทําใหผาขาว เวลาซักผา ใหเอา
เปลือกไขหลายๆฟองหอผาเอาไว แลวนําไปตม
รวมกับผาขาว เสร็จแลวก็นําไปซักหรือขยี้ผา
ตามปกติทั่วไป จะทําใหผาดูขาวผิดตาขึ้นเลย
ทีเดียว หรือนําเปลือกไขบดละเอียดผสมกับโซดา
ซกัผาอยางละ 1 สวนเทา ๆ  กนั นาํไปใชซกัผาแทน
ผงซักฟอกได

• เปลือกไขใชเปนเชื้อเพลิง

 ในกรณีที่เราใชเตาถาน โดยที่ขณะกอไฟให
ทุบเปลือกไขจนแตกละเอียดแลวใชกระดาษหอ
มัดไววางขาง ใตฟนจะทําใหไฟแรงขึ้น

• เปลือกไขเพิ่มแคลเซียม

 เปลือกไขอุดมดวยธาตุเหล็ก นําเปลือกไข
มาลางใหสะอาด อบยางใหรอนแลวตําใหเปนผง
ละเอียดนําไปหุงปนกับขาวสาร เปนอาหารที่มี
คุณคาบํารุงดีมาก และสารอาหารที่จะไดรับจาก
เปลือกไขก็คือแคลเซียม หรือนําผงเปลือกไขไป
ผสมอาหารสตัวเพือ่เสรมิแคลเซยีมกไ็ดเหมอืนกนั

• เปลือกไขเปนเครื่องมือทําความสะอาด

 นําเปลือกไข ไปใช ขัดล างอ างล างหน า 
อางอาบนํ้า และเครื่องใชเซรามิคทั้งหลาย ใช
แทนแปรงลางขวดหรือภาชนะที่มีปากแคบ เพียง
ใสเปลือกไขบดละเอียดลงไปแลวเขยา ๆ  ลางดวย
นํ้า เพียงเทานี้ก็สะอาดแลว

• เปลือกไขใชเปนปุยใหตนไม

 เปลือกไขตําเปนผง โรยลงไปในดินก็สามารถเพิ่มแคลเซียมใหกับดินได 
หรือใชเปลือกไขปนผสมในปุยหมัก ทําใหดินมีความอุดมสมบูรณมากขึ้น 
ชวยใหพืชผักเจริญเติบโตงดงามกวาเดิม

• เปลือกไขใชแทนยาฆาแมลง

 ถ  า โรยเปลือกไข ทุบหยาบๆ 
ไว ตามใบของตนไม จะชวย
ปองกันศัตรูพืชบางประเภท
ซึ่งกินใบไมเปนอาหาร เชน 
ตัวหนอน เนื่องจากความ
แหลมคมของเปลือกไข
จะบาดผิวหนังที่ไม มี
อะไรปกคลุมของมัน 
ทําใหมันหลีกหนีจาก
ตนไมของเรา

• เปลือกไขใชแทนยาฆาแมลง

 ถ  า โรยเปลือกไข ทุบหยาบๆ 
ไว ตามใบของตนไม จะชวย
ปองกันศัตรูพืชบางประเภท
ซึ่งกินใบไมเปนอาหาร เชน 
ตัวหนอน เนื่องจากความ
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ขอมูลอางอิง : 

สถานการณสินคาเกษตรที่สําคัญและแนวโนมป 2559 สํานักวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร หนา 163 ธันวาคม 2558

ลุงไก เกษตรคนดิน เดินตามรอยพอ http://talk.mthai.com/topic/409272
Tipaporn Inpong., ตั้งเปาป 2561 คนไทยกินไข 300 ฟอง/คน/ป: เชียงใหมนิวส

https://okotop.wordpress.com/
ภาพประกอบ : http://www.thailandmall.net/shop/product-detail.

