
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรกับการยายฐานการผลิต
ไปเมียนมารของอุตสาหกรรมไทย

เยี่ยมชมบริษัท ซีกซ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จํากัด
ผูผลิตช้ินสวนแผงวงจรควบคุมอุปกรณอิเล็กทรอนิกส (PCB)

สัมภาษณพิเศษสัมภาษณพิเศษ
ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ

บทบาทใหม...ผูอํานวยการ สศอ.บทบาทใหม...ผูอํานวยการ สศอ.

การพัฒนาพลังงานทดแทนใหม
ในประเทศไทย



 สุขสันตสงทายป 2555 และ ทักทายสวัสดีปใหม 2556 ทาน
สมาชิกและผูอานทุกทานคะ
 ณ หวงเวลาที่อบอวลไปดวยบรรยากาศแหงรอยยิ้ม ความรัก 
และปรารถนาดีที่มีใหกัน สําหรับวัยวันที่ผานพนและวันพรุงที่จะมา
เยือนใหม วารสารฯ เราก็จะมีสรุปอุตสาหกรรมไทยป 2555 และ
แนวโนมป 2556 ใหอานกันคะ
 และที่ ใหม เช นกันคือผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมคนใหม   ฉบับ น้ี เราได รับเกียรติสัมภาษณพิ เศษ 
ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ มาเลาประสบการณมุมมองและความคิด
ในฐานะท่ีผานบทบาทท่ีหลากหลายมากท่ีสุดคนหน่ึง ในแวดวง
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 ปนี้ วารสารฯ ของเรายางเขาสูปที่ 9 แลวคะ เราดีใจนะคะท่ี
ไดเปนสวนหนึ่งในแวดวงเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสัญญาวาจะ
เลือกสรรเนื้อหาสาระที่ดีมีประโยชนมานําเสนอทานผูอานอยูเสมอ 
พบกันใหมทุกๆ 3 เดือนคะ

ดวยความปรารถนาดี
บรรณาธิการ

ที่ปรึกษา 
 ดร.ณฐัพล ณฏัฐสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 นายพิชัย  ตั้งชนะชัยอนนัต รองผูอํานวยการสํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 นายหทัย อูไทย  รองผูอํานวยการสํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ ผูเชี่ยวชาญดานชี้นําและเตือนภัยอุตสาหกรรม
นายอิทธิชัย ปทมสิริวัฒน ผูเชี่ยวชาญดานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน

 นางสาวนพมาศ ชวยนกุูล ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาอุตสาหกรรม

บรรณาธิการบริหาร  
 นางวารี จันทรเนตร  ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง

คณะบรรณาธิการ  
 นายอานนท เศรษฐเกรียงไกร, นางสาวสมพิศ นาคสุข, นางวิภาวรรณ เย่ียมศิริ,
 นางสาววรางคณา พงศาปาน, นางบุตรี เทียมเทียบรัตน, นายชัยพร มานะกิจจงกล,
 นายกฤษฎา นุรักษ, นายบุญอนนัต เศวตสิทธิ์

บรรณาธิการแถลง

ออกแบบ/พิมพ : โรงพิมพดอกเบี้ย 
  โทร. 0 2272 1169-72  โทรสาร 0 2272 1173
  E-mail : dokbia1@hotmail.com

สนใจรับเปนสมาชกวารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม l หรือใหขอเสนอแนะไดที่ : กลุมประชาสัมพันธและบริการหองสมุด สํานกับริหารกลาง สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
           โทรศัพท : 0 2202 4274, 0 2202 4284  โทรสาร : 0 2644 7023 เว็บไซต : www.oie.go.th

✥ บทความและขอเขียนท่ีปรากฎในวารสารฉบับนี้เปนทัศนะสวนบุคคลของผูเขียน ✥

3 เรื่องเดนประจําฉบับ : 
✎ สรุปอุตสาหกรรมไทยป  2555 
  และแนวโนมป 2556

7 บทความพิเศษ : 
✎ ทฤษฏีทางเศรษฐศาสตรกับการยายถิ่นฐาน
 การผลิตไปเมียนมารของอุตสาหกรรมไทย 

สารบัญ

 

23 สัมภาษณพิเศษ : 
✎ ดร.ณฐัพล ณฏัฐสมบูรณ บทบาทใหม...
 ผูอาํนวยการสํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม

2525
✎  ดัชนีอุตสาหกรรมไตรมาส 3 ป 2555 

ภาวะแนวโน ม เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม :

27สศอ. พบผูประกอบการ : 
✎ เยี่ยมชม ซีกซ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จํากัด
 ผูผลิตชิ้นสวนแผงวงจรควบคุมอุปกรณ
 อิเล็กทรอนิกส (PCB)28 28 OIE Club :  

✎ เวทีเปดรับความคิดเห็นและรวมสนุก 

29 นานาสาระ : 
✎ เที่ยวโพรวองซยามไรลาเวนเดอร 

32  เกร็ดความรูคูอุตสาหกรรม :
✎ การเลือกส่ือส่ิงพิมพที่เหมาะสมกับตราสินคา 
 (Brand)

34 รอบรั้วอุตสาหกรรม :
✎ กิจกรรมที่ผานมา

ฐ ุ

จ

:

35 35 OIE Business Indicators :
✎ ตัวชี้วัดและแจงเตือนภัยเศรษฐกิจ
 ภาคอุตสาหกรรม EWS-IE

:



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 3วารสาร

  าวะอุตสาหกรรมในรอบป 2555 เปนอีกหน่ึงปที่ถือเปน
  บททดสอบสําคัญของผูประกอบการไทย โดยมีอุปสรรค
ใหญ 2 ประการ ไดแก ความเสียหายจากมหาอุทกภัยในชวงปลาย
ป 2554 และการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคาสําคัญของไทย 
โดยเฉพาะสหภาพยุโรป ที่ปญหาเริ่มสงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรม
ซึง่พิจารณาไดจากการหดตัวของเคร่ืองชีว้ดัภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หลายตัว 
 อุปสรรคประการแรกในสวนของมหาอุทกภัยในไตรมาสสุดทาย
ของป 2554 ผลการสํารวจความเสียหายของภาคอุตสาหกรรมท่ี
ประสบอุทกภัยทั้งหมดในป พ.ศ.25542 พบวาโรงงานอุตสาหกรรมได
รับความเสียหาย จํานวน 8,252 ราย จาก 42 จังหวัด ทั่วประเทศ แบง
เปน สวนที่อยูในนิคม/เขตประกอบการ/สวนอุตสาหกรรม 7 แหง 
(นวนคร โรจนะ ไฮเทค บางประอิน สหรัตนนคร บางกระดี และ
แฟคตอร่ีแลนด) โรงงานจํานวน 888 ราย มูลคาความเสียหาย 
171,087 ลานบาท และสวนที่อยูภายนอกนิคมอุตสาหกรรม โรงงาน
จํานวน 7,364 ราย มูลคาความเสียหาย 157,174 ลานบาท สรุปความ
เสียหายรวม 328,261 ลานบาท และเมื่อพิจารณาเปนรายจังหวัด 
จังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมไดรับความเสียหาย 5 ลําดับแรก ไดแก 
จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา 1,690 ราย ความเสยีหาย 166,408 ลานบาท 
จังหวัดปทุมธานี 1,684 ราย ความเสียหาย 143,008 ลานบาท 
จังหวัดนนทบุรี 1,415 ราย ความเสียหาย 12,458 ลานบาท 
กรุงเทพมหานคร 2,324 ราย ความเสียหาย 2,000 ลานบาท และ

จังหวัดอางทอง 87 ราย ความเสียหาย 1,041 ลานบาท
 จากความเสียหายคร้ังใหญที่ เกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรม
ดังกลาว ทุกภาคสวนไดรวมมือกันเพ่ือฟนฟูภาคอุตสาหกรรมใหกลับ
มาทําการผลิตไดตามเดิม โดยในสวนของกระทรวงอุตสาหกรรม ไดมี
โครงการชวยเหลือภาคอุตสาหกรรมท่ีประสบอุทกภัย อาทิ โครงการ
จัดตั้งศูนยพักพิงอุตสาหกรรม โครงการบริหารจัดการดานความ
ปลอดภัย สิ่งแวดลอม และกากอุตสาหกรรมในสถานประกอบการที่
ประสบอุทกภัย โครงการตรวจสอบคุณภาพนํ้า ดิน และสารปนเปอน
ของสารพิษอุตสาหกรรมในสถานประกอบการทั้งในและนอกนิคม 
โครงการศูนยสารพัดชางเพื่อการฟนฟูผูประสบอุทกภัย โครงการฟนฟู
ซ อมแซมหนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได รับความ
เสียหายจากอุทกภัย เปนตน ซึ่งจากมาตรการตางๆ รวมถึงความ
แข็งแกรงของผูประกอบการไทยเอง ทําใหผูประกอบการอุตสาหกรรม
สวนใหญสามารถกลับมาเริ่มทําการผลิตได โดยสวนที่อยูในนิคม/เขต
ประกอบการ/สวนอุตสาหกรรมทั้ง 7 แหง มีโรงงานประกอบกิจการ
แลว 663 ราย คิดเปนรอยละ 79.02 ของโรงงานทั้งหมด 829 ราย และ
สวนที่อยู ภายนอกนิคมอุตสาหกรรมมีโรงงานเปดดําเนินการแลว 
7,802 ราย คิดเปนรอยละ 98.77 ของสถานประกอบการทั้งหมด 
7,899 ราย3 สําหรับสวนที่เหลือที่ยังไมสามารถทําการผลิตได สวนใหญ
จะเปนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสที่ยังตองอาศัยระยะเวลาใน
การฟนฟูการผลิต

1 ขอมูล ณ พฤศจิกายน 2555
2 รายงานความกาวหนาในการสํารวจความเสียหายและการใหความชวยเหลือภาคอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัยของกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรี 
 เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2555
3 รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลและการใหความชวยเหลือภาคอุตสาหกรรมท่ีประสบอุทกภัย ของกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรี 
 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2555

อภิยุกต อํานวยกาญจนสิน
สํานกัวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 3วารสาร

ภ

สรุปภาวะอุตสาหกรรมไทยสรุปภาวะอุตสาหกรรมไทย  ป 2555   ป 2555   
            และแนวโนมและแนวโนม  ป 2556ป 255611



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 4 วารสาร

 อุปสรรคประการที่สอง ในเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ประเทศคูคาสําคัญของไทย โดยเฉพาะสหภาพยุโรป ที่ปญหาเร่ิมสง
ผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมในชวงครึ่งหลังของป 2555 ซึ่งพิจารณา
ไดจากการหดตัวในรอบใหมหลังอุทกภัยของเคร่ืองช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมหลายตัว อาทิ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing 
Production Index : MPI) กลับมามีการหดตัวหรือติดลบในลักษณะ
ของอัตราการหดตัวที่เรงขึ้นหรือหดตัวเพิ่มมากขึ้น หลังจากที่มีการ
ทยอยฟนตัวขึ้นตามลําดับหลังเหตุอุทกภัย โดยเร่ิมปรับตัวขึ้นตั้งแตตน
ป 2555 โดย MPI ทยอยฟนตัวขึ้นเรื่อยๆ จนมีการขยายตัวเปนคร้ังแรก
ในเดือนพฤษภาคม 2555 โดยขยายตัวรอยละ 6.0 แตหลังจากนั้น  
MPI กลับมาหดตัวหรือติดลบรอยละ 9.61 ในเดือนมิถุนายน และเริ่มมี
อัตราการหดตัวที่เพิ่มมากขึ้นมาโดยตลอดจนถึงสิ้นไตรมาสที่ 3/2555 
อยางไรก็ตามในชวงไตรมาสที่ 4/2555 จะไดอานิสงคจากฐานการ
คํานวณที่ตํ่าในไตรมาสที่ 4 ป 2554 ที่โรงงานอุตสาหกรรมหลายสวน
หยุดการผลิตจากปญหาอุทกภัย ทําให MPI ในไตรมาสที่ 4/2555 มี
การขยายตัวเปนบวก
 เม่ือพิจารณาเคร่ืองช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมตัวอ่ืนๆ ก็
เปนไปในทิศทางเดียวกับ MPI โดยการสงออกสินคาอุตสาหกรรม
ไมรวมทองคําที่ยังไมไดขึ้นรูป (การสงออกทองคําที่ยังไมไดขึ้นรูป สวน
ใหญมูลคาการสงออกหรือนําเขาจะแปรผันตามราคาในตลาดโลก) 
กลับมามีการขยายตัวท่ีชัดเจนในเดือนพฤษภาคม 2555 โดยมีการ
ขยายตัวรอยละ 16.59 หลังจากนั้นก็ชะลอตัวลง และกลับไปหดตัว
หรือติดลบอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม 2555 โดยหดตัวรอยละ 2.05 ใน
ดานของมูลคาการนําเขาสินคาวัตถุดิบไมรวมทองคํา ซึ่งเปนเครื่องช้ีนํา
ของภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กลาวคือ ถามูลคาของการนําเขา

สินคาทุนและสินคาวัตถุดิบในชวงใดสูงขึ้น ก็จะคาดคะเนไดวาการผลิต
และการจางงานในภาคอุตสาหกรรมจะขยายตัวในระยะตอมานั้น  
มูลคาการนําเขา มีการขยายตัวเปนบวกท่ีชัดเจนในเดือนพฤษภาคม 
2555 โดยมีการขยายตัวรอยละ 5.01 แตก็กลับไปหดตัวหรือติดลบอีก
ครั้งรอยละ 4.33 และ 14.63 ในเดือนสิงหาคม และกันยายน 2555 
ตามลําดับ
 จากปจจัยสําคัญ 2 ประการในรอบป 2555 ดังไดกลาวในขาง
ตน ซึ่งไดสงผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอภาคอุตสาหกรรมไทย รวมถึง
การขยายตัวของ MPI ที่จะขยายตัวในระดับสูงในไตรมาสสุดทายของป 
2555 จากปจจัยฐานการคํานวณต่ําชวงอุทกภัยไตรมาสท่ี 4/2554 
ทําใหในป 2555 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม หรือ MPI จะขยายตัวใน
ชวงรอยละ 5.0 – 6.0 จากป 2254 ที่หดตัวรอยละ 9.25 โดยมีปจจยั
ผันแปร 2 ประการท่ีจะสงผลตอระดับการขยายตัวของ MPI ไดแก 
การกลับมาทําการผลิตหลังอุทกภัยของโรงงานท่ีอยูในชวงฟนฟูกิจการ
ไดมากนอยเพียงใด และระดับความสําเร็จในการแกปญหาวิกฤต
เศรษฐกิจของสหภาพยุโรปที่จะสงผลตอมูลคาการสงออกของไทย และ
สงผลตอระดับการผลิตของภาคอุตสาหกรรมไทยในทายท่ีสุด
 ในประเด็นของวิกฤตเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป หากจะขยาย
ความถึงผลกระทบที่จะมาถึงภาคอุตสาหกรรม อาจจะอธิบาย
ไดวา เม่ือพิจารณาในภาคอุตสาหกรรมของไทย ภาคอุตสาหกรรมไทย
มีการสงออกสินคาไปสหภาพยุโรป 27 ประเทศ ในป 2554 มูลคา 
19,862 ลานเหรียญฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 11.01 ของการสงออก
สินคาอุตสาหกรรมไทยไปท้ังโลก และหากพิจารณาเฉพาะการสงออก
สินคาอุตสาหกรรมไปยังกลุมประเทศ PIIGS4 พบวามีสัดสวนอยูที่
รอยละ 1.6 โดยสินคาอุตสาหกรรมท่ีสําคัญที่ประเทศไทยสงออกไปยัง

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 4 วารสาร

4 คํายอท่ีถูกเรียกโดยนักวิเศราะหเศรษฐกิจ กลุมนักวิชาการและสํานักพยากรณเศรษฐกิจระหวางประเทศ ถึงรัฐอธิปไตยในทวีปยุโรปที่ประสบปญหาหนี้สาธารณะอันประกอบดวย   
 โปรตุเกส อิตาลี ไอรแลนด กรีซ และสเปน
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สหภาพยุโรป 10 อันดับแรก ไดแก 1) เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและ
สวนประกอบ 2) อัญมณีและเครื่องประดับ 3) รถยนต อุปกรณ
และสวนประกอบ 4) ชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟา 5) ผลิตภัณฑยาง 
6) เคร่ืองนุงหม 7) เคร่ืองปรับอากาศและสวนประกอบ 8) แผงวงจร
ไฟฟา 9) เคร่ืองจักรกลและสวนประกอบ และ10) เคร่ืองรับวิทยุ
โทรทัศนและสวนประกอบ
 จากขอมูลขางตนพบวาประเทศไทยในปจจุบันพึ่งพาตลาด
ยุโรป และกลุมประเทศ PIIGS ในการสงออกสินคาอุตสาหกรรมใน
สัดสวนที่ไมมากนัก เมื่อเทียบกับการพึ่งพาตลาดสงออกที่สําคัญอื่นๆ 
ไดแก อาเซียน (20.95 %) สหรัฐอเมริกา (9.32 %) ญี่ปุน (10.37 %)
และจีน (13.04 %) หากพิจารณาผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจใน
สหภาพยุโรปตอการสงออกสินคาอุตสาหกรรมไทยไปสหภาพยุโรป 
(การสงออกทางตรง) ประเทศไทยอาจจะไดรับผลกระทบไมมาก 
อยางไรก็ตามในดานของการสงออกทางออมของไทยไปยังสหภาพ
ยุโรป ซึ่งหมายถึงตลาดหลักท่ีไทยสงออกสินคาอุตสาหกรรม และตลาด
เหลานั้นสงออกไปยังสหภาพยุโรปอีกทอดหนึ่ง ตลาดเหลาน้ีอันไดแก 
อาเซียน ญี่ปุน และ จีน มีการสงออกไปสหภาพยุโรปหรือมีการพึ่งพิง
ตลาดสหภาพยุโรปในสัดสวนที่สูง คิดเปนรอยละ 12.0, 11.9 และ 
19.2 ตามลําดับ นั่นหมายความวา หากวิกฤตเศรษฐกิจในสหภาพยุโรป
สงผลตอกําลังซื้อที่ลดลงแลว นอกจากคําสั่งซื้อโดยตรงจากยุโรปมายัง
ผูสงออกไทยจะลดลง คําสั่งซื้อจากตลาดที่ซื้อสินคาประเภทชิ้นสวน
และสินคากึ่งสําเร็จรูปจากไทย (อาเซียน ญี่ปุน และ จีน) ไปประกอบ
เปนสินคาสําเร็จรูปแลวสงตอไปยังสหภาพยุโรปอีกทอดหนึ่งก็ยอมลด
ลงตามกันดวย และจะสงผลตอไปยังระดับการขยายตัวของการสงออก

สินคาอุตสาหกรรม ตอเน่ืองไปสูการลดลงของระดับการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมสินคาขาง
ตนในทายที่สุด
 จากป 2555 กาวผานไปยังป 2556 ปจจัยทางเศรษฐกิจที่จะสง
ผลตอภาคอุตสาหกรรมซึ่งจะตองมีการติดตามอยางใกลชิดมีอยูดวย
กันหลายประการ ประการแรกจะเปนเรื่องอื่นเสียมิได นอกจากเรื่อง
ของบริบทการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจโลกในชวงป 
2555 ตอเนือ่งป 2556 โดยเฉพาะ 3 เสาหลกัของเศรษฐกิจโลก ไดแก 
สหรัฐอเมริกา จีน และสหภาพยุโรป ทั้งนี้ ในสหรัฐอเมริกา หลังจาก
การกลับเขามาดํารงตําแหนงประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในวาระท่ี 2 ของ
นายบารัก โอบามา จะตองติดตามวาจะสามารถสะสางปญหาอยางไร
ในเรื่องของ “หนาผาทางการคลัง” หรือ FISCAL CLIFF  ซึ่งหมายถึง 
การสิ้นสุดของมาตรการทางการคลังช่ัวคราวตางๆ ที่ใช กระตุ น
เศรษฐกิจในยามท่ีเกิดวิกฤติ เชน มาตรการลดหยอนภาษี หรือการใช
งบประมาณภาครัฐกระตุ นเศรษฐกิจ ในด านของประเทศจีน
กระบวนการเปลี่ยนถายอํานาจในจีน อาจจะตองใชเวลาสักระยะใน
การเลือกคณะกรรมการหลักตางๆ ของประเทศหลายคณะ ซึ่งทําให
การประกาศแผนกระตุนเศรษฐกิจขนาดใหญของจีนอาจลาชาออกไป
เปนชวงปลายไตรมาสแรกของป 2556 ซึ่งสงผลตอความรวดเร็วและ
ขนาดของการฟนตัวของเศรษฐกิจจีน สวนในภูมิภาคยุโรป ความไม
แนนอนในการดําเนินนโยบายของกลุมประเทศยูโรอาจสงผลตอการ
แกปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ โดยเฉพาะจะมีการเลือกต้ังทั่วไปของอิตาลี 
และเยอรมนี เสาหลักกลุมสหภาพยุโรปในป 2556 ที่อาจจะสงผลตอ
การดําเนินนโยบายในการแกปญหาวิกฤตเศรษฐกิจได

ที่มา: กระทรวงพาณิชย

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 5วารสาร
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 ปจจัยทางเศรษฐกิจตอไปท่ีจะตองติดตาม ไดแก การฟนตัวของ
บางอุตสาหกรรมอาจจะลาชาไปจนถึงสิ้นป 2555 ตอเนื่องป 2556 ซึ่ง
สวนใหญจะเปนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสที่ยังประสบความ
ลาชาในการฟนฟูการผลิต อาทิ อุตสาหกรรม Hard Disk Drive 
โรงงานท่ีไดรับผลกระทบกลับมาดําเนินการผลิตแลวยังไมครบหน่ึงรอย
เปอรเซนต คาดวาจะฟนตัวในไตรมาสที่ 4/2555 สวนโรงงานในเขต
อุตสาหกรรมนวนครซ่ึงเปนโรงงานขนาดใหญยังไมเปดดําเนินการ ใน
ดานของอุตสาหกรรม IC หรือแผงวงจรไฟฟา มีลักษณะการกลับมา
ดําเนินการผลิตคอนขางแตกตางกัน เชน ดําเนินการผลิตในตางพื้นที่ที่
ปลอดภัยจากอุทกภัย หรือปดกิจการโดยบริษัทแมใหการสนับสนุนรับ
โอนพนักงานในโรงงานท่ีปดกิจการ และมีบางโรงงานยังไมมั่นใจใน
การกลับมาดําเนินการหรือรอการประเมินและรอรับการจายคา
เสียหาย5

 ปจจัยทางเศรษฐกิจประการสุดทาย คือ ผลกระทบตอการแข็ง
คาของเงินบาทหลังธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟด (Federal Reserve: 
FED) ประกาศใชมาตรการผอนคลายทางการเงิน (Quantitative 
Easing) เพ่ิมเติม (QE3) ในวันท่ี 13 กันยายน 2555 ซึ่ง QE เปนเสมือน
การที่เฟดอัดฉีดเงินดอลลารสหรัฐเขาไปในตลาดเพื่อเสริมสภาพคลอง
ใหกับสถาบันการเงินในประเทศ ทําใหอุปทานของเงินดอลลารมากเกิน
ไปในตลาด ประกอบกับการคงอัตราดอกเบี้ยท่ีตํ่า 0.25% ทําใหมีเงิน
ทุนตางชาติไหลเขาสูตลาดทุนเอเชียและตลาดเกิดใหมซึ่งเศรษฐกิจแข็ง
แรงกวา ใหผลตอบแทนการลงทุนสูงกวา ยิ่งสงผลใหความนาสนใจใน
การถือครองดอลลารของนักลงทุนลดลงและคาเงินดอลลารออนคา
สวนทางกับคาเงินเอเชียที่แข็งคา 
 อยางไรก็ตามสําหรับผลของ QE3 รอบน้ี เฟดกําหนดวงเงินที่ใช
เดือนละ 4 หมื่นลานเหรียญสหรัฐโดยไมมีกําหนด จึงคาดวา QE3 อาจ
จะไมสงผลใหคาเงินเอเชียและเงินบาทแข็งคาไดมาก เนื่องจาก 
1. จํานวนเงินที่เฟดอัดฉีดถูกจํากัดแตละเดือน 2. เศรษฐกิจเอเชียชะลอ
ตัวตามเศรษฐกิจโลกแตกตางจากปที่ผานมา 3. เศรษฐกิจสหรัฐฟนตัว

จากจุดตํ่าสุดในชวง QE1 และ QE2 4. วิกฤตหนี้ยุโรปที่ยืดเยื้อทําใหคา
เงินดอลลารยังคงเปนสกุลเงินปลอดภัยที่นักลงทุนถือครอง และ 
5. สําหรับประเทศไทยในป 2555 นี้การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดตอจาก
นี้นาจะลดลงจากการสงออกท่ีชะลอลงและมีเงินทุนไทยไหลออกไป
ลงทุนในตางประเทศมากข้ึน สงผลใหทิศทางคาเงินบาทตอจากนี้มี
การแข็งคาแบบคอยเปนคอยไปและไมไดรับผลกระทบจาก QE3 
มากนัก แมเหตุผลทั้งหมดนี้จะสนับสนุนวาผลกระทบของ QE3 
ในครัง้น้ีจะไมรนุแรงและนากลัวเหมอืนครัง้กอนๆ แตกม็ไิดหมายความวา
จะเปนเหตุผลของความชะลาใจ ดังนั้น การติดตามสถานการณอยาง
ใกลชิดและเตรียมความพรอมในการรับมือยังเปนส่ิงที่จําเปน
 นอกจากปจจัยเส่ียงที่จะตองติดตาม ในป 2556 ก็ยังมีปจจัย
บวกที่จะสงผลบวกตอภาคอุตสาหกรรม ไดแก การบริโภคภาคเอกชน
และการลงทุนภาคเอกชนยังสามารถขยายตัวตอได จากนโยบาย
กระตุนเศรษฐกิจตางๆ ของภาครัฐ อาทิ โครงการบานหลังแรก 
โครงการจํานําสินคาเกษตร โครงการปองกันอุทกภัยตางๆ โครงการ
บริหารจัดการนํ้า โครงการรถไฟฟา แมวาอาจจะชะลอลงบางจากป 
2555 จากนโยบายกระตุนเศรษฐกิจบางประการที่สิ้นสุดระยะเวลา
และการลงทุนเพ่ือฟนฟูกิจการหลังนํ้าทวมท่ีไดดําเนินการไปแลวเปน
สวนใหญ และเปนแรงผลักใหเศรษฐกิจขยายตัวในป 2555 นอกจากน้ี
แรงกดดันดานราคาน้ํามันและอัตราเงินเฟอที่ยังอยูในเกณฑตํ่า และ
การปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบาย สงผลใหระดับรายไดที่แทจริงของ
ครัวเรือนและอํานาจซ้ือของประชาชนปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจสงผลดีตอ
ภาคการบริโภคโดยเฉพาะสินคาคงทนและที่อยูอาศัย นอกจากนี้แลว
ภาระดอกเบี้ยท่ีลดลงเปนผลใหตนทุนการลงทุนลดลงเชนเดียวกัน ซึ่ง
อาจสงผลใหผูประกอบการมีการกูยืมจากธนาคารเพ่ือการลงทุนมาก
ขึ้น และจากปจจัยทั้งดานบวกและดานลบทั้งหมดดังกลาวที่จะสงผล
ตอภาวะอุตสาหกรรมไทย คาดวาในป 2556 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
หรือ MPI จะขยายตัวในชวงรอยละ 3.5 – 4.5 
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5 รายงานสถานการณการฟนตัวของนิคมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบ สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส กระทรวงอุตสาหกรรม - กันยายน 2555

ปปปปจจจัยยยททาาาาาาางงงงงงเเเศศศรรรรษษษฐกิิจจตตตตตอออออไไไไไปปปปทที่จจะะตตออออองงงงงตตตตติิิิิดดตตาามมมมม  ไไไไไดดดดดดแแกก กกกกาารฟฟฟฟนนนตััววขขขอออองง
บบางออุุตตสสาาหหกกกรรรรรรมมมออาาจจจจจะะลลาาชชชาาาาไไไไปปปปจจนนถถึึงงสสสสิิิิ้นนนนปปปป 2225555555555 ตตตตออออเเนนืื่่ออองงปปป 22555566 ซซึึ่ง
สวนใใหญจะเปนใในกกลลุมอุตสาหกรรมอิเล็็กทรอนิิกสสท่ีียัังปประสบความ



จจจาากกกจจุดตํ่าสุดใในนชวง QE1 และ
เงงินนดดออลลลลาารยังคงเปนสกุล
5. สําหรับประเทศไทยในป 2
้
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 ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรที่กลาวถึง ไดแก ทฤษฎีการเลือกที่ตั้ง

อุตสาหกรรม (Industrial Location Theory) โดย Alfred Weber

นักเศรษฐศาสตรชาวเยอรมันผูซึ่งไดรับการยกยองใหเปนบิดาแหง

ทฤษฎีที่ตั้งอุตสาหกรรม ซึ่ง Weber ไดพัฒนาทฤษฎีที่ตั้งอุตสาหกรรม

จากแนวความคิดของ Von Thunen และ Wilhelm Launhardt โดย 

Weber ไดนําเอาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับแหลงที่ตั้งเขามาพิจารณา และได

ต้ังสมมติฐานที่ใชในการวิเคราะหแหลงที่ตั้ง คือ แหลงวัตถุดิบรวมทั้ง

เช้ือเพลิงตางๆ กระจายตัวไมเทากันและมีคุณสมบัติตางกัน วัตถุดิบ

บางชนิดมีเฉพาะทองถิ่น (Localized Raw Materials) บางชนิด

กระจายอยูทั่วไป (Ubiquitious Raw Materials) ตลาดและผูบริโภคมี

กระจายอยูหลายจุด และแรงงานเปนปจจัยซ่ึงเคลื่อนยายไมไดโดย

คาจางแรงงานถูกกําหนดไวตายตัว และมีแรงงานไมจํากัดจํานวน 

จากสมมติฐานของ Weber สามารถสรุปปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือก

ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมได 3 ปจจัย ไดแก คาขนสง (Transportation 

Cost) คาจางแรงงาน (Labor Cost) และแรงผลักดันเพื่อการรวม

กลุมของอุตสาหกรรม (Agglomerative Force) ดังนั้นการพิจารณา

จากปจจัยดังกลาวสามารถอธิบายการเลือกที่ตั้งอุตสาหกรรม ณ จุด

ซึ่งเสียค าขนสงตํ่าสุด ซึ่ง Weber ได ใช สามเหลี่ยมแหลงที่ตั้ง 

(Locational Triangle) ในการวิเคราะหที่ตั้งอุตสาหกรรมซ่ึงเสียคา

เรวดี  แกวมณี

สํานกันโยบายอุตสาหกรรมมหภาค 

ภภ  ายหลังจากรัฐบาลประกาศนโยบายข้ึนคาแรงขั้นตํ่าเปน 300 บาทตอวัน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  และปริมณฑล สงผลใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมไดรับผลกระทบและเรงปรับตัวรับ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยสวนหนึง่มองหาลูทางในการยายฐานการผลิตสินคาไปยังประเทศเพื่อนบาน
เพื่อหนีปญหาตนทุนคาแรงที่สูงขึ้น ดวยเหตุนี้สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร หรือเมียนมาร ซึ่งปด
ประเทศมายาวนานกวา 40 ป ภายหลังเปดประเทศจึงกลายเปนประเทศเปาหมายของนักลงทุน ถนนทุกสาย
มุงสูเมียนมารเพื่อแสวงหาผลประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณของดินแดนแหงนีท้ี่ถือเปน
ดินแดนยุทธศาสตรตรงกลางระหวางอินเดียและจีน ซึ่งตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรมีปจจัยสําคัญที่
ผูประกอบการจะตัดสินใจในการเลือกท่ีตั้งอุตสาหกรรม หรือยายฐานการผลิตไปเมียนมารหลายประการ
ดวยกัน
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ขนสงตํ่าท่ีสุด โดยกําหนดที่ตั้งของตลาด 1 แหง อยู บนยอดของ

สามเหล่ียม และแหลงวัตถุดิบ 2 แหง อยูตรงฐานของสามเหล่ียม จุดที่

เปนทีต่ัง้ของโรงงานซ่ึงเสียคาใชจายนอยทีส่ดุจะอยูภายในรูปสามเหล่ียม

ซึง่มีระยะทางที่สั้นท่ีสุดที่เชื่อมระหวางจุดทั้ง 3 นอกจากจะใชหลักการ

วิเคราะหการเลือกที่ตั้งโดยพิจารณาคาขนสงแลว Weber ยังพิจารณา
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 ในสวนของนโยบายการเปดประเทศของเมียนมารจะทําใหเกิด

พันธมิตรทางการคาและการลงทุน โดยลดอุปสรรคทางการคา

ตางๆ มีการปรับปรุงกฎระเบียบ และโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งประกอบ

ดวย การทดลองใชระบบการยื่นขอวีซาผานทางอินเตอรเน็ตเพื่อ

กระตุนนักทองเที่ยว ขยายการปรับปรุงสนามบินยางกุง เพื่อใหได

มาตรฐานบริการเต็มรูปแบบ พัฒนาการคาเงินตราตางประเทศ/หุน 

โดยโอกาสทางการคาการลงทุนมีการเปดสัมปทานกวา 100 เกาะ ให

ตางชาติเขาไปลงทุน โดยเฉพาะสนามบินเกาะสอง ซึ่งอยูติดกับจังหวัด

ระนองเปนแหลงดํานํ้าที่ติดอันดับโลกเหมาะสมสําหรับการลงทุนใน

อุตสาหกรรมประมง อีกทั้งมีโอกาสดานการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม

อยูมาก อาทิ อตุสาหกรรมแปรรปูการเกษตร วสัดกุอสราง สิง่ทอและ

เคร่ืองนุงหม พลังงานและปโตรเคมี เหมืองแร อัญมณีและเคร่ือง

ประดับ อาหาร เคร่ืองจักรกลการเกษตร ยานยนตและช้ินสวน และ

ทองเที่ยว โดยสิ่งที่สําคัญกวาน้ันคือ การไปลงทุนในเมียนมารจะไดรับ

สิทธิประโยชนดานภาษีอากร (GSP) ซึ่งเปนระบบการใหสิทธิพิเศษทาง

ภาษีศุลกากรเปนการท่ัวไปท่ีประเทศพัฒนาแลวใหแกสินคาท่ีมีแหลง

กําเนิดในประเทศกําลังพัฒนา สิ่งเหลาน้ีคือศักยภาพและโอกาสที่สราง

แรงดึงดูดใหผู ประกอบการไทยมีแนวคิดที่จะยายฐานการผลิตไป

เมียนมาร อาทิ บมจ.สหพัฒนพิบูล ในเครือสหพัฒน ผูผลิตสินคา

อุปโภค-บริโภครายใหญของประเทศไทย ไดเตรียมแผนรับมือกับ

ตนทุนคาแรงที่สูงขึ้น โดยการเขาไปลงทุนในประเทศเมียนมาร โดยการ

ตั้งนิคมอุตสาหกรรมและศึกษาตลาด คาดวาจะเริ่มดําเนินการภายใน

ป 2555 นี้

 หลังจากที่ทราบศักยภาพและขอมูลดานตางๆ ของเมียนมาร

แลว เมื่อนํามาวิเคราะหและพิจารณาปจจัยในการเลือกทําเลที่ตั้งตาม 

Industrial Location Theory พบวาผูประกอบการภาคเอกชนไทย

จะตัดสินใจยายฐานการผลิตไปเมียนมาร ตามปจจัยตางๆ ดังน้ี

 ปจจัยดานคาขนสง นับไดวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญที่ไม

นอยไปกวาปจจัยซึ่งกําหนดท่ีตั้งอุตสาหกรรมอ่ืนๆ และยังถือไดวาเปน

ปจจัยที่มักมีแรงดึงดูดใจใหนักลงทุนอุตสาหกรรมนํามาพิจารณาเปน

อันดับตนๆ เนื่องจากวาการขนสงและอัตราคาขนสงเปนปจจัยทาง

เศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอการเลือกที่ตั้งอุตสาหกรรม แหลงที่ตั้งใดมี

ระบบการคมนาคมขนส  งที่ ดีมีความสะดวกในการเข  าถึ งสู ง 

(Accessibility) และมีอัตราคาขนสงตํ่าก็จะทําใหสามารถลดตนทุน

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของคาจางแรงงาน คือ อุตสาหกรรมจะ

เลือกที่ตั้งที่มีคาจางแรงงานถูก ถาจะทําใหเกิดความประหยัดได

มากกวาตนทุนคาขนสงท่ีเพิ่มขึ้นเมื่อยายจากท่ีตั้งท่ีมีคาขนสงตํ่าสุด 

และผลจากการรวมกลุ มกันในการเลือกที่ตั้ งอุตสาหกรรม คือ 

อุตสาหกรรมจะมีแนวโนมไปตั้งในแหลงที่มีการรวมกลุมกันแทนที่

บริเวณที่มีคาขนสงตํ่าสุดได ถาการรวมกลุมกันกอใหเกิดการประหยัด

และสามารถลดตนทุนไดตํ่าสุดมากกวาที่ตั้ง ณ ที่ตั้งที่มีคาขนสงและ

คาจางแรงงานตํ่าสุด โดยประโยชนจากการรวมกลุมกันจะเกิดขึ้นก็ตอ

เมื่อมีหนวยผลิตอยางนอย 3 หนวย

 จากทฤษฎีดังกล าวสามารถนํามาวิเคราะห ในกรณีของ

ผู ประกอบการภาคเอกชนไทยท่ีมีแนวโนมจะยายฐานการผลิตไป

เมียนมารได แตกอนอื่นคงตองมาทําความรูจักกับเมียนมารในแงของ

ศักยภาพในดานตางๆ กันกอน วาเพราะเหตุใดเมียนมารจึงเปน

ประเทศท่ีมีแรงดึงดูดนักลงทุนไทยในยามน้ี ซึ่งเม่ือพิจารณาในภาพ

รวมแลวจะพบวา เมียนมารเปนประเทศที่มีจุดเดนหลายประการ คือ 

เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติทางบก และทางทะเลที่อุดมสมบูรณ 

รวมทั้งเปนแหลงพลังงานที่สําคัญของไทย แรงงานมีประสบการณจาก

การทํางานในประเทศไทย มีความคลายคลึงและคุ นเคยกันทาง

วัฒนธรรม มีการเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมขนสง/โลจิสติกสในเสนทาง

ยุทธศาสตร และเปนตลาดสงออกของไทยท่ีมีมูลคาการคาชายแดนสูง

ขึ้นทุกปแบบกาวกระโดด ซึ่งหลังจากการเลือกตั้งซอมของเมียนมาร

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 เสร็จสิ้นลงไมนานสหภาพยุโรป หรือ EU 

ก็ไดมีมติระงับมาตรการควํ่าบาตรตอเมียนมารทั้งหมด (ยกเวนอาวุธ) ที่

มีมายาวนานกวา 16 ป นับเปนจุดเปล่ียนท่ีสําคัญเพราะน่ันหมายถึง

การเปดโอกาสใหบริษัทเอกชน EU สามารถเขาไปลงทุนและแสวงหา

โอกาสทางเศรษฐกิจในเมียนมารได เชน สาขาเหมืองแร และปาไม รวม

ทั้งสหรัฐอเมริกาเตรียมผอนคลายมาตรการคว่ําบาตรเร่ืองการออกวีซา 

รวมถึงใหเจาหนาที่ระดับสูงและสมาชิกรัฐสภาของเมียนมารเดินทาง

เขาสหรัฐฯ ได นอกเหนือไปจากการผอนปรนมาตรการคว่ําบาตรดาน

การลงทุนและการใหความชวยเหลือทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ี 

เมียนมารไดมีโครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 19 แหง ตามพื้นที่แนว

ชายแดน เพ่ือเปนการกระตุนการสงออกโดยเฉพาะชายแดนท่ีติดกับ

ไทยและจีน นํารองดวยการเปดเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเมียวดีเปน

แหงแรก ใชพื้นที่เบื้องตนประมาณ 180-200 เอเคอร เพื่อพัฒนาการคา

ชายแดนและการลงทุนระหวางไทย-เมียนมาร ซึ่งการคาชายแดนเปน

รูปแบบการคาที่รัฐบาลเมียนมารใหความสําคัญเปนพิเศษ โดยในป 

2554 ไทยและเมียนมารมีมูลคาการคาชายแดน 157,590 ลานบาท 

มีการขยายตัวรอยละ 14 โดยรอยละ 38 เปนการสงออก และ

รอยละ 62 เปนการนําเขา ทั้งน้ีเมียนมารเปนคูคาดานการคาชายแดน

ของไทยเปนอันดับสองรองจากมาเลเซีย โดยสินคาสงออกชายแดน

ไทย-เมียนมาร ที่สําคัญไดแก เครื่องดื่ม นํ้ามันเชื้อเพลิง สุรา รถยนต

และชิ้นสวน ผาและดาย เหล็ก เหล็กกลา บะหมี่สําเร็จรูป และนํ้ามัน

ปาลม สวนสินคานําเขาที่สําคัญไดแก กาซธรรมชาติ ไมและผลิตภัณฑ 

ผัก ผลไม ปลาหมึกสด/แชแข็ง โค กระบือ สุกร สินแร และโลหะอื่นๆ 
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การผลิต ดังนั้นจึงสรุปไดวาที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุดเปนท่ีตั้งอุตสาหกรรม 

คือ “ที่ตั้งที่มีคาขนสงตํ่าสุด” (Point of Minimum Transport Cost) 

ที่เรียกวา “Optimum Location” นั่นเอง ในกรณีเมียนมารมีที่ตั้งทาง

ภูมิศาสตรที่สามารถเชื่อมโยงการขนสงกับตางประเทศไดสะดวก 

จากการเรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานโดยเฉพาะถนนสายภูมิภาค

อาเซียน ซึ่งเชื่อมตอกับนานาประเทศ รวมทั้งการรวมทุนของตางชาติ

ในการพัฒนาเสนทางรถไฟ และทาเรือขนสงสินคาแสดงใหเห็นวา 

เมียนมารมีความกระตือรือรนในการพัฒนาประเทศ โดยสรางความ

รวมมือกับภาคเอกชนพัฒนาระบบคมนาคมท้ังภายในประเทศ และ

ระดับภูมิภาค การคมนาคมขนสงของเมียนมาร มีทั้งทางอากาศ ทาง

บก และทางนํ้า รวมทั้งมีทาเรือนํ้าลึกท่ีสําคัญไดแก ทาเรือยางกุง มี

สัดสวนรอยละ 90 ของปริมาณขนสงสินคาทางทะเลของเมียนมาร 

ปจจุบันทาเรือยางกุงมีปริมาณขนถายสินคาเพิ่มขึ้นโดยตลอด สามารถ

รองรับเรือสินคาที่มีระวางบรรทุก 15,000-20,000 ตัน และตั้งเปาวา

จะสามารถพัฒนาศักยภาพรองรับเรือสินคาที่มีระวางบรรทุก 35,000 

ตันในอนาคต และทาเรือทีละวาตั้งอยูบริเวณปากแมนํ้ายางกุง หางจาก

เมืองย างกุ งประมาณ 25 กิโลเมตร เป นทาเรือคอนเทนเนอร

เอนกประสงคมีพื้นที่ 75 เฮคเตอร ระวางบรรทุก 35,000 ตัน รองรับ

สินคาได 1,500 TEU1 นอกจากนี้ยังมีทาเรืออื่นๆ ไดแก ทาเรือซิตตวย 

ทาเรือเมาะละแหมง และทาเรือทวาย โดยเฉพาะโครงการทาเรือนํ้าลึก

และนิคมอุตสาหกรรมทวายเปนโครงการรวมมือระหวางไทยกับ

เมยีนมาร ทีม่วีตัถปุระสงคเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคสวนตางๆ 

ตลอดจนพัฒนาเสนทางการเดินทาง และคมนาคมขนสงเพื่อประโยชน

ในการขนสงสินคา ซึ่งจะเปน New Land Bridge ของเอเชียตะวันออก

เฉียงใต และจะเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญในการกระจายสินคาใน

ระดับโลก ซึ่งเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 รัฐบาลไทยกับเมียนมารได

ลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยการพัฒนาท่ีครอบคลุมในเขต

เศรษฐกิจพิเศษทวายและพ้ืนท่ีโครงการที่เก่ียวของ (MOU on the 

Comprehensive Development in the Dawei Special Economic 

Zone and its Related Project Areas) ซึ่งเปนการยืนยันพันธะของ

ฝายไทยที่จะรวมมือกับเมียนมารในการพัฒนาทาเรือนํ้าลึกและ

นิคมอุตสาหกรรมทวาย รวมทั้งโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน นับเปนสิ่งท่ี

สรางความเช่ือมั่นใหนักลงทุนจากภาคเอกชนไทยใหเกิดความมั่นใจใน

การเขาไปลงทุนยังเมียนมารไดมากขึ้น

 ปจจัยดานคาจางแรงงาน แรงงานจัดวาเปนปจจัยที่มีบทบาท

สําคัญที่สุดปจจัยหน่ึงในการเลือกที่ตั้งอุตสาหกรรม เนื่องจากแรงงาน

เปนปจจัยการผลิตที่เปนตัวขับเคล่ือนอุตสาหกรรมประเภทท่ียังคงตอง

พึ่งพาแรงงานมนุษยนอกเหนือไปจากเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทัน

สมัยในปจจุบัน อุตสาหกรรมการผลิตแตละประเภทมีความตองการใช

แรงงานในจํานวนและประเภทท่ีแตกตางกันออกไป อุปทานและ

ประเภทของแรงงานท่ีแตกตางกันนี้ เป นเคร่ืองกําหนดท่ีตั้งของ

อุตสาหกรรม การจางแรงงานท่ีมีราคาแพงจะทําใหตนทุนในการผลิต

สินคาสูงขึ้น กําไรที่จะไดรับก็ลดตํ่าลง โดยเหตุนี้เองอุตสาหกรรมทั้ง

หลายจึงตองยายที่ตั้งอุตสาหกรรมจากแหลงที่มีแรงงานราคาแพงไปยัง

แหลงที่มีแรงงานราคาถูก จากการท่ีแรงงานในแตละพื้นที่มีรูปแบบ

การกระจายแตกตางกันออกไป ทั้งในรูปแบบของจํานวนแรงงาน 

โครงสรางและคุณภาพของแรงงาน จึงทําใหแรงงานกลายเปนปจจัย

ทางด านภูมิศาสตร   ที่มีความสํา คัญต อการกําหนดที่ตั้ งของ

อุตสาหกรรมมากข้ึนเรื่อยๆ โดยคาจางขั้นต่ําเปนเปนดัชนีที่สําคัญใน

การวัดตนทุนแรงงาน ปจจุบันแรงงานเมียนมารมีอยูเปนจํานวนมาก

และมีคาจางแรงงานตํ่า โดยมีคาแรงขั้นตํ่าตอปอยูที่ 401 ดอลลาร

สหรัฐ2 หรือประมาณ 12,030 บาท ตํ่ากวาคาแรงขั้นตํ่าของไทย

ประมาณ 9 เทา (เม่ือคิดเทียบกับอัตราคาแรงขั้นตํ่า 300 บาทตอวัน) 

ซึ่งพรอมท่ีจะรองรับการยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมประเภทใช

แรงงานเขมขน (Labor-intensive) อยางเชนอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เคร่ืองนุงหม ประกอบกับการเปล่ียนแปลงทางการเมืองสูความเปน

ประชาธิปไตย รวมถึงการปรับปรุงและผอนคลายเง่ือนไขทางกฎหมาย

และการวางแผนทางเศรษฐกิจตลอดชวงเวลา 2 ปที่ผานมา ไดสราง

บรรยากาศที่เอื้อตอการคาและการลงทุนโดยเฉพาะสําหรับนักลงทุน

จากตางประเทศเปนอยางมาก ซึ่งเมียนมารไดออกกฎหมายเขต

เศรษฐกิจพิเศษแหงสาธารณรัฐเมียนมาร (Myanmar Special 

Economic Zone Law) และกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 

(The Dawei Specail Economic Zone Law) ซึ่งกฎหมายท้ังสอง

ฉบับมีผลบังคับใชเม่ือวันที่ 27 มกราคม 2554 และมีสาระสําคัญเกี่ยว

กับแรงงาน (Matter Relating to Labour) ที่กําหนดใหนักลงทุนจะ

ตองจางแรงงานมีฝมือทองถิ่นเปนคนงานหรือชางเทคนิคเปนจํานวนไม

นอยกวา 25% เม่ือสิ้นสุด 5 ปแรก ไมนอยกวา 50% เมื่อสิ้นสุด 5 ปที่

สอง ไมนอยกวา 75% เมื่อสิ้นสุด 5 ปที่สาม และนักลงทุนตองจาง

แรงงานทองถิ่นเทานั้นสําหรับงานที่ไมตองการความชํานาญ กฎหมาย

เหลาสามารถใชเปนกลยุทธในการกระตุนใหแรงงานเมียนมารสวนหน่ึง

 1 TEU (Twenty Foot Equivalent Unit) หมายถึง หนวยนับจํานวนตูสินคา/คอนเทนเนอร/ตูเหล็กขนาด มาตรฐานกวาง 8 ฟุต สูง 8 ฟุต และยาว 20 ฟุต 
2 ขอมูลจาก http://www.labourcrisiscenter.com
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ที่ไปทํางานยังตางประเทศกลับเขามาทํางานในประเทศของตน 

ประกอบกับคํามั่นสัญญาของนางออง ซาน ซูจี ผูนําพรรคสันนิบาต

แหงชาติเพ่ือประชาธิปไตย (เอ็นแอลดี) ฝายคานของเมียนมาร ในคราว

มาเยือนไทย ระหวางวันที่ 29 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2555 ซึ่งได