php?id=135734&uid=46481

 วาววววว...จากที่กลาวมาขางตนเปนเพียงแคบางสวนที่ใชประโยชนในครัว
เรือน แตรูหรือไมวาเปลือกไขที่เราทิ้งลงถังขยะอยางไรคานั้นยังสามารถนําไปใช
ประกอบอาชพีสรางรายไดในเชงิพาณชิย ไดอกีดวย ดงัตวัอยางผลงานของ คณุภษูติ 
กาญจนศิริปาน ที่นําเปลือกไขที่ดูธรรมดามาแตงแตมลวดลายที่ประณีตผสมผสาน
กบัความเปนไทยและตะวนัตก ออกแบบใหเปนของใชหรอืของประดบัตกแตงหลาก
หลายรูปแบบ จนกลายเปนผลิตภัณฑเปลือกไขวิจิตรศิลปอันงดงาม ควรคาแกการ
ครอบครอง รวมทั้งสื่อถึงความเปนสิริมงคล ไลสิ่งไมดี กระทั่งผลิตภัณฑเปลือกไข
วจิติรศลิปภายใตแบรนด “ภษูติ” ไดรบัการตอบรบัทีด่จีากตลาด ทัง้ในสหรฐัอเมรกิา 
ยุโรป และเอเชีย จุดเดนพิเศษของผลิตภัณฑเปลือกไขวิจิตรศิลป คือ การออกแบบ
เพียง 1 ชิ้น 1 เดียวในโลก ดวยเทคนิคการลงยาสีโบราณ (Enamel)  ซึ่งเปนงาน
แขนงหนึง่ของชางสบิหมูไทย มาประยกุตใชจนเปนเอกลกัษณพเิศษเฉพาะ โดยใชไข
ที่มีความหมายเปนมงคล  อาทิ ไขนกกระจอกเทศ แทนความหมาย ความดี ความ
ซือ่ตรง  ไขหาน แทนความหมาย ความสขุ ความสงบ  ไขเปด แทนความหมาย ความ
อุดมสมบูรณ ไขเตานาหรือไขตะพาบนํ้า แทนความหมาย อายุยืน สุขภาพแข็งแรง 
เปนตน ผลิตภัณฑเปลือกไขวิจิตรศิลปจึงมีมากมายทั้งเปลือกไขที่มีไวเพื่อประดับ
ตกแตงบาน เอาเปลือกไขมาทํากระเปา นาฬกาเปลือกไข เปนตน

 เห็นมั้ยละ นี่แหละประโยชนของ “เปลือกไข” รูแลวก็อยาพึ่งนําไปทิ้ง 
ลองนาํมาประยกุตใชใหเกดิประโยชน เพราะนอกจากจะเปนการใชทรพัยากรให
คุมคาแลว ยงัเปนการชวยประหยดัคาใชจายในครวัเรอืน สามารถตอยอดสรางราย
ไดในเชิงพาณิชยไดอีกดวย เพียงแคผสมผสานไอเดียที่แปลกใหม ไมเหมือนใคร
และ Start Up ไปเปนผูประกอบการใหมตอไป คุมคาจริง ๆ
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แนวโนมการคมนาคมขนสงยุคใหม (Smart Auto-Mobility)

 ปจจุบันวิกฤตสิ่งแวดลอมและพลังงานเปนปญหาที่ทั่วโลกกําลังเรงแกไข ประกอบกับ
กระแสสังคมยุคดิจิตอลที่พรั่งพรอมดวยเทคโนโลยีกาวหนาที่พรอมผลักดันใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งภาคคมนาคมขนสงยังใชเชื้อเพลิงฟอสซิลเปนหลักและสรางปญหา
สิ่งแวดลอม ทําใหโลกกําลังจะหมดยุคพลังงานฟอสซิลและกาวสู ยุคพลังงานสะอาด
จนอาจทําใหอุตสาหกรรมตางๆตั้งตัวไมทัน1 อุตสาหกรรมยานยนตจะถูกหลอมรวมเขากับ
เทคโนโลยีกาวหนายุคดิจิตอลและนวัตกรรมทางสังคมจะถูกพลิกโฉมอยางสิ้นเชิง จาก
อุตสาหกรรมยานยนต (Automobile) ไปเปนความคลองตัวยุคใหมที่ฉลาดและมุงสูความ
เปนอัตโนมัติ (Smart Auto-Mobility) 