ปราศรัยตอแรงงานชาวเมียนมารที่อยูในประเทศไทยวาจะปรับระบบ

เปล่ียนรูปแบบวางโครงสรางใหแรงงานเมียนมารในไทยและท่ัวโลก

กลับไปทํางานกลับสูถิ่นที่อาศัยในประเทศบานเกิดใหได สิ่งเหลาน้ีลวน

เปนการสรางความเช่ือม่ันใหกับนักลงทุนไดระดับหน่ึงในสวนของ

ปจจัยแรงงานภายในเมียนมารวาจะยังคงมีจํานวนมาก และอุปทาน

แรงงานก็มีอยูมากเชนกัน ถึงแมจะเปนแรงงานที่ไมมีทักษะแตก็เหมาะ

สมสําหรับการลงทุนอุตสาหกรรมที่เนนการใชแรงงาน ซึ่งสามารถลด

ตนทุนการผลิตจากการใชแรงงานเมียนมารดวยคาแรงขั้นตํ่าที่อยูใน

ระดับตํ่ากวาคาแรงขั้นตํ่าของไทยอยูมาก

 ปจจัยดานแรงผลักดันเพื่อการรวมกลุมของอุตสาหกรรม

ตามทฤษฎีที่ตั้งซึ่งอยูบริเวณรวมกันจะไดรับประโยชนจากการรวมตัว

ของอุตสาหกรรม หรือเรียกว า การประหยัดอันเนื่องมาจาก

กระบวนการกลายเปนเมือง (Urbanization Economies) คือ เปนขอ

ไดเปรียบของการตั้งอุตสาหกรรมในเมืองใหญมากกวาในเมืองเล็ก 

เพราะเมืองใหญจะเอ้ืออํานวยใหอุตสาหกรรมสามารถเขาถึงบริการ

ดานตางๆ ที่มีอยางพรอมมูล แตเมืองใหญก็อาจจะไมเกิดการประหยัด

ตอขนาดไดเชนเดียวกัน เชน การจราจรติดขัดทําใหการคมนาคมขนสง

ไมสะดวก เปนตน ที่เห็นภาพไดอยางชัดเจนของการตั้งอุตสาหกรรมใน

ลักษณะการรวมตัวกันของหนวยธุรกิจอุตสาหกรรมที่เหมือนกันและ

เกี่ยวของสัมพันธกันไดแก นิคมอุตสาหกรรม (Eco Industrial Estate) 

และเขตอุตสาหกรรม (Industrial Districts) โดยการตั้งโรงงานใกลกัน

ก็จะทําให ได รับประโยชน จากการพึ่ งพาวัตถุดิบซ่ึงกันและกัน 

(Input-Out Relation) ทําใหประหยัดคาใชจายในการขนสงวัตถุดิบลง

ได ในพ้ืนที่ที่มีการรวมตัวกันของอุตสาหกรรมหลายกลุมโดยเฉพาะ

กลุมอุตสาหกรรมท่ีเหมือนกันจะทําใหไดรับประโยชนหลายอยาง เชน 

ไดรับบริการดานแรงงานฝมือ ดานการชวยเหลือธุรกิจ ดานกฎหมาย 

การศึกษาและการเงิน เปนตน นอกจากน้ีการรวมกลุมอุตสาหกรรม

โดยเฉพาะอยางย่ิงอุตสาหกรรมท่ีผลิตสินคาประเภทเดียวกัน ยังเปน

ชองทางที่จะสามารถต้ังสถาบันวิจัย สถาบันฝกอบรมแรงงาน ตลอดจน

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญอีกดวย ในกรณีของเมียนมารไดมี

การพัฒนาประเทศตามทฤษฎีและแนวทางการรวมกลุมอุตสาหกรรม

เชนเดียวกับประเทศอื่นๆ โดยเมียนมารเริ่มใหความสําคัญกับการ

พัฒนาภาคอุตสาหกรรมของตนอยางจริงจังเพื่อทดแทนการนําเขาและ

สรางมูลคาเพ่ิมแกวัตถุดิบดานการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติของ

ประเทศ โดยจัดตั้ง Myanmar Industrial Development Committee 

(MIDC) ในป 2538-2539 ทําหนาท่ีกําหนดทิศทางการพัฒนาภาค

อุตสาหกรรมของเมียนมาร โดย MIDC ไดประกาศจัดตั้งเขตนิคม

อุตสาหกรรมขึ้นหลายแหงทั่วประเทศระหวางป 2539-2540 เพื่อจูงใจ

ใหภาคเอกชนท้ังในและตางประเทศเขามาลงทุนในภาคอุตสาหกรรม 

โดยมีสิทธิประโยชนเปนแรงจูงใจ บริษัทที่จัดตั้งในนิคมอุตสาหกรรม

จะไดรับสิทธิพิเศษและไดรับความสะดวกดานตางๆ จากภาครัฐ อาทิ 

การลดหยอนภาษีการคา การจายคาน้ํามันในราคาถูกกวาปกติ และ

ความพรอมทางดานไฟฟาและประปา เปนตน ปจจุบันเมียนมารมีเขต

นิคมอุตสาหกรรมทั้งส้ิน 19 เขต สวนใหญตั้งอยูในกรุงยางกุง ทั้งนี้ มี

บริษัทและโรงงานต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมท้ัง 19 เขต รวม 6,830 

แหง (ตั้งอยูนอกนิคมดังกลาวราว 37,500 แหง ทั่วประเทศ) โดยนิคม

อุตสาหกรรมในเขตยางกุ งมีขนาดใหญที่สุดและโรงงานในเขตยังใช

เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดเม่ือเทียบกับนิคมอุตสาหกรรมเขตอื่นๆ

นอกจากน้ีรัฐบาลเมียนมารไดเรงพัฒนาใหเกิดการเจริญเติบโต

ของภาคอุตสาหกรรมอยางตอเน่ือง โดยกําหนดใหป 2547-2548 เปน

ปแหงการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ (Industrial Development 

Year: IDY) เพื่อยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศใหสามารถ

ผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณทดแทนการนําเขา รวมท้ังสงเสริมการ

พัฒนาในภาคอุตสาหกรรม และต้ังเปาหมายใหภาคอุตสาหกรรมมี

สัดสวนเพิ่มขึ้นภายใตปแหงการพัฒนาอุตสาหกรรม เมียนมารไดให

ความสําคัญกับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่มีอยู โดยจัดทําโครงการ

ยกระดับอุตสาหกรรม (Industrial Upgradation Program) เพื่อ

สนับสนุนใหโรงงาน (สวนใหญเปนโรงงานขนาดเล็กและขนาดกลาง) 

นําเทคโนโลยีสมัยใหม อาทิ คอมพิวเตอร มาใชในการผลิตเพื่อให

กระบวนการผลิตมีความแมนยํา สินคามีคุณภาพ และไดมาตรฐานใน

ระดับสากลย่ิงขึ้น รวมท้ังสามารถผลิตไดจํานวนมากข้ึน ทั้งนี้รัฐบาล

เมียนมารไดกําหนดใหนิคมอุตสาหกรรม 3 เขตหลัก ไดแก เขต 

Mandalay เขต Monywa และเขต Taunggyi เขาอยูในโครงการ

ดังกลาว โดยนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 3 เขต จะไดความชวยเหลือจาก

รัฐบาลเปนพิเศษ ดังนั้นผูประกอบการที่มีแนวคิดจะยายฐานการผลิต

ไปเมียนมารจะเกิดการประหยัดตอขนาดได โดยสามารถเลือกเขาไปตั้ง

โรงงานภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือรับสิทธิประโยชนตามท่ี

เมียนมารกําหนดไว

 ที่กลาวมาทั้งหมดน้ันเปนการวิเคราะหปจจัยในการเลือกที่ตั้ง

อุตสาหกรรมหรอืการยายฐานการผลติไปเมยีนมารของอตุสาหกรรมไทย

ตามแนวคิด Weber เทานั้น ในความเปนจริงยังมีปจจัยอ่ืนๆ ตาม

ทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่อาจจะเปนปจจัยสําคัญทําใหผู ประกอบการ

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 10 วารสาร



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 11วารสาร

ตัดสินใจในการเลือกที่ตั้งอุตสาหกรรมโดยยายฐานการผลิตไป

เมียนมาร อาทิ ปจจัยทางดานวัตถุดิบ (Material) ซึ่งเมียนมารมี

ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณไมวาจะเปนวัตถุดิบทางการเกษตร 

(ขาว ยางพารา ออย ฝาย ธัญพืชตางๆ) ปาไม นํ้ามัน กาซธรรมชาติ 

ปศุสัตว และประมง เหมืองแร ฯลฯ ปจจัยดานตลาด (Market)

ซึ่งตลาดเมียนมารมีขนาดใหญ เนื่องจากมีจํานวนประชากรกวา 

62 ลานคน ที่มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีนิยมการบริโภคสินคาไทยมาก

เมื่อเทียบกับสินคาประเภทเดียวกันจากประเทศอ่ืนๆ จึงเปนโอกาส

ของนักลงทุนไทยในการไปลงทุนสรางฐานการผลิตในเมียนมาร

โดยเฉพาะกลุมสินคาอุปโภคบริโภคท่ีตลาดมีความตองการมากท่ีสุด 

ปจจัยดานโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ไดแก สาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ แมปจจุบันเมียนมารอาจไมมีความสะดวกสบายท่ี

เอื้อตอการลงทุนมากนัก โดยเฉพาะโครงสรางพ้ืนฐานและระบบ

สาธารณูปโภคท่ียังไมพรอม แตนโยบายของรัฐบาลเมียนมารที่เรง

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะในดานการคมนาคมท้ังทางบกและ

ทางอากาศ ทําใหนักลงทุนตางชาติรวมทั้งนักลงทุนไทยตางใหความ

สนใจท่ีจะขยายการลงทุนเขาไปในเมียนมาร อยางกรณีของโครงการ

ทาเรือนํ้าลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายสําหรับเมียนมารนับเปน

จุดเร่ิมตนของการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อรองรับสิ่งกอสรางที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต และการใหความรวมมือปฏิรูปประเทศเมียนมารของรัฐบาล

ไทยเปดโอกาสมากขึ้นแกนักลงทุนที่หวังลงทุนในโครงสรางพื้นฐานแต

ยังไมพรอมรับความเส่ียงดวยตัวเองสามารถวางใจไดมากข้ึน เน่ืองจาก

มีโอกาสไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลไทยและไดรับการยอมรับจาก

รัฐบาลเมียนมารมากยิ่งขึ้น ปจจัยทุน (Capital) เปนปจจัยที่นักลงทุน

อาจตองเผชิญกับความทาทายที่เปนผลพวงจากการปฏิรูปประเทศ นั่น

คือ อาจมีตนทุนแอบแฝงทั้งท่ีเกิดจากขอกําหนดในแงสิทธิประโยชน

และสวัสดิการดานแรงงานท่ีเอื้อตอลูกจางมากข้ึน และท่ีเกิดจากราคา

คาเชาที่ดินที่พุงสูงขึ้นหลายเทาตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อ 1-2 ปที่ผาน

มา โดยเฉพาะในเมืองสําคัญทางเศรษฐกิจเชน ยางกุง และมัณฑะเลย 

เปนตน โดยนักลงทุนไทยที่ตองการเจาะตลาดเมียนมาร จะตอง

ตระหนักถึงอุปสรรคและความทาทายดังกลาวเพ่ือปรับเปล่ียนกลยุทธ

ในการดําเนินธุรกิจในเมียนมารใหไดรับผลกระทบนอยที่สุด อยางไร

ก็ตาม ปจจัยดังกลาวยังถือเปนความทาทายของนักลงทุนในการท่ีจะ

ยายฐานการผลิตไปเมียนมารเม่ือพิจารณาในภาพรวม และ ปจจัยดาน

นโยบายรัฐบาล (Government Policy) การท่ีรัฐบาลเมียนมาร

ประกาศนโยบายท่ีจะเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจเมียนมารจากระบบ

วางแผนสวนกลาง (Centrally-Planned Economy) เปนระบบตลาด

เปดประเทศรองรับและสงเสริมการลงทุนจากภายนอก สงเสริมการสง

ออก การทองเท่ียว และขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจกับภูมิภาค

เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหนักลงทุนเกิดความเช่ือมั่นในการท่ีจะเขาไป

ลงทุน

 บทสรุปในเร่ืองของการยายฐานการผลิตไปเมียนมารในความ

เปนจริงนั้นคงไมอาจหามไมใหเกิดการเคล่ือนยายฐานการผลิตได 

เพราะทุกอยางลวนต้ังอยูบนพ้ืนฐานทางทฤษฎีและเปนไปตามกฏของ

ธรรมชาติ แตสิ่งท่ีสําคัญอยูที่ผูประกอบการหรือนักลงทุนไทยท่ีกําลัง

จะยายฐานการผลิตไปลงทุนในเมียนมาร ไมควรตัดสินใจเขาไปลงทุน

เพียงเพราะตื่นกับกระแสเมียนมารในปจจุบัน แตควรตองศึกษาขอมูล

ใหครบถวน ตอง “รูเขารูเรา” และเตรียมความพรอมในดานตางๆ อาทิ 

ศึกษาตลาด ศึกษากฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของภายในเมียนมารใหดี 

ศึกษาวัฒนธรรม รวมทั้งศึกษารูปแบบในการที่จะเขาไปลงทุนดวยวา

ควรจะเขาไปลงทุนในรูปแบบใด ตองรูจักการบริหารความเสี่ยง และ

ตองไมลืมหลักการที่สําคัญอันจะเปนกุญแจแหงความสําเร็จของการ

เขาไปทําธุรกิจในเมียนมาร ไดแก หลักความรับผิดชอบตอสังคม 

(Corporate Social Responsibility: CSR) เพราะถึงแมเมียนมารจะมี

ความพรอมในการเปดรบัการลงทนุ แตสาํหรบัการทาํธรุกจิในเมยีนมาร

ผูประกอบการจะตองมีความรับผิดชอบตอสังคมดวย เนื่องจากรัฐบาล

เมียนมารมีนโยบายใหความสําคัญกับการใชประโยชนจากทรัพยากร

อันอุดมสมบูรณในประเทศสูงสุดเพื่อพัฒนาทางเศรษฐกิจ ในสวนของ

ภาครัฐจะตองเปนผูใหการสนับสนุนและอยูเคียงขางภาคเอกชนอยาง

ใกลชิด เพื่ออํานวยความสะดวกและใหความชวยเหลือในรูปแบบตางๆ 

อยางเหมาะสม เมื่อเปนเช นนี้แล วในมุมมองของผู เขียนเห็นวา

การที่อุตสาหกรรมไทยจะยายฐานการผลิตไปลงทุนในเมียนมารหรือ

แมแตประเทศเพื่อนบานอ่ืนๆ ก็คงไมนากลัวอยางที่คิดอีกตอไป

แหลงขอมูลอางอิง :

■ องคความรูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (http://www.thai-aec.com), สิงหาคม 2555
■  กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย (http://www.dft.go.th) , สิงหาคม 2555
■  สํานักนโยบายและยุทธศาสตรการคาสินคาอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

  กระทรวงพาณิชย (http://www.tafathai.org). พมาเปดประเทศ...ไทยไดหรือเสีย?, พฤษภาคม 2555
■  สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม.โครงการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบาน 

  (ยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมภายใตกรอบ BIMSTEC), กันยายน 2554
■  Weber, A. Theory of the Location of Industries. Chicago: Chicago Press, 1965

 ■  Smith, David M. Industrial Location: An Economic Geography Analysis. New York :John Wiley & Sons, 
  Inc.,1971.
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สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
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ภาพที่ 1  เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทง

ที่มา : http://greenenergythai.com/product.html

  ปนที่ทราบกันดีอยูแลววาปจจุบันแหลงพลังงานตางๆ บนโลกเริ่มมีปริมาณนอยลง หรือหากมีก็ไดมายากขึ้นดวยขอจํากัดตางๆ มากมาย 
   เชน แหลงพลังงานไปอยูในประเทศท่ีไมยินยอมใหประเทศอ่ืนเขาไปไดสัมปทานหรือทําการผลิต ความยากลําบากในการเขาถึงแหลง
พลังงานอันเนื่องจากภูมิประเทศ ฯลฯ นอกจากน้ี ยังมีเรื่องผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการผลิต/การใชพลังงานเหลาน้ันเปนขอจํากัดที่สําคัญมาก 
เพ่ิมเขามาอีกซึ่งทําใหไมเอื้ออํานวยตอการผลิตพลังงานเพ่ือใชในโลก ทําใหราคาพลังงานทั้งในปจจุบันและในอนาคตมีแนวโนมสูงขึ้น ดังนั้น 
ประเทศตางๆ จึงพยายามมองหาแหลงพลังงานใหมๆ มาใชทดแทนพลังงานจากฟอสซิลมีมากขึ้น ประเทศไทยเองไดมีหลายหนวยงานท่ีพยายาม
มองหาแหลงพลังงานทดแทนใหมๆ ที่มีคุณลักษณะดังกลาวมาใชทดแทนพลังงานจากฟอสซิล   ตัวอยางเชน   พลังงานจากสาหราย   พลังงานจาก
เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทง (Pellet)  เปนตน รวมถึงกระทรวงพลังงานซ่ึงเปนหนวยงานหลักที่ดูแลดานพลังงานของประเทศก็ไดใหความสนใจในการที่
จะพัฒนาพลังงานใหมเหลานี้ใหเกิดขึ้นในประเทศอยางมีศักยภาพดวยเชนกัน  
 จากการท่ีสาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรมไดมกีารประชุมหารือรวมกบักระทรวงพลังงานและหนวยงานท่ีเกีย่วของเร่ือง แนวทางความรวมมอื
ดานพลังงานกับสาธารณรัฐเกาหลีเมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม 2555  เพื่อหาแนวทางความรวมมือดานพลังงานกับสาธารณรัฐเกาหลี โดยเฉพาะดาน
พลังงานทดแทนตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2555  ที่เห็นชอบตามที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเสนอตอคณะรัฐมนตรี กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ไดใหขอมูลเก่ียวกับดานพลังงานทดแทนไววา พพ. จะใหความสนใจกับพลังงานประเภทใหมที่มิใชรูป
แบบเดิมๆ โดยพลังงานใหมที่นาสนใจและนาจะพัฒนาใหเกิดขึ้นไดในประเทศไดอยางมีศักยภาพหากไดรับการถายทอดเทคโนโลยีหรือไดรับ
ความรวมมือจากประเทศที่มีเทคโนโลยีที่สูงกวา คือ เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทง (Pellet)  พลังงานจากคลื่นทะเล (Tidal Power and Ocean 
Current Power)  แกสจากหลุมฝงกลบขยะมูลฝอย (Landfill Gas) และระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid)  
 บางทานอาจเคยไดยินชื่อพลังงานเหลานี้มาบาง แตบางทานอาจ
จะยังไมคุนเคยวามันเปนอยางไร เหตุใด พพ. จึงใหความสนใจพลังงาน
เหลานี้  ผูเขียนก็ขออางอิงขอมูลจากแหลงตางๆ ที่มีการกลาวถึงเพ่ือให
พวกเรารู จักมันดีขึ้นและการท่ีจะพัฒนาพลังงานใหมเหลาน้ีใหกับ
ประเทศไทยจะมีแนวทางอยางไร ดังนี้

1.  เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทง (Wood  Pellet) ผลิตจากเศษวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตร เชน เหงามันหรือเศษมันสําปะหลัง ชานออย 
ซังขาวโพด  ไมทั้งประเภทเน้ือแข็ง เนื้อออน หรือขี้เลื่อย เปนตน  
  กรรมวิธีการผลิต คือ เอาวิตถุดิบที่ใชนํามาผานกระบวนการ
ยอยและลดความชื้นแลวนํามาอัดเปนแทง จากนั้นจึงนําไปลดอุณหภูมิ
กอนเก็บเขาไซโล  โดยจะสามารถรักษาความช้ืนอยูระหวาง 8-10% ขอดี
ของเช้ือเพลิงชีวมวลอัดแทง คือ สะดวกแกการขนสง พลังงานท่ีไดจาก
การเผาไหมประมาณ 4.8 เมกะวัตต ตอตัน (MWh/ton) หรือประมาณ 

เ
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17 ล  านบีทียู/ตัน  (BTU/ton)  มีขี้ เ ถ  าน อย  มีค  ามลพิษที่ เกิ ดจากการเผาไหม  เวลานํ ามาใช น อยกว  าถ  านหินถึ ง  20 เท  า
ซึ่งถือวามีปริมาณนอยมากจึงเปนพลังงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  ชวยลดภาวะโลกรอนจึงทําใหเปนที่สนใจอยางมากในอุตสาหกรรมภาคการ
ผลิตทั้งในและตางประเทศ เชน เกาหลี  ญี่ปุน และจีน โดยภาคอุตสาหกรรมนําไปใชในงานเปนเชื้อเพลิงใน Boiler เพื่อผลิตไอนํ้า  หรือใชในเตาเผา 
(Stove) แตจากขอมูลของผูแทนสภาอุตสาหกรรมที่ไดจากการประชุมรวมกันขางตนทราบวา  ในขณะนี้ประเทศไทยยังไมมีเทคโนโลยีการผลิตเชื้อ
เพลิงชีวมวลอัดแทงในระดับ Premium Grade เพื่อสงไปขายยังตางประเทศไดเนื่องจากการผลิตในระดับ Premium Grade นี้ตองใชเทคโนโลยี
มากและไทยยังไมมีเทคโนโลยีถึงขั้นน้ัน จึงยังเปนพลังงานที่ยังตองมีการพัฒนาเทคโนโลยีตอไป ซึ่งอาจจะไดมาจากการรวมทุนหรือการทําวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีรวมกันกับประเทศที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ภาพที่ 2 การผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานคล่ืน ภาพที่ 3 การติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงานคลื่น

ที่มา : http://burapha-university.blogspot.com/2010/01/ocean-tidal-energy.html

และการพองตัวของฟองอากาศไปผลักใหเครื่องกําเนิดไฟฟาหมุน การผลิตไฟฟาจากพลังงานคล่ืนสามารถท่ีจะทําไดทั้งแบบระบบท่ีติดตั้งไปตาม

ชายฝงและระบบนอกฝงนํ้าลึกมากกวา 40 เมตร

  สําหรับพลังงานจากคล่ืนทะเลน้ี  พพ. ไดใหขอมูลวาสาธารณรัฐเกาหลีมีศักยภาพในเร่ืองเทคโนโลยีการผลิตพลังงานประเภทน้ี  และใน

ปจจุบันเกาหลีกําลังกอสรางโรงไฟฟา Tidal Power and Ocean Current  Power  ขนาด 250 เมกะวัตต   ในการที่ประเทศไทยจะพัฒนา

เทคโนโลยีพลังงานประเภทนี้ควรตองไปศึกษาจากประเทศที่มีการพัฒนาแลววาจะมีแนวทางการดําเนินการอยางไร  หรือมีเทคโนโลยีอะไร  รวมถึง

ควรมีการแลกเปล่ียนขอมูลกันเนื่องจากประเทศไทยยังไมเคยมี

การดําเนินการดานนี้  

 3. แกสจากหลุมฝงกลบขยะมูลฝอย (Landfill Gas)   

ปจจุบันไดมีการนําเอาขยะมาฝงกลบเพ่ือใหเกิดกาซมีเทนตาม

ธรรมชาติจากขยะที่เนาเสียแลวนํากาซท่ีไดมาเปนเช้ือเพลิงใน

การผลิตไฟฟา   ซึ่งจะสามารถลดการปลอยแกสที่ทําใหเกิดภาวะ

เรือนกระจกจากการเผาและยังสามารถลดการใชเช้ือเพลิงจาก

ซากดึกดําบรรพที่จะนํามาใชในการผลิตไฟฟาไดอีกดวย พพ. 

ไดระบุวาโดยท่ัวไปการใชเทคโนโลยียอยสลายแบบไมใชออกซิเจน

ในการบําบัดขยะมูลฝอยอินทรีย 1 ตัน จะไดกาซชีวภาพประมาณ 

100-200 ลูกบาศกเมตร กาซชีวภาพที่ไดจะมีเทนเปนองคประกอบ

ประมาณ 55-70%  และมีคาความรอนประมาณ 20-25 เมกะจูล

ตอลูกบาศกเมตร ซึ่งพลังงาน 20-40% ของพลังงานของกาซ

ชีวภาพท่ีผลิตไดจะถูกนํามาใชในระบบท้ังในรูปของพลังงานไฟฟา

และพลังงานความรอน ซึ่งในการประชุมรวมกับ สศอ. พพ. เหน็วา
ภาพที่ 4 เทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพจากหลุมฝงกลบขยะมูลฝอย

ที่มา : http://www.vcharkarn.com/varticle/38524
่

2. พลังงานจากคลื่นทะเล (Tidal Power and Ocean 
Current Power) มนุษยเราสามารถท่ีจะนํากระแสคล่ืนในทะเลหรือ
มหาสมุทรมาผลิตไฟฟาไดโดยอาศัยอุปกรณที่ดึงพลังงานจากคลื่นมา
ใชโดยตรง ซึ่งจะทําการแปลงการเคล่ือนไหวในแนวต้ังของกระแสคล่ืน
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ประเทศไทยควรมีการไปศึกษาดูงานด าน  Landfi l l  Gas 

ที่สาธารณรัฐเกาหลี เ น่ืองจากสาธารณรัฐเกาหลีมี โครงการ 

Sudokwon Landfill ซึ่งเปนโครงการระบบการกําจัดขยะแบบ

ครบวงจรของกรุงโซล  และถือวาเปนระบบกําจัดขยะแบบกาวหนา

ที่สุดในโลกและนาจะเปนกรณีศึกษาในเรื่องน้ีได ไทยอาจจะได

ประโยชนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลวาสาธารณรัฐเกาหลีมีวิธี

การดําเนินการอยางไร มีวิธีในการจัดการมวลชนซ่ึงเปนอุปสรรค

ใหญในการตั้งโรงไฟฟาจากขยะอยางไรใหประชาชนยอมรับ   

 4.  ระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) เปน

ระบบโครงขายสําหรับสงไฟฟาอัจฉริยะแบบครบวงจรโดยใช

เทคโนโลยดีจิติอล ทาํหนาทีส่งไฟฟาจากผูใหบรกิารไปยงัผูใชบรกิาร

ดวยระบบสื่อสาร สองทางเพื่อควบคุมเครื่องใชไฟฟา ณ บานของ

ผูใช ซึ่งจะชวยใหสามารถบริหารจัดการการใชพลังงานไฟฟาได

อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งแตละบานที่ใชระบบนี้ตองติดมิเตอรไฟ

แบบใหมที่มีการติดตั้งอุปกรณและโปรแกรม ที่สามารถตรวจสอบ

การใชไฟฟาไดตามจริงเพ่ือคํานวณวามีการใชไฟฟาเทาใด จุดใดใช

มาก  จุดใดใชนอย ใหสามารถคํานวณการแจกจายกระแสไฟฟา

ของเมืองได ชวยใหการจายกระแสไฟฟาเสถียร ลดปญหาไฟดับ

ในชวงที่มีการใชไฟสูง  

  พพ. ไดใหขอมูลไวในการประชุมกับ สศอ. วารัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีใตไดใชเกาะเจจูเปนเมืองตนแบบในการทดลองใชระบบสมารท

กริด (Smart Grid) ประเทศไทยจึงควรใชเกาะเจจูเปนกรณีศึกษาเพื่อนํามาพัฒนาใชในประเทศไทย

ภาพที่ 5  แสดงระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid)

ที่มา : http://www.vcharkarn.com/vnews/154546

บรรณานุกรม :
 ● การประชุมเรื่อง  แนวทางความรวมมือดานพลังงานกับสาธารณรัฐเกาหลี วันจันทรที่ 9 กรกฎาคม 2555, สํานักงาน
  เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 ●  Wood  Pellet ,  http : //www.thepellets.co.th/th
 ●  ผลิตภัณฑเชื้อเพลิงอัดเม็ด (Wood  Pellet), http : //greenennergythai/product.html

 ●  พลังงานคลื่นในทะเล Ocean Tidal Energy, January 11, 2010. http://burapha-university. blogspot.
  com/2010/01/ocean-tidal-energy.html

 ● พลังงานจากขยะทางออกปญหารกโลก, รัฐพร  คําหอม, หนังสือพิมพโพสตทูเดย, www.posttoday.com, 
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 ●  ตองเร่ิมจริงจังกับการพัฒนาพลังงานทดแทนแคใหไดคร่ึงของเกาหลีใต, เดลินิวส วันจันทรที่ 28 พฤษภาคม 2555,  

  http://www.dailynews.co.th/thailand/116804 
 ● ปาฎิหารยพลังงานจากขยะ : เรื่องจริงที่ไมอิงนิยาย (The Convenient Truth about Garbage to Energy) (ตอนท่ี 2), 
  http://www.vcharkarn.com/varticle/38524
 ● ระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid), http://www.vcharkarn.com/
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เซินเจิ้น เซี่ยเหมินเซินเจ้ิน เซี่ยเหมิน :  : 

ความสําเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหมของจีน ความสําเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหมของจีน 

บนฐานความรวมมือที่เขมแข็งบนฐานความรวมมือที่เขมแข็ง สมานลักษณ  ตัณฑิกุล
สํานกันโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

1 อีก 2 ประเทศกรณีศึกษา ไดแก เกาหลีใต และอินเดีย

ปป  ระเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ถือเปนหนึ่งในประเทศ

  มหาอํานาจของทวีปเอเชียและของโลก โดยเฉพาะในดาน

การพฒันาเศรษฐกจิและอตุสาหกรรม ซึง่มพีฒันาการอยางกาวกระโดด 

ตั้งแตในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ป ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2496 – 2500) 

ภายใตการนําของเหมา เจอตุง จนมาถึงปจจุบัน ประเทศจีนอยูในชวง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ป ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2554 – 2558) ซึ่งมี

แนวทางการพัฒนาเนนไปที่การสานตอการแกปญหาความไมสมดุล

ทางเศรษฐกิจ ตอเนื่องจากแผนฯ ฉบับที่ 11 โดยตั้งเปาหมายการ

เติบโตทางเศรษฐกิจไวที่รอยละ 7 ลดลงจากเปาหมายในแผนฯ ฉบับที่ 

11 ที่ตั้งไวรอยละ 7.5 เปนการสงสัญญาณวา จากน้ีไปรัฐบาลจีนจะเนน

การพัฒนาเชิงคุณภาพมากขึ้น ในสวนของการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

จะมุงเนนการปรับโครงสรางอุตสาหกรรม ทั้งการยกระดับอุตสาหกรรม

ดั้งเดิมโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

และการพัฒนาอตุสาหกรรมยุทธศาสตรใหม 7 สาขา ไดแก อตุสาหกรรม

ประหยัดพลังงานเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อุตสาหกรรมสารสนเทศ

รุนใหม อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการผลิตข้ันสูง 

อตุสาหกรรมพลงังานใหม อุตสาหกรรมวสัดใุหม และอตุสาหกรรมยานยนต

พลังงานสะอาด

 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ในฐานะหนวยงานจัด

ทําแผนและนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ได มี

การศึกษายุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบของไทย

กับประเทศท่ีมีศักยภาพโดดเดน โดยมีประเทศจีนเปนหน่ึงในกรณี

ศึกษา1 ในการนี้ เจาหนาท่ีของสํานักงานฯ รวมกับทีมที่ปรึกษาโครง

การฯ จากมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง จึงไดเดินทาง

ไปสํารวจภาคสนาม ณ 2 เมืองสําคัญของประเทศจีน คือ เมืองเซินเจ้ิน 

และเมืองเซี่ยเหมิน ซึ่งเปนเมืองที่มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับสูง จึงเปนกรณีตัวอยางท่ีดีดานการ

พัฒนาอุตสาหกรรม โดยคณะเดินทางไดมีโอกาสเขาเย่ียมชมและ

เก็บขอมูลจากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการ

ศึกษา/วิจัย ทําใหไดรับทราบขอมูลที่เปนประโยชนมากมาย โดยเฉพาะ

ปจจัยความสําเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม เพื่อนํามาประยุกตใช

ใหเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยตอไป 

 เริ่มจากเมืองเซินเจิ้น ซึ่งเปนเมืองใหมที่กอตั้งขึ้นเพียง 32 ป

เทานั้น แตมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางกาวกระโดด จนเปนเมืองท่ี

สงออกสินคาอันดับ 1 ของจีนมาตลอด 19 ป สามารถสราง GDP ได

เปนอันดับ 4 ของประเทศจีน รองจากเซี่ยงไฮ ปกกิ่ง กวางโจว ตาม

ลําดับ และเน่ืองจากเปนเมืองที่มีความเช่ือมโยงใกลชิดกับฮองกง ทั้งใน

เชิงภูมิศาสตรและความรวมมือดานเศรษฐกิจ จึงถูกกําหนดเปนเขต

เศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากบางพื้นที่แลวยกระดับเปนเขตเศรษฐกิจ

พิเศษทั้งเมืองเมื่อปที่แลว 

 เซินเจิ้นมีบริษัทตางชาติยักษใหญเขามาลงทุนหลายรายไมวา

จะเปน Microsoft IBM Oracle Walmart และยังเปนแหลง

อุตสาหกรรมสําคัญ ทั้งอุตสาหกรรมดั้งเดิม เชน สิ่งทอเครื่องนุงหม 

อัญมณี นาฬกา แกว ของเลน เฟอรนิเจอร และอุตสาหกรรมใหม เชน 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ อินเตอรเนต วัสดุใหม พลังงานใหม 

ภายใตนโยบายภาครัฐที่ผลักดันใหเซินเจิ้นเปนเมืองแหงนวัตกรรม 

(City of Innovation) ในขณะเดียวกัน ก็มีนโยบายสรางเมืองใหเปน

เมืองแหงสวน (Garden City) เห็นไดจากบรรยากาศในเมืองท่ีเต็มไป

ดวยตนไมตลอดสองขางทาง ทามกลางตึกสูงรูปทรงแปลกตาจํานวน

มาก และไฟถนนที่สองสวางโดยใชพลังงานลมและแสงอาทิตย

 เบื้องหลังความสําเร็จของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วของ

เมืองเซินเจ้ิน มาจากการผนึกกําลังที่เขมแข็งของภาครัฐ เอกชน และ

สถาบันการศึกษาวิจัย ในมุมมองของภาครัฐ จากการพบปะพูดคุยกับ

เจาหนาที่ของ Shenzhen Science, Industry, Trade and 

Information Technology Commission ซึ่งเปนหนวยงานที่ทํา

หนาที่ศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรม การคา เทคโนโลยีสารสนเทศ การสงเสริมการลงทุน และ

ความรวมมือทางเศรษฐกิจของเมืองเซินเจ้ิน รวมทั้งบริหารจัดการแผน
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ดังกลาวใหเกิดผลในทางปฏิบัติ ทําใหทราบ

ป จจัยความสํา เร็จในการพัฒนา

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สําคัญหลาย

ประการ ไมวาจะเปนการมีทรัพยากร

มนุษย  ที่ มี คุณภาพ  ทั้ ง การ ดึ ง ดูด

บุคลากรคุณภาพจากตางประเทศ และ

บุคลากรของจีนที่จบการศึกษาหรือถูกสง

ไปรับการพัฒนาจากตางประเทศโดยไดรับ

เงินสนับสนุนจากรัฐบาล ความเชื่อมโยง

ระหวางแหลงวัตถุดิบและอุตสาหกรรม

โดยรอยละ 80 ของวัตถุดิบที่จําเปนในการผลิต 

สามารถหาซ้ือไดในระยะไมเกิน 100 กิโลเมตร

จากโรงงาน การใหความสําคัญกับการพัฒนา

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เห็นไดจากคาใช

จายดานการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่มีสัดสวนถึง

รอยละ 3.66 ของ GDP เมืองเซินเจิ้น อีกทั้งจํานวน สิทธิ บั ต รและ

ผูมีความสามารถพิเศษ (Talent) จํานวนมาก การพัฒนาอุตสาหกรรม

โดยภาคเอกชนมีบทบาทนํา โดยเฉพาะการพัฒนานวัตกรรมเปนของ

ตนเอง เชน บริษัท ZTE และ Huawai ซึ่งเปนบริษัทชั้นนําดาน

อุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมของจีน มีการขอจดสิทธิบัตรมากเปน

อันดับ 1 และอันดับ 3 ของโลก ภายใตการสนับสนุนและนโยบายที่มี

ประสิทธิภาพของภาครัฐ เชน นโยบายสงเสริม SMEs โดยจัดต้ังศูนย

บมเพาะ จัดหาสินเชื่อสําหรับ SMEs เพ่ือกอต้ังและพัฒนาธุรกิจ 

นอกจากนี้ ยังมีการต้ัง R&D Center ที่เอกชนเปนผูกอตั้ง โดยไดสิทธิ

ประโยชนจูงใจจากรัฐบาล ซึ่งสิทธิประโยชนเหลานี้จะแตกตางกันใน

แตละป ขึ้นอยู กับนโยบายรัฐบาลในขณะน้ันวาจะใหการสงเสริม

กิจการประเภทใด 

 การมีบทบาทนําในการพัฒนาของภาคเอกชนตามที่กลาวถึง

ขางตน เห็นไดอยางชัดเจนจากการเย่ียมชมบริษัทเอกชนช้ันนําในเมือง

เซินเจิ้น 2 บริษัท ที่สามารถพัฒนาตัวเองจากธุรกิจขนาดเล็กมาเปน

บริษัทชั้นนําไดในระยะเวลาไมนาน ภายใตการสนับสนุนจากภาครัฐ 

บริษัทแรกคือ บริษัท Mindray เปนบริษัทผลิตเครื่องมือแพทยที่ริเริ่ม

กอตั้งโดยกลุมคนเพียงไมกี่คน แตปจจุบันสามารถพัฒนาเปนผูนําใน

การผลิตเคร่ืองมือแพทยที่มีชื่ออยูในตลาดหุนสหรัฐฯ และทําตลาดไป

ทั่วโลก โดยมุงเนนในการเปนทางเลือกสําหรับประเทศกําลังพัฒนา

และประเทศรายไดปานกลาง อยางเชนประเทศไทย โรงพยาบาลช้ันนํา

อยางรามาธิบดี ก็ใชเครื่องมือแพทยของ Mindray เชนกัน รากฐาน

ความสําเร็จของ Mindray มาจากการใหความสําคัญกับการวิจัยและ

พัฒนาเปนอยางมาก มีการจัดตั้งศูนย R&D 9 ศูนยทั่วประเทศ และใช

เงินทุนถึงรอยละ 10 ของยอดขายเปนเงินลงทุนดาน R&D ทําใหมี

ผลิตภัณฑใหมออกสูตลาดเฉล่ีย 7-10 ชิ้นตอป สวนบริษัทที่ 2 คือ 

บริษัท Shenzhen Greenwheel เปนบริษัทผลิตรถยนตพลังงาน

ไฟฟาเพ่ือขายในประเทศเปนหลัก บริษัทน้ีมีการพัฒนาโดยอาศัย R&D 

เชนเดียวกับบริษัทแรก โดยเนนไปที่การศึกษา คนควาและพัฒนา

ราบ

ะ

สง

ดรับ

มโยง

กรรม

การผลิต

กิโลเมตร

ารพัฒนา

ไดจากคาใช

มีสัดสวนถึง

เทคโนโลยีสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมนี้ นั่นก็คือ 

แบต เตอ ร่ี และระบบ ขับ เค ล่ื อน ท่ี ส ามารถ

ชารตแบตฯ ดวยไฟบานเพียง 6 ชั่วโมง ก็สามารถ

วิ่ งได  300 กิโลเมตร ด วยความเร็วสูงสุด 

150 กิโลเมตร/ชั่วโมง การพัฒนาเทคโนโลยี

ของบริษัทเปนไปอยางมีขั้นตอน ทั้งจากการ

ศึกษาเรียนรูดวยตัวเองควบคูกับการดูดซับ

เทคโนโลยีจากตางประเทศ สวนภาครัฐจะ

ใหการสนับสนุนทั้งทางตรงโดยการใหเชา

ที่ดินเพื่อสร างโรงงาน และทางออม

โดยการส ง เสริมด านอุปสงค   เช น 

การกําหนดนโยบายการขนสงสีเขียว 

การเพิ่มสถานีชารตไฟฟาสาธารณะ 

การกําหนดมาตรการแบงเบาภาระผู ซื้อรถยนต

พลังงานไฟฟาโดยรฐัออกคาใชจายใหสวนหนึ่ง 

 อีกภาคสวนหน่ึงที่เปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนา

อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมใหมที่เนนการใชเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ก็คือสถาบันศึกษาวิจัย ทางคณะเดินทางไดเขาเยี่ยมชม 

Shenzhen Institute of Advanced Technology (SIAT) ซึ่ง

เปนสถาบันวิจัยแหงชาติ ที่มีจุดมุ งหมายเพ่ือนําผลงานวิจัยสู ภาค

อุตสาหกรรมและระดับสากล สถาบันแหงนี้ มีศูนยวิจัยเฉพาะดานท่ีมี

ผลิตภัณฑนาสนใจหลายอยาง อาทิ รถยนตพลังงานไฟฟา แผนผลิต

พลังงานแสงอาทิตย (Photovoltaic) หุนยนตสําหรับใชงานในดาน

ตางๆ การพัฒนาอุปกรณที่ใชกลไกทางวิศวกรรมเชื่อมโยงกับระบบ

ประสาทสําหรับคนพิการเพื่อใชงานแทนอวัยวะที่สูญเสียไป การพัฒนา

ซอฟแวรสําหรับใหบริการดานสุขภาพ เปนตน งานวิจัยของสถาบันฯ 

สวนใหญเปนโครงการวิจัยขนาดใหญของภาครัฐ โดยดําเนินการวิจัย

พัฒนารวมกับภาคอุตสาหกรรม มุงเนนใหภาคอุตสาหกรรมสามารถ

ผลิตสินคาไดในตนทุนที่ถูกลง เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดท่ี

มีขนาดใหญแตยังขาดการผลิตเพ่ือรองรับ ภายใตมาตรการสนับสนุน

ของรัฐบาลทองถิ่น เชน มาตรการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ 

นโยบายสนับสนุนนักวิจัยที่มีเทคโนโลยีใหมๆ ใหจัดตั้งบริษัทขึ้นมา

โดยถือหุนในบริษัทไดถึงรอยละ 50 เปนตน 

 จึงกลาวไดวาความสําเร็จในการนําผลงานวิจัยมาสูการผลิต

ภาคอุตสาหกรรมในกรณีของประเทศจีน มาจากความตองการของ

ตลาด ประกอบกับนโยบายสงเสริมการวิจัยพัฒนาและระบบการ

จัดการนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐ อาทิ การพิจารณากล่ัน

กรองขอเสนอโครงการวิจัยโดยคณะกรรมการและภาคสวนท่ีเก่ียวของ 

การสนับสนุนให  เกิดอุตสาหกรรมใหม  โดยเร่ิมจากการจัดตั้ ง

สถาบันวิจัยพัฒนาขึ้นใหมสําหรับอุตสาหกรรมนั้นๆ เพื่อเปนกลไกขับ

เคล่ือนการพัฒนาภายใตแนวคิดที่วาหากมีเทคโนโลยีแลว อุตสาหกรรม

จะเกิดขึ้นเอง เม่ือผนวกกับระบบการปกครองของจีนที่รัฐบาลมีอํานาจ

ในการสั่งการแบบเด็ดขาด การนําผลงานวิจัยมาผลิตในเชิงพาณิชยจึง

ไมใชปญหาสําหรับจีน เหมือนเชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 
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 อกีเมืองหน่ึงท่ีคณะไดเดินทางไปสํารวจขอมูลคอืเมอืงเซีย่เหมนิ

ซึ่งมีความนาสนใจไมแพกับเซินเจ้ิน เซ่ียเหมินต้ังอยูในมณฑลฝูเจ้ียน 

ประกอบดวยพ้ืนที่ 6 เขต และทุกเขตเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน 

ตั้งอยูหางจากไตหวันเพียง 100 กวากิโลเมตร จึงเปนเมืองทาสําคัญ 

ซึ่งถือเปนความไดเปรียบเชิงพื้นที่ในการเปนศูนยกลางการคาและ

การลงทุน นอกจากนี้ ยังเปนเมืองที่ไดรับการยอมรับวาเปนหนึ่งใน

เมืองนวัตกรรมและเมืองคารบอนตํ่า มีนักลงทุนเขามาลงทุนจํานวน

มาก สวนใหญเปนบริษัทขนาดใหญในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสที่ใช

เทคโนโลยีขั้นสูง เชน บริษัท DELL บริษัทผลิตมือถือ หนาจอ iPhone 

iPad ซึ่งบริษัทชั้นนําเหลานี้แมคิดเปนแครอยละ 10 ของบริษัททั้งหมด 

แตมีสัดสวนในการสรางรายได การจางงานและการสงออกถึงประมาณ

รอยละ 50 สวนหนึ่งมาจากนโยบายรัฐบาลทองถิ่นที่เนนการสราง

บรรยากาศท่ีดสํีาหรบัการลงทุน เชน การวางแนวนโยบายดานเทคโนโลยี 

(Technology Plat form) เพื่ อการพัฒนาของภาคเอกชน 

การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะดานเทคโนโลยีชีวภาพ 

ที่ใชในการผลิตยา/วัคซีน/วิตามิน ซึ่งเปนอุตสาหกรรมใหมที่มีศักยภาพ

และเป นห น่ึ ง ในอุตสาหกรรมเป  าหมายของ เมื อง เซี่ ย เหมิน 

การสนับสนุนดานเทคนิคและการเงิน เชน การจัดตั้งศูนยบมเพาะ/ 

ศูนยวิจัยสาธารณะดานเทคโนโลยี การใหเงินชวยเหลือแกวิสาหกิจเพื่อ

ใชทําวิจัย/สรางนวัตกรรม เปนตน

 จากการเยี่ยมชมหน วยงานภาครัฐ The Bureau of 

Economic Development of X iamen Munic ipal 

Government และ Xiamen Municipal Bureau of Science 

and Technology ทําใหทราบถึงปจจัยความสําเร็จในการพัฒนา

อุตสาหกรรมของเมือง เซี่ย เหมิน โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรม

ใหม โดยปจจัยความสําเร็จที่คอนขางเดนชัด คือ การบูรณาการของ

ภาคสวนท่ีเกี่ยวของในการบริหารจัดการเทคโนโลยีและการวิจัย

พัฒนาสูเชิงพาณิชยอยางเปนระบบ ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษา 

และสถาบันวิจัย ภาครัฐมีบทบาทในการวางนโยบายโดยมุงเนนท้ัง

การวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยข้ันสูง ภายใตการแบงหนาที่รับผิดชอบที่

ชัดเจนและรับชวงตองานกันอยางเปนระบบของกระทรวงที่เกี่ยวของ 

เชน กระทรวงศึกษาฯ กระทรวงวิทยาศาสตร กระทรวงอุตสาหกรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติขึ้น

มาดูแล ผูแทนจากทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพิจารณากล่ันกรองขอ

เสนอการวิจัยและพัฒนาท่ีเสนอมาจากภาคเอกชน/สถาบันวิจัยตางๆ 

แลวรัฐบาลจะเปนผูตัดสินใจขั้นสุดทาย รวมทั้งวางแผนพัฒนาแตละ

ระดับของการวิจัยดวยวิธีที่เหมาะสม ดานการเงิน มี National 

Science Foundation เปนแหลงเงินทุนสนับสนุนแกสถาบันตางๆ ใน

การทําวิจัย ในขณะที่ภาคเอกชนจะเปนผูผลิตผลิตภัณฑออกสูตลาดใน

เชิงพาณิชย ตัวอยางเชน มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน ริเริ่มทําการวิจัยขั้นพื้น

ฐานโดยไดรับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิและกระทรวงวิทยาศาสตร ตอมา

ไดนําผลการวิจัยนั้นไปจดสิทธิบัตรแลวนํามาใหบริษัทเอกชนทดลอง

ผลิต ภายใตการสนับสนุนของรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่น 

โดยรัฐบาลกลางเปนผูใหเงินทุนสําหรับการวิจัยขั้นพื้นฐาน สวนรัฐบาล

ทองถิ่นจะเนนการผลักดันใหนํางานวิจัยมาสูการผลิตเชิงพาณิชย 

โดยพิจารณาอุตสาหกรรมเปาหมายตามความไดเปรียบของทรัพยากร

ที่มีอยูในแตละพื้นที่ 

 จะเห็นไดวา ภาครัฐมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการสรางสภาพ

แวดลอมที่ เอื้อต อการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม ทั้งการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย โดยสงเสริมใหบุคลากรไปศึกษาตอตางประเทศใน

สาขาที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฮเทค การจัดพื้นที่รองรับอุตสาหกรรม

อยางเหมาะสม เชน การสรางเขตอุตสาหกรรมไฮเทคในเมืองเซ่ียเหมิน

เปนแหงแรกของประเทศจีน การต้ังสวนอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ชีวภาพ การปรับโครงสรางอุตสาหกรรมใหเหมาะสมกับแนวโนม/

ทิศทางของตลาดและสภาพแวดลอมในพ้ืนที่ เชน ปรับเปลี่ยน

อุตสาหกรรมด้ังเดิมที่ไมเหมาะกับพื้นที่ขนาดเล็กของเซ่ียเหมินอยาง

อุตสาหกรรมเคมี ใหยายโรงงานผลิตเขาไปในแผนดินใหญใหมากขึ้น 

โดยรัฐใหการสนับสนุนดานพื้นที่ใหโรงงานไปเชาอยู แลวหันมาพัฒนา

อตุสาหกรรมใหมอยางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชวีภาพ และอุตสาหกรรม

สรางสรรคที่ไมตองใชเงินทุนมากนักอยางอุตสาหกรรมวัฒนธรรม 

นอกจากนี้ ยังสงเสริมความรวมมือดานการวิจัยและการตลาดกับ

ประเทศไตหวันซึ่งมีความเช่ือมโยงกันในเชิงพื้นที่ และประเทศผูนํา



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 18 วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
วารสาร

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 18 วารสาร

อื่นๆ เชน สหรัฐ EU ญี่ปุ น ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย 