โอกาสใหมทางธุรกิจของอุตสาหกรรมยานยนต

 ในอนาคตผูคนตองการความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและสื่อสาร สิ่งแวดลอม
และสุขภาพที่ดีขึ้น มีความสนใจนอยลงในการซื้อรถมาใชและดูแลเอง2-3 ความอยูรอดของ
อุตสาหกรรมยานยนตยุคใหมจึงไมไดขึ้นอยูกับเพิ่มยอดขายรถเพียงอยางเดียว แตสิ่งที่
สําคัญกวาคือการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑยานยนตดวยการตอบสนองความตองการตาม
รูปแบบการใชชีวิตในยุคดิจิตอลที่ผูคนสามารถเดินทางไดโดยที่ไมจําเปนตองเปนเจาของ
รถและไมตองขับขี่เอง อุตสาหกรรมยานยนตกําลังเผชิญหนากับความทาทายใหม หากมอง
ผวิเผนิอาจเหน็วาระบบเดมิถกูโจมตดีวยระบบนวตักรรมใหมทีก่าํลงัแทรกตวัเขามา แตตนเหตุ
ที่แทจริงแหงการโจมตีเกิดจากความตองการใหมของลูกคาที่ปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยใหม 
ประกอบกับแรงผลักดันจากความพรอมของเทคโนโลยีกาวหนาที่ชวยตอบสนองความ
ตองการเหลานี้ได  จึงเปดโอกาสใหผูประกอบการไดเขาถึงความตองการลูกคาแตละ
กลุมเฉพาะมากขึ้นและยังเปดโอกาสใหผูเลนใหมเขามารวมสรางมูลคาเพิ่มตอบโจทยใหม
เหลานี้ดวย ทั้งนี้ผูเลนเดิมอาจไมไดมีขอไดเปรียบมากกวาผูเลนรายใหมและหากปรับตัว
ไมทันก็เสี่ยงที่จะพลาดโอกาสไปตลอดกาล 

ดร.ไตรทิพย สุรเมธางกูร 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาติ

OIE Club

¾ÅÔ¡â©ÁÍØµÊÒË¡ÃÃÁÂÒ¹Â¹µ� 
(Automotive) 

ÊÙ‹¤ÇÒÁ¤Å‹Í§µÑÇ·Õè©ÅÒ´ 
(Smart Auto-Mobility) 
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ประเด็นทาทายของอุตสาหกรรมและรัฐบาล

 รัฐบาลมีเปาหมายในการใชยานยนตไฟฟาเปนมาตรการชวยลดกาซเรือนกระจกและการเปนฮับผลิตยานยนตไฟฟา ซึ่งจําเปน
ตองมีแผนงานระยะตางๆรองรับ แตภายใตเงื่อนไขของระบบนิเวศปจจุบัน (รถยนตสันดาปฯและสถานีเติมนํ้ามัน) ถึงแมวาจะมีสถานี
ประจไุฟฟากย็งัไมจงูใจผูใชงานทัว่ไป ดวยขอจาํกดัระยะทางทีว่ิง่ไดสัน้กวา ใชเวลาประจไุฟฟานานกวาการเตมินํา้มนั และราคารถแพง

กวา ระบบนเิวศปจจบุนัยงัเปนอปุสรรคอยางมากตอการใชงานยานยนตไฟฟาทีเ่ปนนวตักรรมสาํหรบัอนาคต สวนผูผลติ
รายเดิมก็ตองพยายามลดความสูญเสียจากตนทุนจมโดยชลอเวลาที่จะทําลายตลาดรถยนตปจจุบัน

ของตัวเองใหชาที่สุด ถึงแมวาการจัดซื้อภาครัฐ (โดยที่ยังไมผลิตในระยะแรก) จะชวยให
เห็นภาพการใชยานยนตไฟฟาไดเร็วที่สุด แตถาหากยังไมมีแรงจูงใจที่ยั่งยืนก็ยาก

ที่จะพัฒนาใหเกิดขึ้นและอยูรอดในระยะตอไป ประเด็นทาทายอยูที่การ
ผลักดันนวัตกรรมยานยนตไฟฟาออกสูตลาดในระยะตางๆไปพรอมกับ
การพฒันาเขาสูระบบนเิวศการคมนาคมขนสงยคุใหม ดงัรปูที ่1 รฐับาล
ตองปลดลอครูปแบบการใชงานจากระบบเดิม โดยสงเสริมการพัฒนา
รูปแบบการใชงานที่เหมาะสมกวาและสรางมูลคาเพิ่มใหกับการใช
ยานยนตไฟฟา หากสามารถพัฒนาระบบนิเวศใหมไดเร็วขึ้น ก็จะชวย