สถาบัน บริษัท ตลอดจนใหความสําคัญกับการสงเสริม 

SMEs รวมถึงการสร างผู ประกอบการใหม  ใน

อุตสาหกรรมใหม โดยเชื่อว าวันหนึ่ง คนเหลาน้ีจะ

ประสบความสําเร็จได 

 การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมใหมของ

รัฐบาลจีน ไดรับการยืนยันจากบริษัทเอกชนที่คณะได

เขาเก็บขอมูลทั้ง 2 บริษัท คือ บริษัท Xiamen Sona 

Energy และบริษัท Xiamen Innovax Biotech 

เนื่องจากทั้ง 2 บริษัทประกอบอุตสาหกรรมท่ีอยูในสาขา

เปาหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศฉบับ

ปจจุบัน จึงไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐอยางเต็มที่ 

บริษัทแรก เปนผูผลิตแผงโซลาเซลล ที่เปนบริษัทจีน 100% กลยุทธ

หลักของบริษัทในการพัฒนาเทคโนโลยี ไดแก การวิจัยพัฒนาอยาง

ตอเนื่องโดยรวมมือกับสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยตางๆ รวมท้ัง

การดูดซับ แลกเปล่ียน เรียนรูเทคโนโลยีจากประเทศท่ีบริษัทนําเขา

เครื่องจักรมาใชในการผลิต เพื่อเปนฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีของ

ตัวเอง เมื่อประกอบกับมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ เชน การให

สิทธิประโยชนทางภาษีในการนําเขาเครื่องจักร/จัดซื้อวัตถุดิบ 

นโยบายดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถของรัฐบาลทองถิ่น ตลอด

จนโอกาสที่ เกิดจากตนทุนวัตถุดิบที่ลดลงและการเติบโตของ

อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนตามกระแสโลก จึงทําใหบริษัทเติบโต

อยางรวดเร็วภายในระยะเวลาไมกี่ป สวนบริษัทท่ี 2 เปนบริษัทที่มี

ผลิตภัณฑเดนคือ วัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบอี ซึ่งจีนไดประกาศ

ความสําเร็จในการเปนวัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบอีตัวแรกของโลก 

ในงานประชมุนานาชาตทิีจ่ดัโดยกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ของจีนเมื่อปที่แลว วัคซีนดังกลาวใชเวลาวิจัยเกือบ 14 ป ใชเงิน

ลงทุน 500 ลานหยวน และนักวิจัยกวา 200 คน พัฒนาการของการ

ผลิตวัคซีนนี้แสดงถึงความสําเร็จในการนําผลงานวิจัยมาสูการผลิต

เชิงพาณิชยไดอยางชัดเจน โดยเร่ิมแรก มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินมีการ

วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่ใชผลิตวัคซีนแลวนําไปจดสิทธิบัตร จากน้ัน

บริษัทจึงซื้อเทคโนโลยีแลวนํามาพัฒนาตอจนสําเร็จเปนวัคซีน ซึ่งมี

แผนจะออกสูตลาดในประเทศประมาณปลายปนี้ 

 ในสวนของภาคการศึกษา คณะเดินทางไดพบปะหารือกับ

คณาจารยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเซ่ียเหมิน ซึ่งเปน

มหาวิทยาลัยชั้นนําและเกาแกของจีน กอตั้งเม่ือป ค.ศ. 1921 มี

ศูนยวิจัยดานพลังงานซ่ึงมีผลงานโดดเดนทั้งในระดับประเทศและ

ระดับสากล จากการหารือกับทีมนักวิจัย ทําใหทราบขอมูลท่ีเปน

ประโยชนเกี่ยวกับนโยบายดานพลังงานของจีน ซึ่งเปนประเทศผู

บริโภคพลังงานอันดับ 1 ของโลก สรุปไดวา ปญหาท่ีจีนประสบอยู

2 การใชไฟในจีนมีอัตราการเติบโตรอยละ 10 ตอป และคิดเปนประมาณรอยละ 3 ของโลก

ในปจจุบัน คือ การบริโภคขนาดใหญ2 ปญหาตนทุนพลังงานท่ีมรีาคาสงู 

และปญหาการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ซึง่ในระยะส้ัน อาจแกไข

ไดโดยควบคุมการเติบโตของการบริโภค เพิ่มประสิทธิภาพการใช

พลังงาน เพิ่มการใชพลังงานทดแทนที่ไมกอใหเกิดมลพิษ แตในระยะ

ยาว แนวนโยบายควรเนนการปรับเปล่ียนโครงสรางพลังงานโดยสง

เสริมใหกลไกราคาทํางานอยางมีประสิทธิภาพ สวนเรื่องพลังงาน

นิวเคลียร แมจะดูเปนทางเลือกท่ีดีที่สุด และเปนแนวทางท่ีดีในการ

ถายโอนพลังงานที่มีอยูมากในฝงตะวันตกมายังฝงตะวันออก แตยังตอง

มีการพิจารณาอยางรอบคอบไมนอยกวา 5 ปขึ้นไป สําหรับพลังงานชีว

มวลน้ัน ประเทศจีนไมไดใหความสําคัญมากนัก ทําใหปญหาราคา

ผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นจากการนํามาผลิตเปนพลังงานชีวมวล 

ซึ่งส งผลกระทบตอราคาอาหาร ไมเกิดขึ้นในจีนดังเช นท่ีเกิดใน

ประเทศไทย

 จากการลงภาคสนามใน 2 เมืองสําคัญของประเทศจีนคร้ังนี้ 

ทําใหเห็นถึงปจจัยความสําเร็จของการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีไทย

สามารถนํามาประยุกตใชไดในหลายเรื่อง แตประเด็นที่เห็นเดนชัด 

นาจะเปนการผลกัดนัการพฒันาอตุสาหกรรมใหม โดยการบรูณาการ

ของภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาวิจัยอยางเปนระบบ แตละ

ภาคสวนตางทําหนาท่ีของตนเอง รัฐบาลเนนบทบาทในการกําหนด

ทิศทางการพัฒนาและกํากับดูแลการดําเนินงานในภาพรวมใหเปนไป

ตามทิศทางที่วางไว รวมทั้งสรางปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนา 

สถาบันศึกษาวิจัยเปนผู ดําเนินการศึกษาวิจัยในหัวขอท่ีสอดรับกับ

นโยบายภาครัฐและตรงกับความตองการของภาคเอกชน สวนภาค

เอกชนเปนผูนําผลงานวิจัยออกสูตลาด ภายใตกลไกการขับเคล่ือนท่ีมี

ประสิทธิภาพและการเก้ือหนุนกันของท้ัง 3 ฝายในแตละข้ันตอนของ

การพัฒนา ซึ่งกรณีของประเทศไทย ก็มีแผนการดําเนินงานในลักษณะ

นี้อยูแลว หากมีการลงมือทําอยางจริงจัง ตอเน่ือง และบูรณาการกัน

อยางแทจริง ตลอดจนมีกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาที่ชัดเจนและ

มีประสิทธิภาพ ก็นาจะเกิดผลเปนรูปธรรมไดเชนกัน



  นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภาคอุตสาหกรรมยังมีบทบาทสําคัญ โดยสัดสวน
  มลูคาผลติภณัฑมวลรวมภาคอตุสาหกรรมไดเพิม่จากรอยละ 36.16 ของผลติภณัฑมวลรวมภายใน
ประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ในป พ.ศ. 2544 เปนรอยละ 38.99 ของ GDP ในป พ.ศ. 2554 
และสัดสวนมูลคาการสงออกผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสูงถึงรอยละ 73.39 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด ในป 
พ.ศ 2554 รวมทั้งมีสัดสวนการจางงานประมาณรอยละ 15 ของการจางงานทั้งหมด
 จากโครงสรางการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เนนการพึ่งพาแรงงานคาแรงตํ่าและทรัพยากรธรรมชาติ
เปนหลักในเชิงปริมาณ แตขาดการพัฒนาทางดานคุณภาพและผลิตภาพสงผลใหผลิตภาพแรงงาน ผลิตภาพทุน
ตํ่า รวมทั้งขาดการบริหารจัดการที่ดีทําใหผลิตภาพการผลิตโดยรวมตํ่าไปดวย ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมตอง
พึ่งพาการนําเขาทุน เทคโนโลยี จากตางประเทศในสัดสวนที่สูงเชนเดียวกัน  ดังนั้นหากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจไทย
และวิกฤติเศรษฐกิจโลกรวมท้ังผลกระทบจากเสถียรภาพคาเงินบาททําใหอัตราแลกเปล่ียนเกิดความผันผวน 
ยอมสงผลกระทบตอการผลิตของภาคอุตสาหกรรมตามไปดวย
 นอกจากน้ี การผลิตภาคอุตสาหกรรมยังเปนลักษณะการทํามากไดนอย ขาดการเช่ือมโยงหวงโซมูลคา 
หวงโซอุปทาน การประสานความรวมมือเครือขายวิสาหกิจ ทําใหภาคอุตสาหกรรมไมสามารถสรางมูลคาเพิ่ม 
(Value Added) และสรางสรรคคุณคา (Value Creation) แกผลิตภัณฑ เนื่องจากขาดการสรางและตอยอด
องคความรู การออกแบบ การสรางตราสินคาแกผลิตภัณฑ ทําใหการผลิตสวนใหญเปนเพียงการรับจางการผลิต
และขาดการเช่ือมโยงองคความรูและถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม จาก LEs สู SMEs 
 กระทรวงอุตสาหกรรม มีแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555 – 2574  ไดปรับเปล่ียน
กระบวนทัศนโครงสรางการผลิตภาคอุตสาหกรรมท่ีขับเคล่ือนดวยปจจัยการผลิตและฐานการผลิต มาเปน
อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนดวยฐานความรู / ฐานปญญา / ฐานความคิดสรางสรรค / ฐานนวัตกรรม ดวยการวิจัย
และพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูดานตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งเทคโนโลยีขั้น
สูงและเทคโนโลยีที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น รวมท้ังนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมไดสงเสริมและสนับสนุนให
เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมนวัตกรรมจากวัฒนธรรมของชาติเพื่อสรางสรรคคุณคา (Value Creation) แก
ผลิตภัณฑอยางมีคุณภาพมาตรฐาน ดวยการออกแบบและการสรางตราสินคาใหเปนที่ยอมรับ เชน สงเสริมและ
สนับสนุนสมุนไพรที่เปนอาหารและเปนยา เปนตน ทั้งนี้ภาคอุตสาหกรรมตองปรับตัวใหกาวทันตอความทาทาย
ของกระแสโลกาภิวัตนที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งดานเทคโนโลยี สังคมผูสูงอายุ 
โรคอุบัติใหม การเปลี่ยนศูนยกลางความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดยไดปรับเปล่ียนจากปจจิมภิวัตน 
(สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป) มาเปนบูรพาภิวัตน (จีน อินเดีย) ฯลฯ ทําใหภาคอุตสาหกรรมไทยตองกาวทัน
อยางมีเหตุผล พอประมาณ และมีภูมิคุมกันที่ดี โดยไมบริโภคเกินตัว ไมลงทุนและผลิตเกินตัว แสวงหากําไร
อยางเหมาะสม มีความรับผิดชอบตอสังคมและเปนธุรกิจเพื่อสังคม เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สมดังคํากลาวที่วา 
“อุตสาหกรรมไทยยุคใหมกาวไกล ใสใจสิ่งแวดลอม” เพื่อรวมพลังขับเคล่ือนการพัฒนาอุตสาหกรรมสู
อุตสาหกรรมสรางสรรคที่สมดุลและยั่งยืนสูตลาดอาเซียนและตลาดโลก 
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วิภาวรรณ เยี่ยมศิริ
สํานกันโยบายอุตสาหกรรมมหภาค



 ดังนั้นภาคอุตสาหกรรมไทยจึงควรมียุทธศาสตรการปรับโครงสรางการผลิตดวยวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือกาวสูอุตสาหกรรมฐานความรู/ฐานปญญา/ฐานความคิดสรางสรรค โดยมีแนวคิด
ขับเคลื่อนดวยการสรางและพัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรม ใหสามารถสรางและตอยอดองคความรูดวย
นวัตกรรม กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑใหกาวไกลสูอาเซียนและตลาดโลก ทั้งยกระดับศักยภาพการแขงขัน
ของอุตสาหกรรมดวยการเพ่ิมผลิตภาพและประสิทธิภาพ บนฐานความรูและความคิดสรางสรรคเกิดการเช่ือม
โยงการผลิตระหวางอุตสาหกรรมขนาดใหญกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม ในการบรรลุนโยบาย
อุตสาหกรรมสีเขียวสอดคลองกับแผน/ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมนวัตกรรมตางๆ รวมถึงการสราง
คูมือตนแบบการสรางอุตสาหกรรมนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมาตรฐาน นับเปนหัวใจสําคัญนําไปสูการสราง
และตอยออดองคความรูในนวัตกรรมเชิงพาณิชย ผลิตภัณฑนวัตกรรมตาม Demand ตลาดภายในและ
ตางประเทศ (AEC & Global) เกิดการจางงาน สรางรายได ตลอดจนทําใหประชาชนบริโภคสินคาที่มีคุณภาพ 
มาตรฐาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต ซึ่งจะประกอบดวยอุตสาหกรรมนวัตกรรมอยางนอย 3-5 ราย/สาขา
อุตสาหกรรม ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่มีความจําเปนเรงดวนผสานกับภูมิปญญาทองถิ่นจากองคความรูที่มีอยู/
คิดข้ึนมาใหมเชิงสรางสรรค ครอบคลุมถึงสินคา/ผลิตภัณฑที่สําเร็จแลวและสามารถมองเห็น/สัมผัสถึง
นวัตกรรมไดอยางเปนรูปธรรมและสามารถนํานวัตกรรมน้ันมาใชประโยชนไดจริง ตามกลุมอุตสาหกรรมคราวๆ  
ดังนี้
 ● Global OEM Industry  ไดแก  อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน อุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 
 ●  Agro-Industry อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร (อุตสาหกรรม
แปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน) อุตสาหกรรมยา สมุนไพร 
 ●  Creative  Industry อุตสาหกรรมแฟช่ัน (อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ อุตสาหกรรม
สิ่งทอเทคนิค)
 อีกทั้งเปนการสรางองคความรูที่เปนทรัพยสินทางปญญาของอุตสาหกรรมนวัตกรรมเปาหมาย ตั้งแต
ตนน้ํา กลางนํ้า และปลายน้ํา และสามารถสะทอนมูลคาเพ่ิมภายหลังการปรับโครงสรางการผลิตตาม
ยุทธศาสตรฯ ดังกลาวได
 นอกจากนี้การที่จะบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรตามที่กําหนดไว ฉันใดก็ฉันนั้นทุกภาคสวนทั้ง
ในระดับนโยบาย  ปฏิบัติการ  และผูรับบริการ ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย จะเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนและ
ผลักดันยุทธศาสตรใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวทั้งสิ้น จะทําใหเกิดการยกระดับขีดความสามารถในการ
แขงขันในเวทีโลกท่ีดียิ่งข้ึน เพ่ือรักษาตลาดเดิม เพิ่มสวนแบงการตลาด หรือสรางตลาดใหมใหได ซึ่งในโลก
ปจจบุนัองคความรูใหมๆ  และความเขมขนท้ังภาพลกึและภาพกวางของขอมลูท่ีตรงกบัความตองการของผูใช จะทวี
ความจําเปนมากขึ้นเรื่อยๆ อยางปฏิเสธไมไดอีกตอไป  ดังนั้นทุกภาคสวนที่เกี่ยวของควรเรงสรางองคความรู
ดานตางๆ และแปรเปล่ียนองคความรู นําทรัพยสินทางปญญาไปสูการจดสิทธิบัตรเปนนวัตกรรมเชิงพาณิชย
อยางตอเนื่อง ซึ่งจะนําความเจริญเติบโตสูภาคอุตสาหกรรมของประเทศ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน
ไทยดานความปลอดภัย ความอยูดีกินดีอยางยั่งยืนสืบไป 

บรรณานุกรม :
●  ประเดน็ทีม่กีารหยบิยกมาวเิคราะหและตกผลกึในคราวประชุมผูบรหิารระดบัสงูของ อก. เมือ่วนัที ่9 พฤษภาคม 2555 

  ณ อาคารกรมสงเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม
● เอกสารประกอบการประชุมคณะทํางานเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนดานวิทยาศาสตร 

  เทคโนโลยีและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555
●  เอกสารประกอบการประชุมหารือในคณะทํางานรางแผนปฏิบัติการการเพิ่มขีดความสามารถ ความยดืหยุนและ

  นวัตกรรมในภาคการผลิตเกษตร และบริการดวยวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในสวนกลาง
  ระดับกระทรวง เมื่อวันที่ 10-12 กันยายน 2555 ณ จังหวัดนครราชสีมา

●  ขอเสนอแนะท่ีนาํเสนอในงานสัมมนา เร่ือง” (ราง) ยทุธศาสตรและกรอบแผนปฏิบตักิารการพัฒนาอุตสาหกรรม
  กับเมืองคูแฝดระหวางจังหวัดมุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว” ภายใตโครงการการจัดทาํยทุธศาสตร
  การพัฒนาอุตสาหกรรมกับเมืองคู แฝด (สปป.ลาว พมา และกัมพูชา) เมื่อวันท่ี 18 กันยายน 2555 
  ณ จังหวัดมุกดาหาร

●  เอกสารการดําเนินโครงการยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ดานวิทยาศาสตร 
  และเทคโนโลยี ป 2549-2553

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 20 วารสาร
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“หากคิดอะไรไมออกบอก สศอ.”

ดร.ณฐัพล ณฏัฐสมบูรณ
บทบาทใหม ผูอํานวยการสํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 หากพูดถึง “ดร.ณฐัพล ณฏัฐสมบูรณ” ชื่อน้ีคงเปนท่ีรูจักคุนเคย

ของคนในแวดวงเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ดวยประสบการณทาํงานท่ีหลากหลาย 

วันนี้...กับบทบาทใหม “ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม” 

ในฐานะที่เปนหนวยงาน “เสนาธิการ” ของกระทรวงอุตสาหกรรม ทําหนาที่

เสนอแนะนโยบายและกําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 

รวมทั้งชี้นําและเตือนภัยใหกับผูประกอบการอุตสาหกรรม 

 กองบรรณาธิการฯ ไดโอกาสสัมภาษณพิเศษเพ่ือทําความรูจักกับ 

ดร.ณฐัพล ณฏัฐสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ใหมากยิ่งขึ้น  
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ã¹Ê‹Ç¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÃÁμ ‹Ò§æ à¡×Íº·Ø¡¡ÃÁ

ã¹¡ÃÐ·ÃÇ§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ””

   : ทานผานบทบาทการทํางานมาหลากหลาย 
    อยากใหเลาถึงประสบการณทํางาน
    ที่ผานมา
    ดร.ณัฐพล : ผมเปนคนหน่ึงที่ไดเขาไปทํางานในสวนท่ี
เกี่ยวของกับกรมตางๆ เกือบทุกกรมในกระทรวงอุตสาหกรรม
  โดยเขารับราชการครั้งแรกที่กองอุตสาหกรรมนํ้ามัน 
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) ซึ่งเปลี่ยนเปน
สังกัดกรมทรัพยากรธรณีในเวลาตอมา และยายมาเปนรอง
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย 
(สอน.) ขณะเดียวกันก็ไดรับการแตงต้ังใหเปนผูอํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการเอทานอลแหงชาติอีกตําแหนงหนึ่ง
  หลังจากน้ัน ไดยายมาเปนรองผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กอนไดรับการแตงต้ังใหเปนผูตรวจ
ราชการกระทรวง และรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในเวลาตอมา 
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โดยในระหวางที่ทําหนาที่รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไดรับ
มอบหมายใหดูแลภารกิจของ สปอ. และกลุมภารกิจดานสงเสริม
อุตสาหกรรมและผู ประกอบการ ซึ่งกํากับดูแลกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม (กสอ . )  และสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (สมอ.) จากน้ันก็ไดรับแตงต้ังใหเปนเลขาธิการ สมอ. 
กอนมาดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการ สศอ. ในปจจุบัน 

   : งานของ สศอ. มีความแตกตาง 

    อยางไร
    ดร.ณัฐพล : หากเปรียบเทียบกับหนวยงานอ่ืนที่
มีอํานาจหนาที่ที่เก่ียวของกับผูประกอบการโดยตรง ทั้งในรูปของ
การกํากับดูแลหรือการสงเสริมผู ประกอบการ แตภารกิจของ 

สศอ. จะเปนงานเชิงวิชาการที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการเสนอ
แนะนโยบายและกําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศ  รวมทั้ งชี้ นํ าและเตือนภัยให กับ ผู ประกอบการ
อุตสาหกรรม หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง สศอ. ทําหนาที่เสมือนหนึ่งเปน 
“เสนาธิการ” ของกระทรวงอุตสาหกรรม ดังนั้นการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และการศึกษาวิเคราะห
วิจัยในแตละสาขาอุตสาหกรรม จึงจําเปนตองมีความถูกตองและ
แมนยํา เพื่อใหขอมูลดังกลาวมีความนาเช่ือถือและสามารถนําไป
ใชประโยชนประกอบการกําหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศ  ของหน วยงานภาครัฐ  และผู ประกอบการ
อุตสาหกรรมก็สามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชประกอบการตัดสิน
ใจในการดําเนินธุรกิจไดอยางถูกตอง ตามวิสัยทัศนของ สศอ. คือ 
“เปนองคกรชี้นําการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ”

““ÊÈÍ. ·íÒË¹ŒÒ·ÕèàÊÁ×Í¹Ë¹Öè§à»š¹ “àÊ¹Ò Ô̧¡ÒÃ” ¢Í§¡ÃÐ·ÃÇ§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ 

´Ñ§¹Ñé¹¡ÒÃ Ñ́̈ ·íÒÃÐºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ Œ́Ò¹àÈÃÉ°¡Ô̈ ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ áÅÐ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

ÇÔà¤ÃÒÐË �ÇÔ¨ÑÂã¹áμ ‹ÅÐÊÒ¢ÒÍØμÊÒË¡ÃÃÁ Ö̈§¨íÒà»š¹μ ŒÍ§ÁÕ¤ÇÒÁ¶Ù¡μ ŒÍ§

áÅÐáÁ‹¹ÂíÒ””

Q2
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   : บทบาทหนาท่ีที่กลาวมา ทานไดวาง 
    แนวทางท่ีจะพัฒนางานของ สศอ. 
    ใหแข็งแกรงขึ้นอยางไร
   ดร.ณัฐพล : หากจะเทียบขนาดขององคกรภาครัฐ 
สศอ. จะเปนองคกรท่ีมีขนาดเล็กกะทัดรัด แตมีภารกิจในการ
ดําเนินงานที่จะตองสรางสรรคนโยบายสําหรับขับเคลื่อนภาค
อุตสาหกรรมของประเทศ โดยนําองคความรูที่ไดจากการศึกษา
วิเคราะหวิจัยเชิงลึกในแตละสาขาอุตสาหกรรม ซึ่งขอมูลตรงนี้ 
สศอ. มีการศึกษาพัฒนาการมาอยางตอเนื่องยาวนานแตยังไมได
นําออกมาใชมากนัก ตองสรางระบบท่ีทําใหเกิดความความคลอง
ตัวเพื่อท่ีจะใหบริการกับผูประกอบการไดมากย่ิงขึ้น ซึ่งก็ตอง
บูรณาการการทํางานรวมกับภาคสวนตางๆ ใหใกลชิดมากขึ้น 
โดยเฉพาะการเขาไปปฏิสัมพันธกับภาคสวนตางๆ รวมทั้งสถาบัน
การศึกษาเพ่ือใหสามารถสะทอนปญหาและเปนที่พึ่งใหกับ
ผูประกอบการ และทําใหการผลักดันนโยบาย มาตรการตางๆ 
สําเร็จผลเปนรูปธรรมเกิดประโยชนกับทุกฝายรวมกัน

   : ไดรับมอบหมายจากกระทรวง 

    อุตสาหกรรมใหดําเนินการอะไร

    เปนพิเศษบาง
   ดร.ณัฐพล : งานหลักๆ เฉพาะหนาจะมุงเนนในเรื่อง
ของการเตรียมความพรอมรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
AEC ที่จะเกิดขึ้นในอีก 2-3 ปขางหนาน้ี รวมทั้งพัฒนาความรวม
มือด านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกับประเทศเพ่ือนบาน และ
สถานการณและผลกระทบจากวิกฤตของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่ง 
สศอ. ตองมีการติดตามอยางใกลชิด 
  นอกจากนี้ที่สําคัญก็จะมีเรื่องของการพัฒนาระบบเครือ
ขายขอมูลอุตสาหกรรม หรือ Industrial Intelligence Unit 
(IIU) ของ สศอ. นับวามีความพิเศษคือเปนการสรางเครือขายดาน
ขอมูลอุตสาหกรรมเชิงลึกในรายสาขาอุตสาหกรรมท่ีมาจาก

สถาบันเฉพาะทางตางๆ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จึงเปน
เครือขายที่ใหญและถือไดวารูจริงและดีที่สุด เพราะมีการจัดทํา
ขอมูลรวมกันและแลกเปลี่ยนขอมูลกันอยูตลอดเวลา ซึ่งปจจุบัน
ประกอบไปดวย 9 ระบบขอมูล ครอบคลุมขอมูลที่จําเปนทั้ง 
สถานการณ การคา การผลิต การลงทุน และระบบเตือนภัยลวง
หนา และองคความรูทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน
และระดับโลก จึงเปนประโยชนตอการวางแผนของผูประกอบการ
ในการผลิต การลงทุน และผูประกอบการ SMEs โดยแผนงานของ 
สศอ. ตอไปคือการพัฒนาระบบ IIU ใหมีเครือขายเพิ่มขึ้น 
มีประสิทธิภาพในการเตือนภัยที่ละเอียดมากขึ้น และพัฒนาระบบ
ใหสามารถเตือนภัยลวงหนาไดยาวนานมากขึ้น (ปจจุบันลวงหนา
ได 2 เดือน) รวมทั้งการขยายใหครอบคลุมขอมูลทั้งประเภทของ
อุตสาหกรรมและจํานวนประเทศเพื่อให เป นเครื่องมือท่ีมี
ประสิทธิภาพสําหรับผูประกอบการและผูใชงาน โดยมีเจาหนาที่
คอยอัพเดตขอมูลใหมีความทันสมัยพรอมใชงานอยูตลอดเวลา

เรื่องของความรวมมือกับตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
เพื่อนบานถือเปนบทบาทหนึ่งท่ีสําคัญ เพราะ สศอ. ตองทําหนาที่
ในการเสนอแนะนโยบาย กําหนดทาที แนวทางความรวมมือดาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ รวมทั้งการประชุมเจรจา
กับองคการหรือหนวยงานตางประเทศดานอุตสาหกรรม โดยมี
การดําเนินงานภายใตกรอบความรวมมือตางๆ เชน การเปดเสรี

““¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººà¤Ã×Í¢‹ÒÂ¢ŒÍÁÙÅÍØμÊÒË¡ÃÃÁ ËÃ×Í 

Industrial Intelligence Unit (IIU) ¢Í§ ÊÈÍ. ¹ÑºÇ‹Ò

ÁÕ¤ÇÒÁ¾ÔàÈÉ¤×Íà»š¹¡ÒÃÊÃŒÒ§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ´ŒÒ¹¢ŒÍÁÙÅ

ÍØμÊÒË¡ÃÃÁàªÔ§ÅÖ¡ã¹ÃÒÂÊÒ¢ÒÍØμÊÒË¡ÃÃÁ·ÕèÁÒ¨Ò¡

Ê¶ÒºÑ¹à©¾ÒÐ·Ò§μ ‹Ò§æ ã¹ÊÑ§¡Ñ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ 

¨Ö§à»š¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂ·ÕèãËÞ‹áÅÐ¶×Íä´ŒÇ‹ÒÃÙŒ¨ÃÔ§áÅÐ´Õ·ÕèÊØ´””
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Q4

ทางการคาของอาเซียน การเตรียมความพรอมของ
อุตสาหกรรมสําหรับการเปดเสรี รวมท้ังไดทําการ
ศึกษาและการติดตามการใชประโยชนจากความ
ตกลงการคาเสรีในกรอบความตกลงตางๆ โดยรวม
กับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI)
  อีก เรื่ องคือการพัฒนากํ าลั งคนเพื่ อ
สนับสนุนการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรม สศอ. 
ไดเขาไปดําเนินการในหลายสวน โดยเฉพาะการ
พัฒนาทักษะและยกระดับขีดความสามารถแรงงาน
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ภาคอุตสาหกรรมรวมกับสถาบันการศึกษา และกระทรวงท่ี
เกี่ยวของ รองรับอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีการผลิตที่สูงข้ึนเพื่อ
ใหสามารถแขงขนัได รวมท้ังพฒันาผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม
สรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับผลิตภัณฑ สรางคุณภาพและ
มาตรฐานใหเปนที่ยอมรับ ในสวนของอุตสาหกรรมท่ีตองใช
แรงงานเขมขนถึงเวลาที่จะตองมาดูว าอาจจะตองยายฐาน
การผลิตไปสูประเทศเพื่อนบานที่มีคาแรงถูกกวา สําหรับในสวน
ของการรองรับ AEC ที่จะเกิดขึ้น สศอ. ไดทําการศึกษากลยุทธ
การพัฒนาอุตสาหกรรมในรายสาขา เพื่อเตรียมเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนไวแลว แตก็ตองมีแผนที่จะรองรับงานในสวนนี้
ที่จะเพิ่มมากขึ้นอยางแนนอน ทั้งการสงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรม
สวนกลางและสวนภูมิภาครวมทั้งผูประกอบการ SMEs

   : แผนงานของ สศอ. ในอนาคตทานได 

    ใหความสําคัญกับเรื่องอะไรบาง
   ดร.ณัฐพล : สศอ. จะเปนองคกรท่ีมีการจัดระบบ
ฐานขอมูลวิชาการดานอุตสาหกรรม เปนคลังขอมูลอุตสาหกรรมที่
รูรอบดานแตรูลึกและรูจริง เพื่อนํามาสูการเสนอแนะนโยบายท่ี
ตรงจุดและวิเคราะหสถานการณการณเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได

อยางแมนยําและเขาใจงาย สามารถตอบสนองตอผูรับบริการได
อยางรวดเร็ว และทันทวงที เปนศูนยขอมูลขาวสารที่ทันสมัยและ
ไวตอสถานการณ รวมทั้งเนนยุทธศาสตรขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู
กลุ มอุตสาหกรรมสีเขียวที่ ไม กระทบต อสิ่ งแวดล อม เช น 
อุตสาหกรรมสรางสรรค อุตสาหกรรมสุขภาพท่ีเชื่อมโยงกับภาค
บริการและภาคการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งประเทศไทย      
มีจุดแข็งในหลายๆ ดาน ทั้งดานความคิดสรางสรรค วัฒนธรรม 
การออกแบบ และการบริการ 

   : อยากฝากถึงผูประกอบการในประเด็น 

    อะไรบางที่จะทําใหเกิดความพรอมและ 

    แขงขันได
  ดร.ณัฐพล : อยากฝากวาในสภาวะปจจุบันมีปจจัย

หลายดานที่ทําใหการแขงขันมีความรุนแรงมากขึ้น แตอยากให
ผู ประกอบการมองในภาพท่ีเป นบวก ในมุมท่ีจะกอใหเกิด
ประโยชน โดยปรับเปล่ียนวิธีคิดนําสิ่งท่ีเราคิดวาเปนวิกฤตมาสราง
เปนโอกาส  โดยเฉพาะกับประเทศเพ่ือนบานท่ีเราไดเปรียบใน
ภูมิศาสตรที่ ต้ัง เมื่อเรามีการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ผูประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดเล็กสามารถสราง
ประโยชนตรงนี้ใหเกิดขึ้นได ไมเฉพาะวาตองเปนอุตสาหกรรม
ขนาดใหญหรืออุตสาหกรรมหนักอยางเดียว ก็ตองปรับตัวและ
แสวงหาชองทางเตรียมความพรอมในการแขงขัน ดวยการ
สรางสรรคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและเปนที่ตองการของประเทศ
เพื่อนบาน 
   โดยเฉพาะข อมูลด  านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
อยากจะฝากสโลแกนวาหากคิดอะไรไมออกบอก สศอ. ยินดีที่
จะใหบริการ

““ÍÂÒ¡ãËŒ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÁÍ§ã¹ÀÒ¾·Õèà»š¹ºÇ¡ ã¹ÁØÁ·Õè¨Ð
¡‹ÍãËŒà¡Ô´»ÃÐâÂª¹ � â´Âà©¾ÒÐ¡Ñº»ÃÐà·Èà¾×èÍ¹ºŒÒ¹·ÕèàÃÒ
ä´Œà»ÃÕÂºã¹ÀÙÁÔÈÒÊμÃ �·Õèμ Ñé§ àÁ×èÍàÃÒÁÕ¡ÒÃà» �´»ÃÐªÒ¤Á
àÈÃÉ°¡Ô¨ÍÒà«ÕÂ¹ ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÍØμÊÒË¡ÃÃÁ¢¹Ò´¡ÅÒ§
¢¹Ò´àÅç¡ÊÒÁÒÃ¶ÊÃŒÒ§»ÃÐâÂª¹ �μÃ§¹ÕéãËŒà¡Ô´¢Öé¹ä´Œ””
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Q6



ดัชนีอุตสาหกรรม ดัชนีอุตสาหกรรม 
ไตรมาส 3 ป 2555ไตรมาส 3 ป 2555

สวนดัชนีอุตสาหกรรมและการวิเคราะห
ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม ไตรมาส 3 ป 2555 (กรกฎาคม - กันยายน 2555) 
เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน  พบวา  ดัชนกีารสงสินคา และดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เพ่ิม
ขึ้น แตดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม) ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง ดัชนีอัตราสวนสินคา
สําเร็จรูปคงคลัง และดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม ลดลง

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน พบวา ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น แตดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม(มูลคาเพิ่ม) ดัชนี
การสงสินคา ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง และดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ลดลง โดยมีรายละเอียดดังน้ี
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม มี 21 อุตสาหกรรมท่ีมีการผลิตเพิ่มข้ึน ไดแก การผลิตยานยนต การผลิตมอลตลิกเคอและมอลต การผลิต
ปูนซีเมนต ปูนขาวและปูนปลาสเตอร การผลิตเม็ดพลาสติก การผลิตเครื่องใชในบานเรือน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในท่ีอื่น การผลิตเครื่องด่ืมที่ไมมี
แอลกอฮอล รวมทั้งนํ้าดื่มบรรจุขวด การผลิตน้ําตาล การผลิตลวดและเคเบิ้ลที่หุมฉนวน การผลิตผลิตภัณฑจากดินชนิดไมทนไฟ ซึ่งใชกับงาน
กอสราง การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง เปนตน
 ดัชนีการสงสินคา มี 21 อุตสาหกรรมที่มีการสงสินคาเพิ่มขึ้น ไดแก การผลิตยานยนต การผลิตเครื่องด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอล รวมทั้งนํ้าดื่ม
บรรจุขวด การผลิตเม็ดพลาสติก การผลิตปูนซีเมนต ปูนขาวและปูนปลาสเตอร การผลิตมอลตลิกเคอและมอลต การผลิตผลิตภัณฑจากคอนกรีต 
ซีเมนต และปูนปลาสเตอร การผลิตเคร่ืองใชในบานเรือน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในท่ีอื่น การผลิตลวดและเคเบ้ิลที่หุมฉนวน การผลิตผลิตภัณฑ
พลาสติก การผลิตเคมีภัณฑขั้นมูลฐาน ยกเวนปุยและสารประกอบไนโตรเจน เปนตน

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุมอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม

ไตรมาส
3/2554

(ก.ค. – ก.ย.)

ไตรมาส
2/2555

(เม.ย. – มิ.ย.)

ไตรมาส*
3/2555

(ก.ค. – ก.ย.)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน

(%)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอน

(%)

   ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม(มูลคาเพ่ิม) 197.17 178.91 175.50 -1.90 -10.99

ดัชนีการสงสินคา 204.95 197.68 201.52 1.94 -1.67

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 193.90 188.17 184.50 -1.95 -4.85

ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 162.16 160.47 153.78 -4.17 -5.17

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 119.78 114.14 116.22 1.82 -2.97

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 148.37 158.04 154.50 -2.24 4.13

อัตราการใชกําลังการผลิต 64.74 64.28 65.35

(ฐานเฉล่ียรายเดือน ป 2543   และเปนดัชนีที่ยังไมปรับผลกระทบของฤดูกาล)  

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 25วารสาร



หมายเหตุ :  * ขอมูลเบื้องตน
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเขาดูไดที่เว็บไซต สศอ. ที่  www.oie.go.th

 ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง มี 36 อุตสาหกรรมท่ีมีสินคาสําเร็จรูปคงคลังเพ่ิมขึ้น ไดแก การแปรรูปและการถนอมสัตวนํ้า และผลิตภัณฑ
จากสัตวนํ้า การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น การแปรรูปผลไมและผัก การผลิตเคร่ืองดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล รวม
ทั้งน้ําดื่มบรรจุขวด การผลิตแกวและผลิตภัณฑแกว การผลิตผลิตภัณฑจากคอนกรีต ซีเมนต และปูนปลาสเตอร การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ 
และกระดาษแข็ง การผลิตเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว การผลิตสตารชและผลิตภัณฑจากสตารช การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กกลาขั้น
มูลฐาน เปนตน
 ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม มี 24 อุตสาหกรรมท่ีมแีรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึน้ ไดแก การผลิตรถจักรยานยนต การผลิตเครื่อง
รับโทรทัศนและวิทยุ และสินคาที่เกี่ยวของ การผลิตยานยนต การผลิตนํ้าตาล การผลิตผลิตภัณฑประเภทอบ การผลิตเคร่ืองจักรที่ใชงานท่ัวไปอ่ืนๆ 
การผลิตผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑที่ใชรักษาโรค และผลิตภัณฑที่ทําจากสมุนไพรการผลิตเซรามิกชนิดไมทนไฟ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่
อื่น การผลิตหม อสะสมไฟฟ า 
เซลลปฐมภูมิและแบตเตอร่ีปฐม
ภูมิ การผลิตยางนอกและยางใน 
การหลอดอกยางและการซอม
สรางยาง เปนตน
  ดัชนีผลิตภาพแรงงาน
อุตสาหกรรม มี 27 อุตสาหกรรม
ที่มีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้น ไดแก การผลิตยานยนต 
ก า ร ผ ลิ ต เ ค รื่ อ ง ดื่ ม ที่ ไ ม  มี
แอลกอฮอล รวมทั้งน้ําดื่มบรรจุ
ขวด การผลิตมอลตลิกเคอและ
มอลต การผลิตปูนซีเมนต ปูนขาว
และปูนปลาสเตอร   การผลิต
ผลิตภัณฑจากคอนกรีต ซีเมนต 
และปูนปลาสเตอร   การผลิต
ผลิตภัณฑ ยาง อ่ืนๆ  การผลิต
ผลิตภัณฑอาหารประเภทอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น การผลิตอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตรและเครื่องอุปกรณเกี่ยวกับการถายภาพ การ
ผลิตผลิตภัณฑยาสูบ การผลิตสบูและผงซักฟอก เคมีภัณฑที่ใชในการทําความสะอาดและขัดเงา เครื่องหอมและส่ิงปรุงแตงสําหรับประทินรางกาย
หรือประเทืองโฉม เปนตน
 อัตราการใชกําลังการผลิต มี 23 อุตสาหกรรมที่มีอัตราการใชกําลังการผลิตเพ่ิมขึ้น ไดแก การผลิตยานยนต การผลิตเคร่ืองรับโทรทัศน
และวิทยุ และสินคาที่เกี่ยวของ การผลิตอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตรและเครื่องอุปกรณเกี่ยวกับการถายภาพ การผลิตเครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอล รวมทั้งนํ้าดื่มบรรจุขวด การผลิตปูนซีเมนต ปูนขาวและปูนปลาสเตอร การผลิตเม็ดพลาสติก การผลิตมอลตลิกเคอและมอลต การผลิต
เยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง การผลิตสิ่งทอสําเร็จรูป ยกเวนเคร่ืองแตงกาย การผลิตเคร่ืองใชในบานเรือน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 
เปนตน 

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุมอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม
ป 2553 ป 2554 ป 2555

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3*

ดัช    นีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพ่ิม) 191.92 186.53 191.92 190.21 187.83 181.84 197.17 124.59 175.04 178.91 175.50

ดัชนีการสงสินคา 191.01 188.30 193.36 194.13 191.61 180.68 204.95 130.51 182.58 197.68 201.52

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 182.05 183.65 188.09 185.73 184.99 186.12 193.90 168.53 183.07 188.17 184.50

ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 185.41 179.46 154.40 147.55 144.74 149.12 162.16 200.33 161.26 160.47 153.78

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 118.64 116.64 120.99 120.37 118.87 116.19 119.78 110.00 115.49 114.14 116.22

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 144.87 138.75 135.42 141.38 155.23 140.30 148.37 121.81 163.01 158.04 154.50

อัตราการใชกําลังการผลิต 63.28 63.25 64.69 63.80 62.98 59.69 64.74 47.20 62.67 64.28 65.35

(ฐานเฉล่ียรายเดือน ป 2543 และเปนดัชนีที่ยังไมปรับผลกระทบของฤดูกาล

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 26 วารสาร



  กหนึ่งภารกิจของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือ สศอ. คือการจัดทําขอมูล
  สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยการพบปะผูประกอบการ เพื่อแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นระหวางองคกรอยางตอเนื่อง และเพื่อรับทราบขอมูลในทุกมิติใหสามารถวางแผนกําหนด
นโยบายอุตสาหกรรม จัดทําสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตัวชี้วัดตางๆ ที่ตรงจุดตอไป 
นอกจากน้ีเปนการสรางความสัมพันธใหเกิดความรวมมือ ในการใหขอมูลและแจงถึงประโยชนที่ได
รับจากขอมูลที่ใหมารวมทั้งรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะตางๆ ที่จะเปนประโยชนตอการสํารวจ
ขอมูล  ซึ่งการพบปะผูประกอบการท่ีทาง สศอ. ไดไปเยี่ยมชมประจําป 2555 จะเปนผูประกอบการ
ที่ไดรายงานขอมูลที่จําเปนเก่ียวกับการประกอบกิจการโรงงานการผลิตรายเดือนตาม แบบ ร.ง. 8 
ไปยัง สศอ. เปนประจําสมํ่าเสมอทุกเดือน  
 คณะเจาหนาทีฯ่ ไดรบัเกียรตจิากคณุสภุทัรา ชยัวริตันนกุลู ตําแหนง advisor office division 
บริษัท ซีกซ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งใหการตอนรับเปนอยางดีในใหการสัมภาษณ แลก
เปลี่ยนความรูและประสบการณตางๆ จากการทํางานที่บริษัท ซีกซ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จํากัด 
ซึ่งเปนผูผลิตชิ้นสวนแผงวงจรควบคุมการทํางานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส (PCB) ทั้งชนิดแข็งและ
ออน และชิ้นสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เพื่อจําหนายใหแกผูผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสทั้งภายใน
และตางประเทศ บริษัทฯ ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากบริษัท ซีกซ คอรป จํากัด 
ซึ่งเปนบริษัทแมจากประเทศญี่ปุน มีสํานักงานใหญอยูที่เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุน กอตั้งขึ้น
เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๕ โดยซากาตา อิงซ คอรเปอเรชั่น และซากาตา อิงซ อินเตอรเนช่ันแนล 
คอรเปอเรช่ัน (Sakata1Ink Corporation, Sakata Ink International Corporation) ในฐานะ
กลุมบริษัทที่ดําเนินธุรกิจหลายประเภท ซึ่งเนนการบริการการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส โดยมี
สาขาอยูในหลายประเทศ 
 บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกสอยางครบวงจร ตั้งแตการออกแบบ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ การจัดหาชิ้นสวนอุปกรณ การประกอบช้ินสวน การผลิต ตลอดจนการจัด
จําหนายและการสงเสริมการขายและไดเขาสู อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในไทยเปนครั้งแรก 
เมื่อรวมลงทุนกับบริษัท เจริญ ซากาตา (ประเทศไทย) จํากัด ตั้งแตป ๒๕๓๑ โดยมีสัดสวนถือหุน
เพิ่มข้ึนตามลําดับ คิดเปน 51% ในเดือนมิถุนายน 2543 และ 100% ในเดือนธันวาคมของป
เดียวกัน และไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ซีกซ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จํากัด ไดทําการขยายกิจการ 
โดยจัดซื้อที่ดินและทําการกอสรางโรงงานเปนของตนเอง เมื่อป 2544 บนเน้ือที่ 13.7 ไร ณ จังหวัด
สมุทรปราการ อีกทั้งยังไดรวมลงทุนกับบริษัท สตาร ไมโคร อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด 
ในป 2541 ดวย โดยดําเนินธุรกิจการผลิตและประกอบช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสลงบนแผน 
PCB1ทั้งชนิดแข็งและออน รวมทั้งชิ้นสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําเร็จรูป
 ซีกซฯ เปนผูผลิตและจําหนายช้ินสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสระดับสากล ซึ่งมีศักยภาพใน
การดําเนินธุรกิจที่ครอบคลุมถึงการบรรจุหีบหอของช้ินสวนและช้ินสวนยอยของอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส การผลิตชิ้นสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําเร็จรูป การผลิตและประกอบช้ินสวน
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งการจําหนายชิ้นสวนและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส บริษัทฯ 

ปยนุช  สีรยาภรณ 
ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เยี่ยมชมเยี่ยมชมบริษัท ซีกซ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จํากัด
ผูผลิตชิ้นสวนแผงวงจรควบคุมอุปกรณอิเล็กทรอนิกส (PCB)

เขารับฟงการนําเสนอขอมูลเบื้องตนและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นจากเจาหนาที่ บริษัท ซีกซ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จํากัด 

อี

สอยางครบวงจร ตังแตการออกแบบ 
ะกอบช้ินสวน การผลิต ตลอดจนการจัด
รรมอิเล็กทรอนิกสในไทยเปนครั้งแรก 
ากัด ตั้งแตป ๒๕๓๑ โดยมีสัดสวนถือหุน
43 และ 100% ในเดือนธันวาคมของป
ระเทศไทย) จํากัด ไดทําการขยายกิจกกาารร
เมื่อป 2544 บนเน้ือที่ 13.7 ไร ณ จจังงหวัด
คร อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไไททย) จํากัดดดด
กอบชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกกสลงบนนแแแผผผนน 
รอนิกสสําเร็จรูป
ล็กทรอนิกสระดับสสาากล ซึ่งมมมมมมีศศศศศักกกยยยยยภภภาาาพพใใใใใใใใในนนนนนนน
ชิ้นสวนและชชิ้นนสวนยยออออยยยยขขขขออองงงอออุุุุุุปปปปปปปปปปปปปกกกกรรรรรณณ
สําเร็จรูป กกาารรผลิตแแแแลลลละะะะปปปปรระะะกกอออออออออบบบบบบบบบบบชชชชชชชช้้้ิิิินนนนนสสสสววววววววววนนนนนนนนนนนนนนนนนน
และออุปปกกรณออิเเเลลลล็็็็กกททรออนนนนนนนิิิิกกกกกกสสสสสสสส บบบบบบบบบบบบบบรรรรรรรรรรรรรรรรรริิิิิิิิิิิิิิิษษษษษษษษษษษษษษษษษษัััััททททททททททททททฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯ
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มอบของที่ระลึก

ถายรูปหมูเปนที่ระลึก

มี Clean Room ซึ่งมีพื้นที่กวา 1,250 ตารางเมตร มีเคร่ืองจักรที่ทันสมัยในการผลิต เชน SMT 25 
สายการผลิต ซึ่งประกอบดวย KME High-speed 23 สายการผลิต PTH เคร่ืองทดสอบคุณภาพ
และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ ผลิตภัณฑ PCB1ทั้งชนิดแข็งและออนของบริษัทฯ เปนสวนประกอบสําคัญ
ของสินคาหลากประเภท โดยเฉพาะอยางยิ่งอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับรถยนต
 นับตั้งแตเริ่มดําเนินกิจการ ซีกซฯ มีเจตนารมณอันแนวแนที่จะผลิตสินคาคุณภาพสูงและให
บริการที่ดีที่สุดแกลูกคาเสมอมา บริษัทฯ ไดนําระบบการบริหารคุณภาพและระบบการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนที่ยอมรับในระบบสากลมาใชและประสบความสําเร็จในการไดรับ
ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานท้ังในดานคุณภาพและส่ิงแวดลอมในท่ีสุด จวบจนวันนี้ บริษัทฯ 
ยังคงมุงมั่นที่จะพัฒนาและนําระบบมาตรฐานใหมๆ มาใช เพื่อธํารงไวซึ่งความเปนผูนําในดาน
คุณภาพ และเพ่ือตอบสนองความตองการท่ีหลากหลายของตลาด มาตรฐานคุณภาพ ISO/TS 
16949:2002 ซึ่งบริษัทฯ ไดรับการรับรองลาสุดนี้ เปนระบบการบริหารคุณภาพสําหรับ
อุตสาหกรรมยานยนตที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอผูผลิตรถยนตชั้นแนวหนา การไดรับใบรับรอง
มาตรฐานคร้ังนี้เปนการพิสูจนใหเห็นถึงความมุงมั่นของบริษัทฯ ในการผลิตสินคาเพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี อีกทั้งยังสงเสริมการยกระดับมาตรฐานสินคาและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทยในตลาดโลกอีกดวย 
 การที่ไดรับทราบทัศนะ แลกเปลี่ยนความรูตางๆ ที่ไดจากการสัมภาษณผู บริหารและ
เยี่ยมชมโรงงาน ซึ่งเปนผูผลิตช้ินสวนแผงวงจรควบคุมการทํางานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และ
ชิ้นสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทในการสรางรายไดใหประเทศไทยมา
โดยตลอด นับเปนอีกหนึ่งกลไกสําคัญที่ขับเคล่ือนเศรษฐกิจและความเจริญกาวหนาใหกับประเทศ
ชาติ แมวาในชวงระยะเวลาหลายปที่ผานมา มูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง แตสถานการณในปจจุบันมีการแขงขันทางการคาที่
เขมขนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก1รวมถึงตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงของกฎระเบียบ
ทางการคาและเทคโนโลยีใหมๆ ดังน้ัน บริษัทฯ จึงตองพัฒนาปรับตัวตลอดเวลาเพ่ือใหสามารถ
ยืนหยัดอยูไดอยางยั่งยืน
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วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม : ไดเปดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และบทความที่มีเน้ือหาเกี่ยวของ
    กับอุตสาหกรรมจากบุคคลภายนอก ความยาวไมเกิน 2 - 3 หนา
    กระดาษ A4 พรอมภาพประกอบ (ถามี)