พัฒนายานยนตไฟฟาไดเร็วขึ้นเชนกัน[4]

รูปที่ 1 การพัฒนานวัตกรรมเขาสูตลาดและการคมนาคมขนสงยุคใหม [4]

กวา ระบบนเิวศปจจบุนัยงัเปนอปุสรรคอยางมากตอการใชงานยานยนตไฟฟาทีเ่ปนนวตักรรมสาํหรบัอนาคต สวนผูผลติ
รายเดิมก็ตองพยายามลดความสูญเสียจากตนทุนจมโดยชลอเวลาที่จะทําลายตลาดรถยนตปจจุบัน

ของตัวเองใหชาที่สุด ถึงแมวาการจัดซื้อภาครัฐ (โดยที่ยังไมผลิตในระยะแรก) จะชวยให
เห็นภาพการใชยานยนตไฟฟาไดเร็วที่สุด แตถาหากยังไมมีแรงจูงใจที่ยั่งยืนก็ยาก

ที่จะพัฒนาใหเกิดขึ้นและอยูรอดในระยะตอไป ประเด็นทาทายอยูที่การ
ผลักดันนวัตกรรมยานยนตไฟฟาออกสูตลาดในระยะตางๆไปพรอมกับ
การพฒันาเขาสูระบบนเิวศการคมนาคมขนสงยคุใหม ดงัรปูที ่1 รฐับาล
ตองปลดลอครูปแบบการใชงานจากระบบเดิม โดยสงเสริมการพัฒนา
รูปแบบการใชงานที่เหมาะสมกวาและสรางมูลคาเพิ่มใหกับการใช
ยานยนตไฟฟา หากสามารถพัฒนาระบบนิเวศใหมไดเร็วขึ้น ก็จะชวย

พัฒนายานยนตไฟฟาไดเร็วขึ้นเชนกัน

รายเดิมก็ตองพยายามลดความสูญเสียจากตนทุนจมโดยชลอเวลาที่จะทําลายตลาดรถยนตปจจุบัน
ของตัวเองใหชาที่สุด ถึงแมวาการจัดซื้อภาครัฐ (โดยที่ยังไมผลิตในระยะแรก) จะชวยให

เห็นภาพการใชยานยนตไฟฟาไดเร็วที่สุด แตถาหากยังไมมีแรงจูงใจที่ยั่งยืนก็ยาก
ที่จะพัฒนาใหเกิดขึ้นและอยูรอดในระยะตอไป ประเด็นทาทายอยูที่การ

ผลักดันนวัตกรรมยานยนตไฟฟาออกสูตลาดในระยะตางๆไปพรอมกับ

พัฒนายานยนตไฟฟาไดเร็วขึ้นเชนกัน
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แนวทางศึกษาเพื่อวางแผนการเปลี่ยนผาน

 ในขณะที่ผูคนในสังคมกําลังรอวาไกจะเกิดกอนหรือไขจะเกิดกอน แตในบทบาทหนาที่ของรัฐบาลไทยตองสรางทั้งไกและไขให
ครบวงจรเพื่อใหระบบใหมเริ่มทํางานได การพัฒนาอุตสาหกรรมจําเปนตองตอบโจทยทั้งสองสวนพรอมกัน คือ (1) ตองตอบสนองตอ
แรงกดดนัและแนวโนมโลกในการพฒันาทีย่ัง่ยนื โดยเฉพาะเปาหมายการลดกาซเรอืนกระจกทีร่ฐับาลไทยไดใหสญัญาไวในเวทโีลก และ 
(2) ตองตอบสนองใหทันตอความตองการตลาดที่เปลี่ยนไปเพื่ออยูรอดของธุรกิจ ทั้งนี้การสงเสริมยานยนตไฟฟามีทางเลือกพื้นฐาน 
3 กรณ ีตัง้แตแผนระยะสัน้ถงึยาว ซึง่ประเทศไทยจะไดรบัประโยชนจาก 3 กรณนีีแ้ตกตางกนั4   ไดแก (1) การนาํเขามาใชงาน (ระยะสัน้)
(2) การผลิตโดยผูประกอบการ OEM ตางประเทศ (ระยะกลาง) (3) ผูประกอบการ OEM ไทย (ระยะยาว)  อยางไรก็ตาม การทําให
ประเทศไทยกาวสูการเปนฮับยานยนตไฟฟาจาก 3 กรณีนี้ ยังตองกําหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเตรียมความพรอมรองรับการ
พฒันาในแตละกาว ในกรณทีี ่1 การนาํเขามาใชงานตองเตรยีมโครงสรางพืน้ฐานทีเ่หมาะสมกบัพฤตกิรรมของผูใชงานไทย ในกรณทีี ่2
การผลติยานยนตไฟฟาขึน้อยูกบัผูประกอบการจากตางประเทศทีย่งัตองการรกัษาตลาดยานยนตสนัดาปฯและใชประโยชนจากระบบ
การผลิตเดิมใหคุมคามากที่สุด ในขณะที่รัฐบาลไทยตองเรงทําตามสัญญาที่ใหไวในเวทีโลก จึงควรเชิญผูประกอบการจากตางประเทศ
รวมหารอืเพือ่กาํหนดแผนการผลติยานยนตไฟฟากอนทีจ่ะสงเสรมิการลงทนุอยางเหมาะสม สวนกรณทีี ่3 ถงึแมจะเปนแผนระยะยาว 
แตรัฐบาลควรเตรียมความพรอมรวมกับผูประกอบการไทยตั้งแตตอนนี้

รูปที่ 2 ระบบพัฒนาแผนงานเพื่อสรางระบบนนิเวศใหม4

 เนื่องจากการพลิกโฉมอุตสาหกรรมมีมิติที่ซับซอนมากกวาการเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรม การเรงลงมือปฏิบัติการโดยไมมีแผน
บรูณาการมีโอกาสเสีย่งทีจ่ะขาดองคประกอบทีส่าํคญัและขาดการเชือ่มตอตามเปาหมายทีก่าํหนดไว รฐับาลจงึควรกาํหนดโครงสราง
หนวยงานพรอมระบบที่ทําใหแนใจวาแตละสวนงานสอดคลองกันไปสูเปาหมายเดียวกัน จําเปนตองพัฒนารวมกันระหวางภาครัฐ 
เอกชนและการศึกษาวิจัย ดังรูปที่ 2 ควรพิจารณาในแนวทางเดียวกับการลงทุนธุรกิจ จากจุดหมายปลายทางกอนพิจารณาเสนทาง
ที่จะเดินไปและพิจารณาใหครบวงจรที่ระบบนวัตกรรมใหมจะดําเนินการไดในเชิงพานิชย จากโอกาสดานตลาดที่จะตอบโจทยการ
เปนฮับฯ ความอยูรอดของธุรกิจและความยั่งยืน การพัฒนาหวงโซอุปทานเพื่อผลิตสินคาใหตลาดกลุมเปาหมาย เพื่อนําไปกําหนด
แนวทางการสงเสริม ควรประเมินผลและทบทวนแผนงานหลังจากดําเนินการเพื่อใหพัฒนาไดอยางตอเนื่อง 
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สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 การพลิกโฉมระบบนวัตกรรมตองเตรียมเขาสู 2 เสนทางพรอมกันทั้งการเขาสูตลาดและการเขาสูการคมนาคมขนสงยุคใหม 
นอกจากการพัฒนาองคประกอบทางดานกายภาพของรถไฟฟาแลว ที่สําคัญกวายังตองพัฒนาองคประกอบของระบบนิเวศและวงจร
ธุรกิจใหครบเพื่อใหระบบนวัตกรรมทํางานได แผนที่นําทางการเปลี่ยนผานจึงตองแสดงใหเห็นเสนทางและองคประกอบตาง ๆ  ที่ตอง
พัฒนาใหเกิดขึ้นอยางสอดคลองกันในแตละระยะ โดยที่ทั้งภาครัฐ เอกชนและการศึกษาวิจัยตองทําหนาที่พัฒนารวมกัน ดังตัวอยาง
กรอบแผนที่นําทางใน รูปที่ 3  เนื่องจากหลายประเด็นจําเปนตองใชองคความรูใหม จึงตองศึกษาแนวทางการพัฒนากอนหารือกับ
ผูเกีย่วของเพือ่จดัทาํแผนบรูณาการในแตละสวน  ประเดน็หลกัทีค่วรศกึษาในแตละชองของกรอบแผนทีน่าํทางการเปลีย่นผาน ไดแก 
(1) องคประกอบยอยและความเชื่อมโยง (2) ความตองการของระบบ (System Requirements) และเงื่อนไขตางๆของประเทศไทย 
(3) การตอบโจทยความตองการภายใตเงื่อนไขตางๆในขอ 2 ดวยการทําหนาที่ของผูมีสวนเกี่ยวของตางๆ (4) การกําหนดกรอบเวลา
ในการดําเนินการตอบโจยในขอ 3 
 สรุปแนวทางที่จะชวยใหรัฐบาลผลักดันการเปลี่ยนผานไปสูระบบนวัตกรรมคมนาคมขนสงยุคใหม คือ (1) สรางความตระหนัก
ใหกบัผูเกีย่วของถงึแนวโนมการพลกิโฉมโลกทีก่าํลงัเกดิขึน้ (2) กาํหนดเปาหมายทีเ่ปนไปไดของ “การเปนฮบัยานยนตไฟฟา” ในระยะ
ตาง ๆ  รวมกบัผูประกอบการและผูมสีวนเกีย่วของ (3) กาํหนดโครงสรางคณะทาํงานและหนวยงานรบัผดิชอบเพือ่สรางระบบนเิวศใหม
พรอมระบบพัฒนาแผนงาน (ตัวอยางระบบพัฒนาแผนงานรูปที่ 2) (4) พัฒนาแผนแหงชาติสรางระบบนิเวศใหมเพื่อสงเสริมยานยนต
ไฟฟาโดยใชกรอบแผนที่นําทางการเปลี่ยนผานไปสูระบบนวัตกรรมคมนาคมขนสงยุคใหม (ตัวอยางกรอบแผนที่นําทางรูปที่ 3)