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

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

✍กองบรรณาธิการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดทอนความยาว หรือขอความในบางตอนออก เพื่อความเหมาะสม
 ในกรณีที่ผลงานของทานไดรับการตีพิมพ

เวทีเปดรับความคิดเห็น
.................และรวมสนุก
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  พรวองซเปนแควนหน่ึงของฝรั่งเศสตอนใตที่เปนท่ีนิยมของ
  นักทองเที่ยวเพราะมีอากาศอบอุน มีธรรมชาติสวยงามและ
มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมของอาณาจักรโรมันท่ียิ่งใหญในอดีต ที่สําคัญ
ยังมีชื่อเสียงในการปลูกดอกลาเวนเดอรเพื่อนํามามาทําเปนนํ้าหอม 
สบู ครีมอาบนํ้า นํ้ามันหอมระเหยและเครื่องประทินโฉมนานาชนิด 
โดยในชวงประมาณเดือนกรกฎาคม ดอกลาเวนเดอรจะผลิดอกสีมวง
บานสะพรัง่เตม็ทุง ดงึดดูใจใหนกัทองเทีย่วหลัง่ไหลไปชมทุงลาเวนเดอร
กันอยางมากมาย
 โพรวองซจึงเปนความใฝฝนของผูเขียนที่จะหาโอกาสไปเยือน
สัมผัสบรรยากาศสักครั้งหน่ึง เม่ือเดือนตุลาคมท่ีผานมา ผูเขียนไดมี
โอกาสเดินทางไปฝรั่งเศสจึงหาโอกาสฉายเดี่ยวนั่งรถไฟลองใตจาก
ปารีสไปเยือนโพรวองซ แมวาในเดือนตุลาคม จะไมมีทุงลาเวนเดอรให
ชมแตโพรวองซก็ยังมีของดีใหไดชมกันอีกมากมาย
 ผูเขียนเลือกใชเมือง Avignon (อาวีญง) เปนฐานในการพัก
อาศัยเปนระยะเวลา 4 วันแลวในแตละวันก็วางโปรแกรมไปเยือนเมือง
เล็กเมืองนอยของโพรวองซโดยอาศัยรถไฟบางรถเมลบาง เพราะจาก
ปารีสสามารถนั่งรถไฟความเร็วสูง TGV ไปอาวียองในระยะเวลาสอง
ชั่วโมงครึ่งก็ถึงแลว แลวอาวียองยังเปนศูนยกลางเดินทางไปไหนตอ
ไหนไดสะดวกทั้งโดยรถยนตและรถไฟ   
 จากสถานีรถไฟ Avignon TGV ที่ตั้งอยูชานเมืองจะตองน่ัง
รถเมลเขาไปในตัวเมืองอีกตอหน่ึงในราคา 1.30 ยูโร ใชเวลาประมาณ 
20 นาที ก็ถึงตัวเมืองซึ่งมีกําแพงโบราณสมัยโรมันลอมรอบเปนระยะถึง 
4330 เมตร ผานเขากําแพงเขาไปเขตเมืองเกาจะเห็นถนนปูดวยกอน
หินกอนโตๆ วางเรียงตอกันประกอบกับตึกรามบานชองสมัยเกายังคง

ไดรับการอนุรักษและใชงานจนถึงปจจุบัน การเดินชมบานเมืองในเขต
เมืองเกาจึงไดอารมณยอนอดีตแบบที่เคยไดเห็นในหนังยอนยุคสมัย
โรบิน ฮูด แตสาวๆ นักชอปปงก็อยาเพ่ิงทําทาเซ็งเพราะแมวาจะเปน
ตึกโบราณแตก็ลวนแลวแตเปนที่ตั้งของหางรานหรูๆ ดังๆ ไปตลอด
ถนน  Rue de la Republique ที่ผานกลางเมืองไปจนถึง Hotel de 
Ville  ซึ่งไมใชโรงแรมแตเปนคําเรียกศาลาวาการประจําเมือง ซึ่งทุก
เมืองในฝรั่งเศสก็จะมียาน Hotel de Ville เปนศูนยกลางของเมืองท่ีใช
ทํากิจกรรมของชาวเมืองไมวาจะเปนการติดตอราชการ แผงคาขาย 
โรงละครประจําเมือง รานกาแฟใหนั่งชิลๆด่ืมกาแฟมองดูคนเดิน
ผานไปผานมา  ลานมาหมุนสําหรับเด็กๆ จนถึงงานแสดงตางๆ
 เลยจากลานดานหนาของ Hotel de Ville  เดินตอไปอีกชวง
ตึกก็จะถึงลานกวางใหญอีกแหงที่เปนที่ตั้งของ  Palais des Papes 
หรือ อดีตพระราชวังของพระสันตะปาปา สรางขึ้นดวยสถาปตยกรรม
แบบโกธิค ตามประวัติเมืองนี้เขามามีความเกี่ยวของกับศาสนจักร
ครั้งเม่ือป ค.ศ.1309 พระสันตะปาปา Clément ที่ 5 ซึ่งเปน

อิทธิชัย  ปทมสิริวัฒนอิทธิชัย  ปทมสิริวัฒน
ผูเชี่ยวชาญดานการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันผูเชี่ยวชาญดานการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

เที่ยวโพรวองซเที่ยวโพรวองซ
ยามไรลาเวนเดอรยามไรลาเวนเดอร

โ

¹Ò¹ÒÊÒÃÐ¹Ò¹ÒÊÒÃÐ
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ชาวฝรั่งเศส ไดัเลือกเมืองนี้เปนที่ประทับ เนื่องจากตองการหลบหลีก
ความไมปลอดภัยทางการเมืองภายในโรม จึงไดมีการกอสรางวังขึ้น 
หลังจากน้ันมีพระสันตะปาปาผู สืบทอดบัลลังกรวม 7 พระองค 
ก็ประทับตอที่ Avignon นี้ จนถึง ค.ศ.1376 พระสันตะปาปา 
Grégoire ที่ 9 ไดกลับไปประทับและฟนฟูศาสนจักรที่โรม จนกระทั่ง
พระองคสิ้นพระชนม  หลังจากนั้นไดมีการแตงตั้งพระสันตะปาปาองค
ใหมเปนชาวอติาลจีากนัน้ พระสนัตะปาปาองคตอๆ มากลบัไปประทบั
อยูที่โรมจนถึงปจจุบัน พระราชวังแหงน้ีเปดใหเขาชมภายในที่มีการจัด
แสดงหองประทับ และหองหับตางๆ รวมทั้งขาวของเครื่องใชตางๆ
ในยุคโบราณ สมกับที่เมืองนี้เปนเมืองสําคัญทางประวัติศาสตรยุคโรมัน
 จาก Palais des Papes เดินขึ้นไปบนเนินเขาจะเปนสวนพัก
ผอนหยอนใจของชาวเมือง ที่สามารถข้ึนไปชมทิวทัศนของเมืองและ
แมนํ้า Rhone ที่ไหลผานเมือง  ซึ่งจะมองเห็นสถานท่ีทองเที่ยวที่สําคัญ
อีกแหงหนึ่งของเมืองคือ สะพานขาดที่ชื่อวา สะพานเบเนเซ (Le Pont 
St.Benezet)
 สะพานเบเนเซ (Le Pont St.Benezet) มีประวัติความเปนมา
วา  เด็กเลี้ยงแกะคนหน่ึงชื่อ Bénezet ไดยินเสียงจากสวรรคสั่งใหชาว
เมืองสรางสะพานขามแมนํ้า Rhône  ณ ตรงจุดที่ตั้งปจจุบัน จึงไดมี
การสรางสะพานนี้ขึ้น เมื่อป ค.ศ. 1177 แลวเสร็จเมื่อ ป ค.ศ.1185 เดิม
มีความยาวถึง 947 เมตร ประกอบดวยชองสะพานถึง 22 ชอง ตัว
สะพานทอดยาวไปถึง Villeneuve เมืองอีกฟากหน่ึงของ Avignon  
นับเปนสะพานหินเพียงสะพานเดียวที่สรางบนแมนํ้า Rhône นับตั้งแต
เมือง Lyon ถึงทะเลเมดิเตอรเรเนียน แตกระแสนํ้าที่ไหลเชี่ยวของแมนํ้า 
Rhône ทําใหสะพานก็พังลงแมวาจะมีความพยายามซอมแซมอยู
หลายคร้ังแตสะพานก็ยังพังแลวพังเลาจนตองท้ิงใหเปนสะพานขาดอยู
ในปจจุบันที่คงเหลือแคชองสะพาน 4 ชอง  ฟงประวัติดูแลวก็ยังดู
ธรรมดาจึงขอแนะนําใหรอจนถึงยามตะวันรอนออนแสงยามเย็น 
สองแสงสีสมไปยังตัวสะพานประกอบกับวงอารคของตัวสะพาน
และเงาสะทอนบนผิวนํ้า ท่ีสงบนิ่ง กอให เกิดภาพที่งดงามของ
สะพานเบเนเซ (Le Pont St.Benezet) อยางสุดจะบรรยาย

 เมืองสวยอีกเมืองในยานโพรวองซที่จะพาไปในวันถัดมาคือ 
Aix en Provence (เอ็กซ ซอง โพรวองซ) จากเมือง Avignon มีรถไฟ 
2 แบบไปเมือง Aix en Provence  แบบรถไฟธรรมดาน่ังจากสถานี 
Avignon Center ที่อยู ไมไกลจากเขตเมืองเกา ใชเวลาเดินทาง
ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งเพราะจะตองออมไปตอรถไฟอีกขวนที่เมือง 
Marseille  หากตองการความรวดเร็ว ก็ตองไปนั่งรถไฟ TGV ท่ีสถานี 
Avignon TGV ใชเวลาเพียง 20 นาที   อีกทางเลือกหนึ่งก็คือ นั่งรถเมล
จากสถานีรถบัสที่อยู ข างสถานีรถไฟ Avignon Center ใชเวลา
ประมาณหนึ่งชั่วโมง  Aix en Provence เปนเมืองมหาวิทยาลัยเกาแก 
และเปนเมืองสําคัญท่ีสุดเมืองหนึ่งของเขตโพรวองซในอดีต โดยเฉพาะ
ในชวงคริสตวรรษที่ 17 และ 18 มีการสรางอาคารและถนนสวยงาม
อลังการมากมาย แทบทุกหัวมุมถนนจะมีนํ้าพุตั้งอยู เมืองน้ีเปนเมือง
เล็กสามารถเดินเลนไปเร่ือยๆ ก็ครบบริเวณพ้ืนที่ทองเท่ียว เริ่มตนจาก
ของวงเวียนน้ําพุที่มีชื่อวา La Rotonde "ลาโคตง" มีขนาดเสนผา
ศูนยกลางประมาณ 30 เมตร ดานบนเปนรูปปนหญิงงาม 3 นาง 
นางแรก หันหนาไปทางเมืองมารเซย แสดงถึง การเกษตร นางที่สอง 
หันหนาไปทางเมืองอาวิญง แสดงถึง ศิลปะ นางสุดทาย หันหนาเขา 
Aix-en-Provence แสดงถึง ความยุติธรรม จากน้ันแลวจะเห็นถนน
สายหลักของเมืองชื่อวา Cour Mirabeau “กูมิคาโบ” ผานกลางเมืองมี
ตนไมอยูรายทาง มีนํ้าพุขนาดยอมๆ อยูริมถนนบาง เปนวงเวียนนํ้าพุ
กลางถนนบางใหบรรยากาศท่ีรมรื่น ดานซายมือเปนพวกรานกาแฟท่ี
นั่งดื่มดํ่ากาแฟเคลากับบรรยากาศ เดินทะลุไปดานหลังก็จะเปนซอก
ซอยเล็กซอยนอยใหเดินชมความสวยงามของเมืองเกา อาคารโบราณ 
รานขายของท่ีระลึก รวมท้ังรานคาหรูหราท่ีตามมาต้ังคอยดูดเงินจาก
กระเปา  เมืองนี้อาจจะไมไดมีสิ่งกอสรางที่ตระการตาแตเหมาะสําหรับ
การซึมซับบรรยากาศเมืองเล็กๆ ที่มีเสนหไมแพเมืองสวยของอิตาลี 
และเปนเมืองที่อากาศดี มีแสงแดดอบอุน จึงเปนที่นิยมของชาวตะวัน
ตกที่ตองการหลบความหนาวมารับความอบอุน  นาเสียดายท่ีพนฤดู
รอนไปแลว มิฉะนั้นคงไดเห็นดอกลาเวนเดอรและดอกไมนานาพันธุ
ประดับอยูทั่วทั้งเมืองสงกลิ่นหอมจรุงเพิ่มเสนหใหกับเมืองนารักแหงนี้
ขึ้นไปอีก
 วันถัดมา ผู เขียนขอพาน่ังรถไฟจากสถานีรถไฟ Avignon 
Center ไปเที่ยวเมืองสมัยโรมันโบราณอีกแหงชื่อวาเมือง Arles 
(อารคเลอ) ไปยอนอดีตดูความรุงเรืองของจักรวรรด์ิโรมันในยุคทอง
ของจอมจักรพรรดิ์จูเลียส ซีซาร ใชเวลาเพียง 20 นาทีก็ถึง  Arles เปน
เมืองท่ีมีสนามกีฬาแบบโรมัน (amphtheater) ที่ในยุคโบราณใชเปน
สนามประลองระหวางคนกับวัวกระทิง หรือคนสูคนแบบที่ไดเห็นกัน
จากหนังเรื่อง Gladiator  ตัวอาคารสรางดวยหินกอนโตสรางเปน
วงอารครอบดานจํานวน 120 วง แบบเดียวกับโคลอสเซียมในกรุงโรม 
ภายในมีเวทีประลองทรงรีมีความยาว 136 เมตร กวาง 109 เมตร 
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สนามกีฬาแหงนี้ไดรับการดูแลอยางดีเยี่ยมจนมีสภาพท่ีสมบูรณมาก
และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกตั้งแตป 1981 ปจจุบันยังคงใช
เปนสถานที่จัดคอนเสิรตและสูวัวกระทิงอยู  ใกลๆ กันน้ันยังมีโรงละคร
สมัยโรมัน (Arles’s Theater) สรางมาต้ังแตสมัยจักรพรรด์ิออกุสตุส
ของโรมัน เปนโรงละครกลางแจง ดานหนึ่งเปนเวทีแสดง มีซากเสา
โรมันเปนฉากหลัง อีกฟากหน่ึงเปนสวนมีอัฒจันทนครึ่งวงกลม 33 ขั้น
สําหรับเปนที่นั่งชมละคร ใจกลางเมืองบริเวณลานหนา Hotel de 
Ville ยังมีเสาโอบิลิสตแบบอียิปตสูง 15 เมตร ตั้งเดนสงาแสดงถึงความ
รุงเรืองของยุคโรมันที่สามารถขยายอาณาดินแดนกวางไกลไปถึงอียิปต 
ความงดงามของเมืองโบราณแหงน้ีเปนท่ีดึงดูดใจใหศิลปนหลายทานมา
พํ านั กและสร างผลงานสะท อนความงดงามของเมือง Arles 
อยางวนิเซน็ต แวน โกะห จิตรกรที่มีชื่อเสียงชาวดัชท ก็เคยมาพํานักที่นี่
และไดวาดภาพ Cafe de nuit บริเวณ Place du Forum ของเมืองนี้
รานกาแฟท่ีอยูในภาพวาดก็ยังคงตั้งอยูและตั้งชื่อเปน Cafe Van Gogh
ดึงดูดนักทองเที่ยวที่ประทับใจในภาพวาดมาซึมซับความงดงามสมัย 
วินเซ็นต แวน โกะห  อีกดวย
  วันสุดทาย ผูเขียนขอพาน่ังรถบัสจากสถานีรถโดยสารซ่ึงอยู
ขางๆ สถานีรถไฟ Avignon Center ไปเที่ยวแหลงทองเที่ยวสําคัญของ
ฝรั่งเศสในแควนโพรวองซอีกแหงหน่ึงเรียกวา Pont du Gard ซึ่งเปน
สะพานสงนํ้าโรมันที่ถูกจัดเขาเปนมรดกโลกจากองคการ UNESCO 
(patrimoine mondial de l'UNESCO) ตั้งแตป ค.ศ. 1985  ใชระยะ
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ดวยคารถโดยสารเพียง 1.50 ยูโร  
จากจุดจอดรถตองเดินเขาไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร จะเห็น Pont 
du Gard เปนสะพาน 3 ชั้นมีความสูง 49 เมตร และยาว 275 เมตร 
ตั้งคอมแมนํ้า le Gardon อยูอยางสงางาม จัดเปนสะพานสงนํ้าโรมันที่
สูงที่สุดในโลก ประวัติของสะพานแหงนี้ เร่ิมตนตั้งแตในสมัยศตวรรษท่ี 
1 มีเมืองโรมันชื่อวา Nemausus ซึ่งปจจุบันก็คือเมือง Nîmes (นีม) 
ที่มีประชากรมาก จึงมีความตองการที่จะใชนํ้ามากจึงมีการสราง
สะพานสงนํ้าแหงนี้ขึ้น ในชวง ค.ศ. 40-60  ทําหนาท่ีสงนํ้าจากเมือง 
Uzès ซึ่งมีแหลงนํ้าที่ไดมาจากแมนํ้า l'Alzon ไปยังเมือง Nemausus 
หรือ Nîmes ใหไดมีนํ้าใชกัน โดยเสนทางสงนํ้าสายน้ีมีความยาวถึง 
50 กิโลเมตร จัดเปนวิทยาการทางวิศวกรรมช้ันยอดสมัยโรมัน ที่ทําให
นํ้าสามารถไหลไปไดไกลถึง 50 กิโลเมตร จนกระท่ังชาวบานไดใชนํ้ากัน
ไดแมวาบริเวณพ้ืนท่ีแหลงน้ําอยูสูงกวาปลายทางท่ีรับนํ้า เพียงแค 
12 เมตรเทานั้น  เมื่อเดินขามฝงสะพานไปอีกฟากหนึ่งของแมนํ้า
สามารถเดินลัดเลาะไปถึงริมแมนํ้า le Gardon ที่มีโขดหินเกาะแกง
เล็กๆ แมนํ้าไหลเอ่ือยดูสงบนิ่ง มองไปทางสะพานจะเห็นเงาสะพานท่ี
สรางเปนวงอารคสะทอนผิวน้ําที่สงบนิ่งกอใหเกิดภาพท่ียิ่งใหญผลงาน
ทางวิศวกรรมในยุคโรมันทามกลางธรรมชาติของแมนํ้า le Gardon 
นับเปนสถานที่นาประทับใจอีกแหงในแควนโพรวองซ

โพรวองซยังมีแหลงทองเท่ียวอีกหลากหลายไมวาจะเปน
หมูบานเล็กๆ ที่อยูบนเขาอยาง Les Baux, Gordes หรือเมือง
ชายฝงริเวียราอยาง Cannes, Nice  หรือหากไดมาเยือนในฤดูรอน
ก็สามารถไปชมทุงลาเวนเดอรที่เมือง Valensole นาเสียดายท่ี
ผูเขยีนมเีวลาไมมากพอทีจ่ะทองเทีย่วไดครบทกุเมือง อกีประการหนึง่
การทองเท่ียวในหมูบานเล็กๆ นอกฤดูทองเท่ียวจะไมสะดวกนัก
เพราะรถประจําทางจะไมมีบริการในบางเสนทาง 
 กอนจบการเดินทางทองเท่ียวในโพรวองซ ขอพาเดินขาม
สะพานจากตัวเมืองเกาของ Avignon ไปยังเกาะ  Barthelasse 
island เปนเกาะกลางแมนํ้า Rhone ที่นี่มีสถานท่ีตั้งแคมปและ
มีหอพักราคาถูกสําหรับนักทองเที่ยวแบบประหยัดแบบผูเขียน 
หลังจากจัดเตรียมขาวของเดินทางกลับแลวก็ใชเวลาไปเดินชม
ทิวทัศนของเมือง Avignon เปนการอําลา โดยเดินเลนไปตามถนน
สายเล็กๆ ที่ลาดยาวไปตามริมฝงแมนํ้า Rhone จากจุดนี้สามารถ
มองเห็นทิวทัศนของเมือง Avignon อีกมุมหนึ่ง แสงสีสมยามเย็น
สาดสองไปยังสะพานเบเนเซ (Le Pont St.Benezet) โดยมี
พระราชวังสันตปาปา Palais des Papes เปนฉากหลังเปน
ความงามคลาสสิคของเมือง Avignon ที่เหมือนจะเชิญชวนให
ผูคนกลับมาเยี่ยมโพรวองซครั้งแลวครั้งเลา
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     อานนท  เศรษฐเกรียงไกร
สํานกันโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

  จจุบันส่ิงพิมพไทยมีศักยภาพสูงในการผลิต มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยูในระดับที่สามารถแขงขันกับผู นําในตลาดสิ่งพิมพ
  ระดับโลกได  โดยมีการสงออกปละประมาณ 3,000 ลานบาท การผลิตมีลักษณะครบวงจรต้ังแตตนนํ้าถึงปลายน้ํา การแปรรูป
เปนสิ่งพิมพทําใหเกิดมูลคาเพ่ิมแกวัตถุดิบคือกระดาษมากถึง 10 เทา และเกิดธุรกิจตอเนื่องมากมาย และมีสวนสนับสนุนธุรกิจสงออกตางๆ 
ที่รวมสรางดุลการคาใหประเทศ ซึ่งมีมูลคาการสงออกรวมประมาณ 2 ลานลานบาท/ป และเกิดรายไดแฝงท่ีมาจากอุตสาหกรรมการพิมพที่
มิไดเปนผูสงออกโดยตรง เชน การพิมพบรรจุภัณฑ การพิมพคูมือการใชสินคา ฉลาก ใบรับประกันสินคา แคตตาล็อก ฯลฯ ที่ติดไปกับสินคา 
ประมาณรอยละ 4 ของมูลคาการสงออก ซึ่งมีมูลคาเฉลี่ยประมาณ 1 แสนลานบาท/ป

ความจําเปนในการใชสื่อส่ิงพิมพ
 คงไมมีใครสามารถปฏิเสธไดวา การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีออนไลนไดเปล่ียนแปลงรูปแบบของส่ือโฆษณา หรือส่ือสิ่งพิมพไปอยาง
ไมอาจหวนกลับมาได การที่มนุษยชาติไดคิดคนสื่อรูปแบบตางๆ ออกมามากมาย ไมวาจะเปนส่ือดิจิตอล หรืออนาล็อค ซึ่งลวนเต็มไปดวยองค
ประกอบใหมๆ ทั้งภาพเคล่ือนไหว และเสียง หรือแมกระท่ังภาพ 3 มิติ  ทําใหมีผูคิดหรือคาดการณวาส่ือสิ่งพิมพกําลังจะหมดไปจากสังคม 
เพราะถูกแทนที่ดวยเทคโนโลยีใหมๆ ที่เหนือกวา จึงทําใหการผลิตสินคาและบริการตางๆ ไดมุ งเนนจะเขารวมตามกระแสนิยม 
และความสําเร็จในเทคโนโลยีชนิดใหมนี้ ดวยการโหมโฆษณาออนไลนหลากหลายรูปแบบ ทั้งการทําเว็บไซต แบนเนอรโฆษณา วีดีโอออนไลน 
รวมถึงแฟนเพจในโซเชียลมีเดีย แตกระแสความนิยมนี้ก็เชนเดียวกับความนิยมอื่นๆ ที่สามารถคงความแปลกใหมไดแตเฉพาะชวงแรกเทานั้น 
เพราะสําหรับเทคโนโลยีดิจิตอลแลว เทคนิคตางๆ นั้น หากมีเวลาสําหรับศึกษาและฝกฝนแลว ไมวาใครก็สามารถสรางส่ิงที่คลายกันได จุดนี้
เองท่ีสื่อโฆษณาสินคาตางๆ ที่อัดแคมเปญไดเองโดยใชสื่อหลายแขนงผสมผสานกัน จึงชวยใหแตละสินคาสามารถสรางความโดดเดนที่มี
ความลงตัวเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของสินคาน้ันๆ ได ซึ่งในจํานวนหลายส่ือที่นํามาผสมผสานกันน้ันยังมีความจําเปนตองใชสื่อสิ่งพิมพ
รวมอยูดวย เน่ืองจากเปนสื่อท่ีผลิตเปนจํานวนมากไดงาย (Mass Product) และสามารถนําไปใชไดในราคาตนทุนที่ตํ่า แตจําเปนตอง
มีการพัฒนาผสมผสานระหวางสื่อดิจิตอลใหมๆ กับสื่อส่ิงพิมพที่มีมานานรุนลายครามดวยองคความรูและวิธีการใหมๆ
 นั่นหมายถึงความเปนอมตะ หรือความย่ังยืนของส่ือส่ิงพิมพ เพราะไมวาจะมีเทคโนโลยีใหมๆ เกิดมามากมายเพียงใด แตสิ่งพิมพยัง
สามารถรักษาการคงอยูของตนเองเอาไวไดอยางเหนียวแนน จึงแสดงใหเหน็วาสือ่ทีเ่กาแกทีส่ดุน้ียงัคงมีความพิเศษอ่ืนนอกจากความคลาสสิก 
ตามท่ีมีผูไดกลาวไววาไมมีสิ่งใดเทียบเทาหรือดีไปกวาการบอกเลาเร่ืองราวดวยภาพและอักษร จึงไมเพียงแตนักเขียนหรือจิตรกรเทานั้นที่
ตองการบอกเลาเรื่องของตนผานอักษร หรือแผนภาพ ในโลกธุรกิจเองนั้นผลิตภัณฑสินคาและบริการตางๆ ตางก็ตองการบอกเลาเรื่องราวของ
ตนตอผูบริโภค โดยผานสื่อสิ่งพิมพเชนกัน