รูปที่ 3 ตัวอยางกรอบแผนที่นําทางการเปลี่ยนผานไปสูระบบนวัตกรรมคมนาคมขนสงยุคใหม [4]
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รอบรั้วเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สศอ. รบัรางวลัองคกรทีม่คีวามเปนเลศิในการบรหิารจดัการดานการเงนิการคลงั ครัง้ที ่3
ประจําป 2559
พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธาน “พิธีมอบรางวัลองคกรที่มีความ
เปนเลิศในการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง ครั้งที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2559”
ซึ่งสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไดรับรางวัลชมเชยดานองคกรที่มีความเปนเลิศใน
การบริหารจัดการดานการเงินการคลัง โดยมีนายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนผูแทนรับมอบโลรางวัล เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 
ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล

วันคลายวันสถาปนา 25 ป สศอ.
นางอรรชกา สบีญุเรอืง รฐัมนตรวีาการกระทรวอตุสาหกรรม
พรอมผูบริหาร ขาราชการ หนวยงานภาคเอกชน และ
รัฐวิสาหกิจรวมงาน เนื่องในวันคลายวันสถาปนา 25 ป 
สศอ. เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ณ สศอ.

OIE Forum 2016 “New Revolution of Thai Industry ปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม : 
ประเทศไทย 4.0
นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานเปดงานและ
ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจไทยยุคใหม” ในงานประชุมวิชาการ สศอ. ประจําป 
2559 OIE Forum 2016 “New Revolution of Thai Industry ปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม : 
ประเทศไทย 4.0 โดยมีหนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปเขารวมเปนจํานวนมาก
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

นําคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงาน
อุตสาหกรรมการผลิตยา และ
ผลิตภัณฑดานสุขภาพ
นายสรุพล  ชามาตย และนายวรีศกัดิ์
ศุภประเสริฐ รองผู อํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
นําคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงาน
โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตยา 

และผลิตภัณฑดานสุขภาพ เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2559 ณ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด 
คอสเมติก จํากัด จังหวัดราชบุรี      

ประชุมกําหนดวิสัยทัศนและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
อาหารของประเทศไทย 
นายสุรพล ชามาตย รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม รวมประชุมเพื่อกําหนดวิสัยทัศนและการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรอาหารของประเทศไทย ภายใต
คณะกรรมการอาหารแหงชาต ิเมือ่วนัที ่26 สงิหาคม 2559 
ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ

แถลงขาวดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)
นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พรอมผูบริหาร
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมแถลงขาวดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ประจําเดือน
สิงหาคม 2559 ขยายตัวรอยละ 3.1 สูงสุดในรอบ 40 เดือน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ณ สศอ.
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OIE Business Indicators