การเลือกสื่อสิ่งพิมพที่เหมาะสมกับตราสินคา (Brand)
  สื่อสิ่งพิมพสามารถแยกยอยออกเปนหลายประเภทต้ังแตใบปลิว โปสเตอร หนังสือพิมพ สติกเกอร ฯลฯ ซึ่งส่ือแตละประเภท
มีความแตกตางกันทั้งรูปลักษณและความสามารถในการสื่อสารถึงผูบริโภค และคาใชจายในการผลิตที่แตกตางกันหลายเทา ดังนั้นการจะ
เลือกใชสื่อสิ่งพิมพชนิดใด ผูประกอบการจะตองศึกษาขอมูลประกอบการตัดสินใจเลือกประเภทของสื่อสิ่งพิมพที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ
ของตนในปจจุบันมีสื่อสิ่งพิมพที่นิยมใชกันมาก เชน

1.  แคตตาล็อก (Catalog) เหมาะสําหรับกิจการท่ีมีสินคาหลากหลาย และจําเปนทีจ่ะตองนาํเสนอสินคาทัง้หมดแกลกูคาแตละราย  
เพราะสามารถพิมพจํานวนหนาไดมาก จึงมีพื้นที่ในการนําเสนอสินคาแตละชนิดไดมากกวา โดยหัวใจของการสรางแคตตาล็อกสินคาที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพนั้นอยูที่ความเปนมิตรกับผูบริโภค และการจัดสรรงบประมาณที่สอดคลองกัน ซึ่งคุณภาพของแคตตาล็อกจะตอง
สะทอนถึงระดับสินคาที่นําเสนอ เชน แคตตาล็อกเคร่ืองเพชรควรใชกระดาษท่ีหนา เขาเลมอยางประณีต ในขณะที่แคตตาล็อกสินคาราคาถกูก็
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ไมจาํเปนตองหรหูรามากนัก แคเพยีงแตมคีวามเรยีบรอยก็พอ
2.  โบรชัวร (Brochure) เหมาะกับธุรกิจที่มีประเภทของสินคาที่จะนําเสนอไมมาก ซึ่งโบรชัวรจะมีจํานวนหนานอยกวา

แคตตาล็อกมาก ตามปกติโบรชัวรอาจจะมีเพียง 1-16 หนา ขึ้นอยูกับขนาดของกระดาษที่ใชพิมพ และจํานวนครั้งในการพับ โดยมีหลักการ
จัดทําเดียวกับแคตตาล็อก

3.  ใบปลิวหรือโปสการด (Postcard) เหมาะสําหรับความตองการชองทางการส่ือสารกับผูบริโภคที่รวดเร็ว และราคาถูก แมวาจะมี
พื้นที่สําหรับใสขอมูลนอยกวาแคตตาล็อกและโบรชัวร  แตสําหรับการแจงเตือนโปรโมชั่น หรือโอกาสพิเศษตางๆ นั้น ไมจําเปนตองลงเนื้อหา
จํานวนมากอยูแลว อีกทั้งวิธีนี้ยังไมเปนการรบกวนผูรับ เหมือนการแจงเตือนทางโทรศัพท หรืออีเมล ที่เมื่อไดรับแจงแลวผูรับมักจะตองเปด
อานหรือรับฟงทันที ไมวาจะกําลังทําอะไรอยูก็ตาม นอกจากนี้ ยังสามารถสอดแทรกไปกับนิตยสาร วารสาร หรือหนังสือพิมพไปไดดวย

4.  การใชเทคโนโลยี QR Code เพื่อชวยใหผู รับสามารถเขาถึงเน้ือหาเพิ่มเติมผานอุปกรณ เชน สมารทโฟน หรือแทบเลต 
โดยสามารถดาวนโหลดขอมูลรวมถึงแอพพลิเคชั่นดวยการถายรูป QR Code ที่อยูบนสิ่งพิมพ วิธีนี้จะชวยยกระดับแผนกระดาษธรรมดาๆ 
ใหกลายเปนสื่อแบบอินเตอรแอกทีฟ และดึงดูดความสนใจของกลุมเปาหมายไดเปนอยางดี  สิ่งที่ขาดไมไดคือ PURL

s
 (Person of URL

s
) หรือ

ที่อยูทางอินเตอรเนตท่ีจดทะเบียนในช่ือเฉพาะของตราสินคานั้นๆ ดวย การติดตอกับผูบริโภคผานชองทางน้ี จะชวยลดความรูสึกหางเหิน
ของการส่ือสารแบบแมส และสรางบรรยากาศความเปนกันเองระหวางผลิตภัณฑกับกลุมเปาหมาย
  QR ยอมาจาก Quick Response หมายถึงการตอบสนองท่ีรวดเร็ว เดิมใช Barcode กํากับ
สินคาวามีชื่ออะไร ราคาเทาไร เปนตน แตการพัฒนาเปน QR Code ซึ่งมีรหัสชนิดหนึ่งที่เรียกวา 
Two-dimensional  code หรือ 2D Barcode ที่สามารถอานไดรวดเร็วกวา Barcode หลายเทา ปจจุบัน 
QR code มีใชกันอยางแพรหลายท้ังในวงการคาขาย การขนสง การตลาด ซึ่ง QR code มีอยูทั่วไปตาม
โฆษณาในแมกกาซีน หรือปายโฆษณา Bill Board เปนตน เราสามารถใช QR Code เก็บขอมูล URL ของ
เราได และดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถติดตั้งซอฟแวรสําหรับอาน QR code หรือ 2D Barcode ไวใน
โทรศัพทมือถือไดงายๆ แลว เม่ือพบ QR code ในแมกกาซีน หรือปายโฆษณา Bill Board ก็สามารถ
เอามือถือไป Scan เพ่ือรับขอมูลนั้นมาไดโดยสะดวกและงายดาย ซึ่งตัว QR code นี้สามารถเก็บขอมูลได
หลายรูปแบบ ตั้งแต Wap Url , Web Url หรือไฟลขอมูลตางๆ เปนตน
 5.  การเชาพื้นท่ีโฆษณา (Advertising Space) ในนิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ สามารถใช
ประโยชนได 2 รูปแบบ คือ ดานการโฆษณาและการแจงขาวสารการคา 
ซึ่งวิธีนี้เหมาะสําหรับธุรกิจที่ตองการแจงความเคลื่อนไหวของตนอยาง
สมํ่าเสมอ เชน การเปดตัวสินคา หรือโปรโมชั่นประจําเดือน
 6.  โปสเตอร (Poster) แมจะเปนเพียงแผนกระดาษ 2 มิติบางๆ 
แตสื่อชนิดนี้หากผสมกับความคิดสรางสรรคแลวจะสามารถสรางงาน
โฆษณาท่ีนาสนใจไดมากมาย เชน ตูขายสินคาอัตโนมัติ กําแพง อาคาร ตู
โทรศัพท ถังขยะ ปายรถเมล ตัวถังรถเมล รถไฟ ฯลฯ ซึ่งสามารถติด
โปสเตอรทับลงไป การออกแบบโปสเตอรที่ดีสามารถดึงดูดความสนใจจากผู
บริโภคไดมากมายเชนกัน ไมเพียงแตบทบาทในการส่ือสารกับสาธารณชน
เทานั้น สิ่งพิมพยังมีบทบาทสําคัญในการนําเสนอตราสินคาแกผูคาในงาน
แสดงสินคาตางๆ อีกดวย
 7.  การสรางแฟมเอกสาร (Portfolio) เปนการแสดงเอกลักษณ
ของตราสินคาที่ขาดไมได  เน่ืองจากแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจ และ
ความเอาใจใสที่ตราสินคามีใหแกการส่ือสารน้ันๆ ที่ชวยใหสินคามีความโดดเดนออกมาจากแฟมขอมูลของตราสินคาอื่นๆ ที่ชวยสราง
ความประทับใจใหแกคูคาที่มาติดตอ อีกท้ังยังเปนการโฆษณาไปพรอมกันดวย 
 การตัดสินใจเลือกใชเทคนิคในสื่อสิ่งพิมพใดและหรือเทคนิคการตลาดรวมกับส่ืออินเตอรเน็ต โดยมุงไปที่กลุมเปาหมายที่จําแนกตาม
อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ ฯลฯ ที่มีการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของแตละกลุมไวดวย นอกจากนี้ควรติดตามและจัดเก็บขอมูลเพ่ือประเมิน
ผลสําเร็จของการใชสื่อสิ่งพิมพดวย การใชสื่อสิ่งพิมพอาจใชรวมกับส่ือออนไลนหรือสื่อออฟไลนดวยก็ยอมได ซึ่งการใชสื่อมากกวาหนึ่งชองทาง
โดยการตัดสินใจเนนท่ีสื่อใดสื่อหน่ึงเพื่อเปนชองทางหลักในการตัดสินใจใหรอบคอบ โดยพิจารณาในเร่ืองปจจัยดานงบประมาณ หรือ
การคาดเดาเหตุการณของแบรนดคูแขงดวย แตการเชื่อมโยงขอมูลระหวางส่ือ 2 สื่อ ทั้งแบบออนไลน และออฟไลน เชน การลงขอความเชิญ
ผูชมไปชมคลิบวีดีโอบนเว็บไซต หรือการติดช้ินสวนของใบปลิวสําหรับใชสิทธิ์รวมโปรโมชั่นจะชวยชักจูงใหผูชมเขาไปใหขอมูลยังเว็บไซต
เหลานั้นมากกวาการประกาศทางสื่ออื่น เนื่องจากผูชมสามารถพิมพที่อยูตามที่ระบุไวในใบปลิวโดยไมตองอาศัยความทรงจํา จึงสะดวกและ
งายกวา  ซึ่งเปนสิ่งจําเปนท่ีธุรกิจสามารถเลือกใชรวมกันไดดวย
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รูปแบบ QR Code

ตัวอยาง QR Code ในสื่อสิ่งพิมพ

อางอิง :  หนังสือสยามธุรกิจ ปที่ 18 ฉบับ 1293 (เมษายน 2555) และฉบับท่ี 1299  (พฤษภาคม 2555)
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แถลงขาวดัชนีอุตสาหกรรมไตรมาส 3/2555
 ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ ดร.ณัฐพล 

ณฏัฐสมบรูณ ผูอาํนวยการสาํนักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม รวมแถลงขาว 

“ดัชนีอุตสาหกรรมไตรมาส 3/2555” โดยมีสื่อมวลชนแขนงตางๆ ให

ความสนใจเขารวมงาน จดัขึน้ ณ หองประชุม อก. 2 กระทรวงอุตสาหกรรม 

เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2555 โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

ไตรมาสที่ 3/2555 ติดลบรอยละ 10.2 และมีอัตราการใชกําลังการผลิต

อยู ที่รอยละ 65.5 สะทอนวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปเริ่มสงผลกระทบตอ

อุตสาหกรรมไทย

สัมมนาอุตฯ สิ่งทอไทย กาวสู AEC
 นายหทัย อูไทย รองผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจ เปนประธานเปดสัมมนา “สิ่งทอเครื่อง
นุงหมไทย กาวสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน” รวมกบั
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ ภายใตโครงการ
แผนแมบทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของ
ภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2555 
ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ

สศอ. นําสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงงาน
 ผู บริหารและเจาหนาท่ี สศอ. นําคณะส่ือมวลชนศึกษาดูงาน

เยี่ยมชมเคร่ืองจักรกลตนแบบในอุตสาหกรรมแปรรูปไมสัก ณ สถาบัน

ไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี และโรงงานผลิตเคร่ืองจักรสําหรับอุตสาหกรรมผลิต

เหล็ก บรษิทั ดานิลี ่จาํกดั จ. ระยอง ระหวางวนัที ่22-23 พฤศจกิายน 2555

แถลงขาวดัชนีอุตฯ ตุลาคม 2555  
 นายหทัย อู  ไทย รองผู อํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงขาวดัชนีอุตสาหกรรม
ประจําเดือนตุลาคม 2555 โดยมีสื่อมวลชนแขนงตางๆ 
ใหความสนใจเขารวมงาน จัดขึ้น ณ หอง 202 สศอ. 

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 โดยดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม (MPI) เดือนตุลาคมอยู ที่ระดับ 173.88 
แมการผลิตจะไดรับผลกระทบจากวิกฤตอียู แตยังคงขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน

รอยละ 36.1 
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หลักการพิจารณา EWS-IE เทอรโมมิเตอร
EWS-IE เทอรโมมิเตอรเปนเคร่ืองมือที่มีความสามารถในการช้ีนําภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปนระยะเวลา 2 เดือน 
แบงออกเปน 2 สวน คือ ระดับปกติ และ ระดับผิดปกติ โดยระดับของเหลวในเทอรโมมิเตอร คือ คาความนาจะเปน (%) ถามี
ระดับตั้งแต 0 - 45 ของเหลวจะเปนสีเขียว หมายถึง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยูในเกณฑปกติ หากมีระดับมากกวา 45 ขึ้นไป 
ของเหลวจะเปล่ียนเป นสีแดง 
ห ม า ย ถึ ง  ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
อุตสาหกรรมอยูในเกณฑผิดปกติ

ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม 
(ถวงนํ้าหนัก
มูลคาเพ่ิม)

อัตราการใช
กําลังการผลิต

 

ป 2554 ป 2555

ที่มาไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สถานการณภาคการผลิตภายในประเทศ

ดัชนีผลผลิต 187.8 181.8 195.5 125.1 174.9 178.9 175.5 178.7 174.4 173.5
สศอ.

(-2.1) (-2.5) (1.9) (-34.2) (-6.9) (-1.6) (-10.2) (-5.5) (-11.2) (-13.7)

ดัชนีการสงสินคา 191.6 180.7 203.5 130.6 182.5 197.7 201.6 199.7 198.9 206.1
สศอ.

(0.3) (-4.0) (5.2) (-32.7) (-4.7) (9.4) (-0.9) (3.3) (-3.5) (-2.3)

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 185.0 186.1 197.5 175.0 183.7 188.2 184.5 185.6 186.8 181.1
สศอ.

(1.6) (1.3) (5.0) (-5.8) (-0.7) (1.1) (-6.6) (-5.4) (-5.5) (-8.8)

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 118.9 116.2 119.4 106.3 114.8 114.1 116.2 117.1 115.7 115.9
สศอ.

(0.2) (-0.4) (-1.3) (-11.7) (-3.4) (-1.8) (-2.7) (-1.2) (-3.5) (-3.3)

อัตราการใชกําลังการผลิต 63.0 59.7 65.0 47.1 62.6 64.3 65.5 66.5 65.4 64.5
สศอ.

(-0.5) (-5.6) (0.4) (-26.2) (-0.6) (7.7) (0.8) (4.6) (-0.3) (-1.9)

สถานการณภาคการผลิตโลก

Global Manufacturing PMI 56.7 53.4 50.2 50.0 51.2 50.4 48.4 48.4 48.1 48.8
JPMorgan

(1.1) (-5.6) (-6.1) (-8.0) (-9.8) (-5.7) (-3.6) (-4.5) (-4.2) (-2.0)

Global Manufacturing 
Output Index

58.2 53.6 50.2 50.5 52.4 51.1 48.1 48.8 47.4 48.0
JPMorgan

(-1.2) (-9.3) (-8.6) (-9.5) (-10.0) (-4.7) (-4.3) (-4.3) (-4.8) (-3.8)

Global Manufacturing 
New Orders Index

58.1 52.2 49.2 49.2 51.4 48.4 47.3 47.1 46.7 48.0
JPMorgan

(-0.7) (-10.4) (-6.4) (-10.0) (-11.5) (-7.4) (-4.0) (-5.6) (-5.5) (-0.8)

Global Manufacturing 
Input Prices Index

74.9 66.6 56.9 49.5 55.4 50.4 49.0 44.8 49.5 52.7
JPMorgan

(17.2) (1.1) (-4.0) (-26.1) (-26.0) (-24.3) (-13.9) (-22.4) (-12.4) (-6.9)

Global Manufacturing   
Employment Index

55.7 54.0 51.3 51.0 51.1 51.2 49.8 49.3 49.5 50.6
JPMorgan

(8.4) (0.8) (-3.5) (-4.6) (-8.3) (-5.2) (-2.9) (-4.5) (-2.9) (-1.2)

มูลคาการนําเขา
วัตถุดิบ 
(ลานดอลลารสหรัฐฯ)

ดัชนีผลิต
ภาพแรงงาน
อุตสาหกรรม
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หมายเหตุ: (    ) หมายถึง อัตราการขยายตัว (%)

EWS-IE เดือนธันวาคม 2555 
สงสัญญาณที่ดีขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน เนื่องจาก
ตัวแปรช้ีนําเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมของระบบ 
EWS-IE มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับเดือน
กอนหนา ไดแก มูลคานําเขาสินคาวัตถุดิบ มูลคา
นําเขาสินคาทุน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และ
ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน โดยขยายตัว
เพิ่มข้ึนรอยละ 17.0, 10.0, 0.9 และ 0.4 ตาม
ลําดับ ในสวนของมูลคาการนําเขาสินคาวัตถุดิบที่
ขยายตัวเพิ่มขึ้นนั้นเปนผลมาจากการนําเขาสินคา
ในกลุ มวัสดุกอสราง ชิ้นสวน อุปกรณเครื่องใช
ไฟฟาและคอมพิวเตอร ขณะที่นําเขาสินคาทุน 
เกิดจากการนําเขารถไฟ อากาศยาน อุปกรณ
การถายภาพและภาพยนตรที่เพิ่มขึ้น สวนดัชนี
การลงทุนและบริโภคภาคเอกชนปรับตัวเพิ่มข้ึน
ทามกลางอานิสงสของนโยบายรถคันแรกและ
มาตรการเพ่ิมรายได

The Early Warning System of Industrial Economics: EWS-IE

โดย : สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม





 
ป 2554 ป 2555

ที่มา
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตัวแปรชี้นําเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

ปจจัยภายในประเทศ    

ดานการผลิต

มูลคาการนําเขาสินคาวัตถุดิบ            31,468.1 36,498.9 36,597.7 30,134.4 33,857.9 36,576.5 35,839.6 12,552.1 12,041.9 11,245.6
ธปท.

(ลานดอลลารสหรัฐฯ) (24.2) (27.6) (29.9) (-0.5) (7.6) (0.2) (-2.1) (7.5) (-9.5) (-3.2)

มูลคาการนําเขาสินคาทุน 12,342.4 11,882.7 12,922.3 11,483.0 14,078.3 15,084.8 15,377.4 5,117.2 5,250.3 5,010.0
ธปท.

(ลานดอลลารสหรัฐฯ) (46.8) (22.6) (26.9) (15.4) (14.1) (26.9) (19.0) (31.1) (1.0) (31.1)

ดัชนีชี้นําวัฏจักรธุรกิจระยะสั้น 127.3 128.6 129.1 124.9 128.9 130.9 131.4 130.8 131.8 131.5
กระทรวงพาณิชย

(6.5) (8.3) (6.6) (1.5) (1.3) (1.8) (1.7) (1.6) (0.6) (3.1)

ความเช่ือม่ันภาคอุตสาหกรรม 114.1 113.6 103.8 104.0 107.8 109.8 104.7 104.8 105.7 103.5
ส.อ.ท.

 3 เดือนขางหนา (2.9) (7.2) (-10.4) (-8.0) (-5.5) (-3.3) (0.8) (-2.4) (-3.9) (10.1)

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 202.5 205.6 206.0 193.5 214.5 238.0 236.8 240.8 235.5 234.2
ธปท.

(15.1) (10.8) (7.7) (0.3) (5.9) (15.8) (15.0) (19.2) (13.8) (12.0)

ราคาน้ํามันดิบ 93.5 102.2 89.7 94.0 102.9 93.4 92.2 87.9 94.1 94.5
EIA

(18.9) (31.4) (18.0) (10.5) (10.0) (-8.6) (2.7) (-9.7) (9.0) (10.5)

อัตราแลกเปล่ียน 30.6 30.3 30.1 31.0 31.0 31.3 31.4 31.7 31.4 31.0
ธปท.

บาท/ดอลลารสหรัฐฯ (-7.0) (-6.4) (-4.6) (3.4) (1.5) (3.4) (4.1) (5.2) (5.2) (1.9)

อัตราแลกเปล่ียนบาท/100 เยน 37.1 37.1 38.8 40.1 39.2 39.1 39.9 40.1 40.0 39.7
ธปท.

(2.5) (5.7) (5.3) (10.4) (5.5) (5.2) (3.0) (5.7) (3.1) (0.2)

อัตราแลกเปล่ียนบาท/ยูโร 41.8 43.5 42.6 41.8 40.6 40.2 39.3 38.9 39.0 39.9
ธปท.

(-8.2) (5.9) (4.4) (2.5) (-2.7) (-7.8) (-7.8) (-9.4) (-9.0) (-4.9)

ดานการบริโภค

ดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภค 18.9 19.4 29.6 21.2 24.3 26.4 29.6 29.1 29.5 30.2 กระทรวงพาณิชย

(-20.9) (20.7) (31.3) (-13.4) (29.0) (36.0) (-0.1) (0.0) (-2.3) (2.0)

ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 138.8 139.8 139.6 137.4 144.5 146.6 146.9 146.8 147.6 146.4
ธปท.

(4.5) (4.5) (4.2) (1.2) (4.1) (4.9) (5.3) (7.1) (4.1) (4.7)

รายไดเกษตรกรท่ีแทจริง 135.1 91.0 81.8 155.0 115.6 82.5 83.0 72.6 93.7 82.7 คํานวณโดย สศค.

(40.0) (21.9) (1.6) (-5.8) (-14.4) (-9.4) (1.5) (4.3) (3.8) (-3.1) ขอมูลจาก สศก.

ดานตลาด 

 ดัชนีตลาดหลักทรัพย 999.8 1,069.6 1,039.6 998.5 1,147.2 1,180.7 1,241.9 1,199.3 1,227.5 1,298.8 ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย (SET) (36.0) (38.8) (13.7) (-0.9) (14.7) (10.4) (19.4) (5.8) (14.7) (41.8) แหงประเทศไทย

ปจจัยตางประเทศ 

ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจสหรัฐฯ 100.8 100.6 100.0 100.2 100.8 100.9 100.8 100.8 100.8 100.9
OECD

(1.2) (0.6) (0.1) (-0.1) (0.1) (0.3) (0.8) (0.6) (0.8) (1.0)

ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจญี่ปุน 100.7 100.5 100.3 100.5 100.8 100.6 100.3 100.4 100.3 100.2
OECD

(0.9) (0.5) (0.3) (0.1) (0.1) (0.1) (-0.1) (0.0) (0.0) (-0.1)

ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจอียู 101.7 101.4 100.6 100.0 99.9 99.7 99.4 99.5 99.4 99.4
OECD

(1.4) (0.6) (-0.4) (-1.4) (-1.8) (-1.6) (-1.2) (-1.3) (-1.2) (-1.0)

ดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภคสหรัฐฯ 73.1 71.9 59.6 64.8 75.5 76.3 75.0 72.3 74.3 78.3 University of

(-1.1) (-2.8) (-12.7) (-9.1) (3.3) (6.2) (25.7) (13.5) (33.4) (31.6) Michigan

ดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภคญี่ปุน 40.0 34.8 37.9 38.1 39.6 40.5 40.5 40.5 40.6 40.4
ESRI

(0.3) (-18.6) (-10.5) (-5.9) (-1.0) (16.5) (7.0) (7.4) (8.6) (4.9)

ดัชนีความเชื่อม่ันทางเศรษฐกิจอียู 106.4 104.6 97.5 92.6 93.3 91.3 87.4 89.0 87.0 86.2
EUROSTAT

(9.2) (4.6) (-4.8) (-11.6) (-12.3) (-12.7) (-10.4) (-12.7) (-10.4) (-7.9)

หมายเหตุ: () หมายถึง อัตราการขยายตัวเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา (%)         

โดย : สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โทรศัพท 0 2202 4373 โทรสาร 0 2644 8315
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.oie.go.th
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