การสงออก - นําเขา สินคาอุตสาหกรรมไทย
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ไตรมาสที่ 2/2559 MPI ขยายตัวรอยละ 1.7 เมื่อเทียบกันชวงเดียวกันของปกอน อุตสาหกรรมสําคัญที่ขยายตัว อาทิ ยานยนต 
เครื่องปรับอากาศ สวนประกอบและอุปกรณประกอบสําหรับยานยนต แปงมัน กลูโคส เครื่องสําอางค และเคมีภัณฑที่ใชในการทํา
ความสะอาดเปนตน

OIE Business Indicators ตัวชี้วัดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

หลกัการพจิารณา EWS-IE สญัญาณไฟ
EWS-IE สญัญาณไฟเปนเครือ่งมอืทีม่คีวามสามารถในการชีน้าํภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรมเปนระยะเวลา 1-3 เดอืน 
แบงออกเปน 3 ระยะ คอื ระยะปกต ิเตอืนระยะเบือ้งตน และเตอืนระยะรนุแรง โดยระยะปกตจิะแสดงสญัญาณ
ไฟสเีขยีว เตอืนระยะเบือ้งตนจะแสดงสญัญาณไฟสเีหลอืง และเตอืนระยะรนุแรงจะแสดงสญัญาณไฟสแีดง

EWS-IE เดอืนกนัยายน – พฤศจกิายน 2559 สงสญัญาณเตอืนระยะตน โดยตวัแปรองคประกอบทีส่งสญัญาณ
ไมปกตใินเบือ้งตน ไดแก ดชันกีารอปุโภคบรโิภคภาคเอกชนของไทย ดชันกีารลงทนุภาคเอกชนของไทย และดชันี
ความเชือ่มัน่ทางธรุกจิของยโูรโซน  สวนตวัแปรองคประกอบทีส่งสญัญาณเตอืนไมปกตใินระยะรนุแรง คอื ดชันผีูจดัการ
ฝายจดัซือ้ภาคอตุสาหกรรมของญีปุ่น อยางไรกต็าม ยงัมตีวัแปรองคประกอบทีส่งสญัญาณปกต ิไดแก ดชันคีวามเชือ่มัน่
ทางธรุกจิของไทย คาํสัง่ซือ้ใหมของไทย ดชันผีูจดัการฝายจดัซือ้ภาคอตุสาหกรรมของสหรฐัฯ  และดชันคีวามเชือ่มัน่
ผูบรโิภคของจนี

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)

โดย : สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โทรศัพท 0 2202 4373 โทรสาร 0 26448316        ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.oie.go.th

The Early Warning System of Industrial Economics : EWS-IE

EWS-IE สญัญาณไฟเปนเครือ่งมอืทีม่คีวามสามารถในการชีน้าํภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรมเปนระยะเวลา 1-3 เดอืน 
แบงออกเปน 3 ระยะ คอื
ไฟสเีขยีว เตอืนระยะเบือ้งตนจะแสดงสญัญาณไฟสเีหลอืง และเตอืนระยะรนุแรงจะแสดงสญัญาณไฟสแีดง

EWS-IE เดอืนกนัยายน – พฤศจกิายน 2559 สงสญัญาณเตอืนระยะตน
ไมปกตใินเบือ้งตน ไดแก ดชันกีารอปุโภคบรโิภคภาคเอกชนของไทย ดชันกีารลงทนุภาคเอกชนของไทย และดชันี
ความเชือ่มัน่ทางธรุกจิของยโูรโซน  สวนตวัแปรองคประกอบทีส่งสญัญาณเตอืนไมปกตใินระยะรนุแรง คอื ดชันผีูจดัการ
ฝายจดัซือ้ภาคอตุสาหกรรมของญีปุ่น อยางไรกต็าม ยงัมตีวัแปรองคประกอบทีส่งสญัญาณปกต ิไดแก ดชันคีวามเชือ่มัน่
ทางธรุกจิของไทย คาํสัง่ซือ้ใหมของไทย ดชันผีูจดัการฝายจดัซือ้ภาคอตุสาหกรรมของสหรฐัฯ  และดชันคีวามเชือ่มัน่
ผูบรโิภคของจนี

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม


