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บรรณาธิการแถลง
วารสารฯ ฉบับท่ีอยูในมือทานขณะน้ีจะดูหนาข้ึนกวาเดิม ทั้งนีก้็เพื่อให

ทานผูอานไดอานกันอยางจุใจมากข้ึน รวมทั้งมีการปรับรูปแบบใหม และ
เพ่ิมคอลัมนเพ่ือไมใหจําเจดูนาสนใจมากขึ้นคะ เร่ืองเดนฯ นําสรุปทัศนะจาก
กูรูผูรูจริงในงานสัมมนาวิชาการ “OIE Forum 2013 : Next Generation 
of Thai Industry “อุตสาหกรรมยุคใหม” กาวที่ทาทายสูอนาคต 
 บทความพิเศษ สรุปภาวะอุตสาหกรรมไทยป 2556 และแนวโนม
ป 2557 และอีกหลากหลายเรื่องท่ีตองเชื้อเชิญอานในเลม 
 สัมภาษณพิเศษจริงๆ ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอตุสาหกรรม
กบัตนแบบการพฒันาสูอตุสาหกรรมสีเขยีว (Green Industry) 
 ชวงเวลาแหงความยินดีและเฉลิมฉลองมาถึงอีกครั้งแลว ขอนอมประนม
มือไหว และกลาวคําวา “สวัสดีปใหม 2557 ขอใหทานและครอบครัว
จงประสบแตความสุขความเจริญคะ”
   
      ดวยความปรารถนาดี

บรรณาธิการ

บทความและขอเขียนท่ีปรากฏ
ในวารสารฉบับน้ีเปนทัศนะสวนบุคคลของผูเขียน
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กองบรรณาธิการ
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เร่ืองเดนประจําฉบับ

นายสุวัจน ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
วาการกระทรวงอุตสาหกรรม กลาวในการเปดสัมมนาวา ปจจุบัน
โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ประเทศตางๆ 
ตองเผชญิกบัความทาทายใหมๆ  อยางหลกีเลีย่งไมไดรวมทัง้ประเทศไทย 
ไมวาจะเปนการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 การปรับเปล่ียน
กฎ ระเบียบและกติกาดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมของโลกใน
รูปแบบใหม รวมท้ังสภาพภูมิอากาศโลกท่ีมีความผันผวน ซึ่งสงผล
กระทบตอทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในขณะท่ีภายใน
ประเทศก็สะทอนใหเห็นปญหาเชิงโครงสรางท่ียังไมเอื้ออํานวยตอ
การพัฒนาอยางย่ังยืน เพื่อเปนการแกปญหาเชิงโครงสรางและ
เตรียมพรอมรับมือกับความทาทายภายใตบริบทใหม รัฐบาลจึงได
กําหนดยุทธศาสตรประเทศ พ.ศ. 2556-2561 (Country Strategy) 
เพื่อเปนกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ภายใต
แนวคิดสรางฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนเพื่อการเติบโตรูปแบบ
ใหม (New Growth Model) ซึ่งประกอบดวย 4 ประเด็นหลัก ไดแก

ประเด็นแรก  การเติบโตและแขงขันได  (Growth and 
Competitiveness) โดยการสรางความสามารถในการแขงขันเพื่อให
ประเทศไทยหลุดพนจากการเปนประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสู 
ประเทศที่มีรายไดสูง มีโครงสรางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ พึ่งพาตนเองได 
รวมทั้งสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนแบบหุนสวน
บนพื้นฐานผลประโยชนรวมกัน แนวทางสําคัญคือการรักษาความ

 การสัมมนาวิชาการประจําป OIE Forum 2556 ของ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 
จัดข้ึนเปนปที่ 4 ติดตอกัน โดยปนี้ไดจัดข้ึนในประเด็น OIE Forum 
2556 : Next Generation of Thai Industry “อุตสาหกรรม
ยุคใหม” กาวที่ทาทายสูอนาคต วารสารฯ ฉบับนี้ไดสรุปเนื้อหา
การสัมมนาในภาคเชาที่นับวานาสนใจและเปนประโยชนกับทานผูอาน

สามารถของอุตสาหกรรมเดิมที่เปนฐานหลักของประเทศควบคูกับการ
ผลักดันอุตสาหกรรมอนาคต มุงเนนพัฒนาผลิตภาพการผลิตเพื่อสราง
มูลคาเพ่ิม เพิ่มศักยภาพของ SMEs และ OTOP การจัดการการใชที่ดิน
หรือ zoning สงเสริมการลงทุนทั้งในและตางประเทศ รวมถึงพัฒนา
ปจจัยสนับสนุนอาทิ พัฒนาแรงงาน ยกระดับการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาระบบโลจิสติกสตลอดจนโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคม
ขนสงเพื่อสรางความเช่ือมโยงกับภูมิภาค ซึ่งประเด็นเหลานี้ลวนเปน
เรื่องสําคัญที่จะทําให ภาคอุตสาหกรรมและภาคเศรษฐกิจอื่นๆ 
ของประเทศมีความสามารถในการแขงขันเพิ่มขึ้นในระยะยาว

ประเด็นที่ 2 การลดความเหล่ือมล้ํา (Inclusive Growth) 
คือการมีระบบที่เอื้อใหทุกคนเขาถึงบริการสังคมที่ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
เสมอภาค และเทาเทียมทั้งในดานการศึกษา การสาธารณสุข
เพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ ระบบสวัสดิการและบริการสาธารณะอ่ืนๆ 
รวมถึงการสรางโอกาสดานอาชีพและรายได เพื่อยกระดับผูมีรายได
นอยไปสูรายไดปานกลางและทําใหการกระจายรายไดเปนไปอยาง
ทั่วถึง 

ประเด็นที่ 3 การเติบโตอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green 
Growth) คือการมุงสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนตํ่า ลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกและมลพิษ ตลอดจนยกระดับความสามารถ
ในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางมี
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ประสิทธิภาพและย่ังยืนเพื่อก าวสู การเปนอุตสาหกรรมยุคใหม 
โดยการปรับการผลิตและการประกอบการใหเปนมิตรกับชุมชน
และสิ่งแวดลอม ลดการใชพลังงานและใชพลังงานสะอาดใหมากขึ้น 
รวมถึงการพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมใหเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
เพื่อสรางดุลยภาพระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 
ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป

ประเด็นสุดทาย การสรางสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ
ภายในภาครัฐ (Internal Process) คือการมีโครงสรางระบบราชการ
ที่สามารถดําเนินการเชิงบูรณาการไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการ
ปรับระบบการบริหารภายในของภาครัฐ โดยมีกลไกการทํางานรวมกับ
ภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม นําเทคโนโลยีตางๆ มาใช
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีกําลังคนและกฎระเบียบ
ที่สอดคลองกับทิศทางการสรางฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน 
ตลอดจนมีการบูรณาการเช่ือมโยงยุทธศาสตรระดับประเทศกับระดับ
พื้นท่ี เพ่ือใหการพัฒนาเปนไปในทิศทางเดียวกันสอดคลองกับ
ศักยภาพและความตองการของประชาชนในพื้นที่ จะทําใหเราสามารถ
เติบโตและกาวสูอนาคตไดอยางมั่นคงเขมแข็งกวาเดิม 
 นายประเสริฐ บญุชัยสขุ รฐัมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
ปาฐกถาพิเศษเร่ือง “ยทุธศาสตรขับเคลือ่นอตุสาหกรรมไทยสูอนาคต” 
วาการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากกระแสโลกาภิวัตนเปนการเปล่ียนแปลง
ที่รวดเร็ว ซับซอน และสงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมไทยอยาง
หลีกเลี่ยงไมได ทั้งในดานภูมิเศรษฐศาสตร เชน การรวมกลุมเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคตางๆ และการที่ภูมิภาคเอเชียมีบทบาทในการเปนศูนยกลาง
เศรษฐกิจโลกเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีนและอินเดีย ดานภูมิ
ประชากรศาสตร ประชากรผูสูงอายุจะเพ่ิมขึ้น สงผลใหคาใชจาย
ในการดูแลกลุมคนเหลาน้ีสูงขึ้น สวนประชากรวัยทํางานมีแนวโนม
ลดลง สงผลใหเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานในบางประเทศ 
ดานภูมิรัฐศาสตร จะมีการเปล่ียนแปลงข้ัวอํานาจมาสูเอเชีย จีน 
อินเดีย เสถียรภาพทางการเมืองจะมีบทบาททําใหโลกเปลี่ยนแปลง 
ในขณะท่ีกลุมไมแสวงหาผลกําไร NGO กลุมพลังประชาชนจะมี
บทบาทในบริบทโลกมากขึ้น สุดทายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ทําใหเกิดภาวะวิกฤตการขาดแคลนอาหารและทรัพยากร
ธรรมชาติเพ่ิมขึ้น ปริมาณมลภาวะและอุณหภูมิของบรรยากาศเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว สงผลใหเกิดความตระหนักและขอเรียกรองในดาน
สิ่งแวดลอมเพ่ิมขึ้นดวย 

 ทั้งนี้เพื่อเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหมขางตน กระทรวงอุตสาหกรรมไดจัดทํา
แผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยระยะ 20 ป (พ.ศ. 2555 - 2574) 
ภายใตวิสัยทัศน “มุงสูอุตสาหกรรมสรางสรรคที่สมดุลและยั่งยืน”
โดยแบงการพัฒนาออกเปน 3 ระยะ ไดแก 

1. Knowledge-based Industry: ระยะสัน้ 1 - 5 ป เปนการ 
สรางความพรอมใหกับอุตสาหกรรมไทยเพ่ือเช่ือมโยงเปนสวนหน่ึง
ของฐานการผลิตและบริการในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Supply 
Chain) โดยผลักดันการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอยอดองคความรู 
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสูการผลิตในเชิงพาณิชย 
ควบคูไปกับการยกระดับมาตรฐานการผลิต การสรางความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานเพื่อสรางจุดแข็งในการผลิตของ SMEs และสงเสริมการ
รวมกลุมกันเปนคลัสเตอร 

2. Innovative Industry: ระยะกลาง 10 ป มุ งเนน
การพัฒนาตอเน่ืองจากการพัฒนาฐานความรู นํามาตอยอดพัฒนา
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑเพื่อสรางมูลคา/คุณคาเพิ่ม เนนการ
ผลิตสินคาที่ใชเทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพยสินทางปญญาในระดับ
ที่สูงขึ้น รวมท้ังปรับบทบาทการบริหารจัดการระบบหวงโซการผลิต
ในภูมิภาคใหประเทศไทยเปนที่ยอมรับในอาเซียนและภูมิภาคเอเชีย 
มุ งสู การเปนฐานการผลิตและบริการในระดับภูมิภาค (Regional 
Supply Chain) 

3. Sustainable Industry: ระยะยาว 20 ป เปนการพัฒนา
อุตสาหกรรมไปสูระดับโลก ภายใตความสมดุลของการพัฒนาในมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และทรัพยากรมนุษย โดยใหความสําคัญ
กับการพัฒนาตราสินคา การสรางเครือขายการผลิตและการบริการ
ในภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก รวมทั้งการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการ
ไทยใหกาวสูการเปนบริษัทชั้นนําของโลก ผานการสรางตราสินคาไทย
ใหเปนที่รูจัก
 แนวคิดการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมใหกาวสูการเปนอุตสาหกรรม
ที่มีคุณคาอยางยั่งยืน (Sustainable Industry) มีประเด็นสําคัญ 
3 ประเด็นหลัก 

ประเด็นที่ 1 การเช่ือมโยงเครือขายสูภูมิภาค โดยเร่ิมจากการ
สรางเครือขายความรวมมือและเช่ือมโยงการผลิตภายในอุตสาหกรรม
และระหวางอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพื่อใหเกิดการชวยเหลือ
และพัฒนาซึ่งกันและกัน เมื่อเครือขายในประเทศมีความเขมแข็ง
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จึงขยายผลการเช่ือมโยงไปสูภูมิภาค ผนึกกําลังโดยใชหวงโซการผลิต
เชื่อมโยงกับประเทศตางๆ ภายใตรูปแบบการผลิตใหม ตอบสนองการ
เปนสวนหน่ึงของหวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมโลก (Global Value 
Chain) เนนการสรางฐานการผลิตรวมกันในระดับนานาชาติ บนพ้ืนฐาน 
การบริหารจัดการเพื่อหาแหลงวัตถุดิบหรือแหลงผลิตที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 ตัวอยางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่กระทรวงอุตสาหกรรม
ไดดําเนินการตามแนวทางดังกลาว อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการโลจิสติกสและโซอุปทานของภาคอุตสาหกรรม การสงเสริม
ใหเกิดการลงทุนใหมโดยเฉพาะในพ้ืนที่ชายแดน เชน การพัฒนาพ้ืนที่
พุนํ้ารอนที่เชื่อมไปสูนิคมฯ ทวายของประเทศพมา การพัฒนาพื้นที่
แมสอด จังหวัดตาก เพื่อสงเสริมใหไทยเปนศูนยกลางการลงทุนของ
ภูมิภาค นอกจากนี้ยังวางแผนการจัดหาและพัฒนาพื้นท่ีอุตสาหกรรม
ใหมในแตละภูมิภาคเพ่ือรองรับการลงทุนท่ีจะเกิดขึ้น เชน นิคมฯ 
เชียงของ จังหวัดเชียงราย นิคมฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิคมฯ 
SMEs เปนตน 

ภาคเกษตรของรัฐบาล การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือมุงสูการเปน
ครัวของโลก การพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นภายใตโครงการกรุงเทพ
เมืองแฟชั่น รวมถึงการสนับสนุนการผลิตรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากลหรือ Eco Car ระยะ 2 ซึ่งไดเปดใหการสงเสริมแลว
เม่ือเดือนสิงหาคม 2556 ที่ผานมา 

ประเด็นสุดทาย การพัฒนาอุตสาหกรรมในมิติสังคมและ
สิ่งแวดลอมเพ่ือกาวสูความย่ังยืน คือการพัฒนากระบวนการผลิต
โดยคํานึงถึงความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและความรับผิดชอบตอสังคม 
ซึ่งกระทรวงฯ ใหความสําคัญและกําหนดนโยบายเพื่อสงเสริมสถาน
ประกอบการสู อุตสาหกรรมสีเขียวและการอยูรวมกันอยางเปนสุข
ระหวางอุตสาหกรรมกับชุมชน การพัฒนาสูการเปนเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ สนับสนุนความรวมมือระหวางโรงงานกับชุมชนโดยรอบ
ในการสรางจิตสํานึกและกํากับดูแลปญหาผลกระทบส่ิงแวดลอม 
ตลอดจนอํานวยความสะดวกใหกับนักลงทุนและผู ประกอบการ
อยางรวดเร็ว โปรงใส และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

ประเด็นที่ 2 การผลิตโดยใชเทคโนโลยี นวัตกรรม องคความรู
เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดในระดับสากล คือ การประยุกต
ใชเทคโนโลยีและฐานความรูเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาตอยอด
และสรางคุณคาเพ่ิมใหแกอุตสาหกรรม โดยอาศัยองคความรู /
ภูมิปญญาที่มีอยูเดิมมาบูรณาการรวมกับองคความรูและเทคโนโลยี
ใหม สําหรับประเด็นนี้กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายดําเนินการใน
หลายเร่ือง อาทิ การสงเสริมและพัฒนาสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
(OTOP) โดยนําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยมาเพ่ิมมูลคา
และพัฒนาตอยอดเชิงพาณิชย การสงเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต 
โดยมุ งเน นการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเชิงพาณิชย และการผลิตที่สอดคลองกับความตองการ
ของตลาด  เช น  การพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส งระบบราง
และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ
ทางการแพทย เปนตน 
 นอกจากนี้  กระทรวงฯ  ให ความสําคัญกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมเดิมที่เปนฐานหลักของประเทศ โดยมุ งเนนสงเสริม
การพัฒนาบนฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสรางสรรค
และภูมิปญญาเพ่ือเพ่ิมมูลคาและยกระดับสินคาใหมีคุณภาพ เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
ใหสอดคลองกับนโยบายการจัดทําแผนที่การใชที่ดิน (Zoning) 

ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กลาววา 
ภาคอุตสาหกรรมเปนภาคสวนท่ีสรางรายไดของประเทศมากท่ีสุด
ประมาณ 40 เปอรเซ็นตของจีดีพี ภายใตความกดดันตางๆ ที่เปลี่ยนไป
ก็จะมีบริบทอยูหลายปจจัยที่ทําใหภาคอุตสาหกรรมตองปรับตัว 
1. การเกิด AEC ในป 2558 ซึ่งจะมุงเนน Global Supply Chain 
หรือหวงโซอุปทาน ตั้งแตตนน้ํา กลางนํ้า ปลายนํ้า และเชื่อมโยง
ไปถึงภูมิภาคดวย 2. แรงผลักดันจากกระแสโลกคือความเปนหวง
เรื่องสุขภาพของคนและผูสูงอายุที่ทําใหภาคอุตสาหกรรมตองปรับตัว 
3. Global Warming โลกรอนข้ึน 4. พลังงานท่ีเปนพลังงานน้ํามัน 
5. Global Supply ดานอาหาร พืชผลเกษตร 6. ศักยภาพ 
นวตักรรมใหม ภาวะเศรษฐกิจใหมตางๆ ที่กดดัน
 วันนี้โลกเช่ือมตอถึงกัน ไทยเองเปนสวนหน่ึงของสังคมโลก
ยอมไดรับผลกระทบไมมากก็นอย เราจําเปนตองจับตาสถานการณ
ตางๆ อยางใกลชิด ในสวนภายในของเราเองก็มีปจจัยหลายอยาง
ที่กดดันและเปนโอกาสตอการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในอนาคตคือ 
1. นโยบายของประเทศ รัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ มีผลตออุตสาหกรรมของชาติในอนาคต 2. กระแส CSR 
หรือความรับผิดชอบตอสังคม การอนุรักษสิ่งแวดลอมทําใหเราตอง
ปรับตัว 3. โลจิสติกสและซัพพลายเชน ไดแก คาขนสงและตนทุน
ที่เพ่ิมขึ้นจากโลจิสติกส หวงโซอุปทานตนนํ้า กลางน้ํา และปลายน้ํา 
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4. มาตรฐานภายในและมาตรฐานสากล รวมถึงหลักเกณฑการคา
รูปแบบใหมๆ และกฎหมายตางๆ ภายในประเทศ และสุดทายการรวม
กลุมคลัสเตอรหรือการรวมกลุมกิจการที่เอื้อประโยชนตอกัน เหลาน้ีคือ
ความกดดันภายในประเทศที่มีผลทําใหอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป
 ในสวนบทบาทหนาที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมมี 2 สวน คือ 
1. การเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันใหแกผูประกอบการเอสเอ็มอี
ในทุกรูปแบบครบวงจรตั้งแตตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า เราพัฒนา
ตั้งแตการฟูมฟกการทําธุรกิจ ศูนยบมเพาะ พัฒนาต้ังแตการเร่ิมตน
ทําธุรกิจไปสูขบวนการผลิตกลางนํ้าและผลิตภัณฑ รวมถึงการดูแล
เรื่องตัวบทกฎหมาย 2. การเชิญชวนชักจูงเพื่อใหผูประกอบกิจการ
มีความรับผิดชอบตอสังคม เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล
ใหเปนที่ยอมรับของโลก  
 สวนแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยน้ัน จะเนนความ
ยั่งยืน 3 ขาที่สําคัญคือ ดานสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมตองไป
ดวยกัน ดานเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมตองมีกําไร มีรายไดเพียงพอ
ที่จะประกอบการกิจการได และพัฒนาเติบโตตอไปไดในอนาคต 
ในขณะเดียวกันไมใชมุงทํากําไรสูงสุดแตเปนกําไรที่เพียงพอ และเติบโต
ตอการขยายกิจการในขางหนา สวนอีกสองขาคือการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งการที่ผูประกอบกิจการตองจุนเจือสังคมและ รับผิดชอบ
สังคมและชวยสรางสรรคสังคม จะทําใหประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ลดความเหลื่อมลํ้า ที่สําคัญตองไมเอาเปรียบสิ่งแวดลอม ไมให
สิ่งแวดลอมกระทบกระเทือน ไมทําใหนํ้าเสีย ไมทิ้งขยะ แตที่สําคัญสุด
ของแผนแมบทของกระทรวงอุตสาหกรรม คือ การพัฒนาคน 
เพราะสังคมไทยมีคนเกงมากแตปญหาวาจะทําอยางไรที่จะรวมศูนย
ใหคนเกงมาสรางพลังใหสังคมมาตอยอดเติมเต็ม ใหโอกาสกับคนท่ีมี
ความรูและมาแบงปนความรู
 กระทรวงอุตสาหกรรมตองเอา 4 มิติคือ สังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอม และบุคลากรมาเปนองครวมในการทําแผนแมบท 20 ป
ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งแบงเปน 3 ระยะ โดยในระยะ 5 ปแรก 
จะเอาฐานความรูของเรามาตอยอด คนเกงชวยคนไมเกง พี่สอนนอง 
เอาองคความรูที่เปนอัตลักษณของไทยมาตอยอดเปนองคความรู
ของประเทศไทยไมวาจะเปนโอท็อป เอสเอ็มอี และโรงงานจะตอง
ชวยกันทําใหเกิดการแชรริ่งเปนสังคมท่ีใชฐานความรูในการบริหาร
จัดการจากการส่ังสมประสบการณเปนองคความรูที่แทจริงไปสราง
นวัตกรรมใหมๆ ใหเกิดขึ้นคลายๆ อยางไทยไฟตทําใหมวยไทยดังไป
ทั่วโลกได ดวยความสามารถและนวัตกรรมท่ีเราสรางขึ้นมาเองซ่ึงไมใช
เรื่องงาย  

 สดุทายจดุหมายปลายทางคอื ความยัง่ยนืโดยคดิถงึอตุสาหกรรม
สีเขียวท่ีตองเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ซึ่งเปนนโยบายท่ีจะตองชักจูง
โรงงานท้ังหมด 7 หมื่นโรงงาน เขาสูกระบวนการอุตสาหกรรมสีเขียว
ใหได ตอนน้ีเราได 1 หม่ืนโรงงานเขามาเปนสมาชิกและไดรับรางวัล
อุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อมุงสูถนนสีเขียวและไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืน
อยูบนเสา 3 เสาหลัก เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและสังคมไปดวยกันได 
โดยอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรมอยูบน 2 เสาหลัก 
คือ 1. ปรับปรุงอยางตอเน่ืองเพื่อการประกอบกิจการเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม และ 2. มีความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน โดยมีบันไดกาว 5 ขั้น/ระดับ ขั้นที่ 1 ความมุงมั่นสีเขียว 
ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการสีเขยีว ขั้นที่ 3 ระบบสีเขียว ขั้นที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว 
และขั้นที่ 5 เครือขายสีเขียวเปนระดับที่สูงที่สุด วันนี้มีคนมาสมัคร
เพื่อขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งเปนการรวมทุกโครงการ
ของกระทรวงอุตสาหกรรมมาอยูภายใตอุตสาหกรรมสีเขียวท้ังหมด 
ดังนั้นผู ประกอบการทุกทานที่ได รางวัลจากกรมหนึ่งก็จะมีสิทธิ์
ไดรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับตางๆ ดวย 
 จึงอยากฝากถึงผูประกอบกิจการวาหากยังไมคํานึงถึงชาวบาน 
ประกอบกิจการโดยสรางปญหาตอสิ่งแวดลอมจะไมมีใครรับเราได 
ดังนั้นแทนที่จะคิดวาเปนการถูกบังคับ แตใหคิดเปนโอกาสโดยมีคําวา 
“Green” ไปอยูในสินคาตางๆ ซึ่งถาไปดูงานวิจัยของสหรัฐอเมริกา
จะพบวาผู บริโภคยอมจายเงินซ้ือสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ในราคาที่แพงกวา เพื่อชวยเหลือเจือจุนภาคอุตสาหกรรมโรงงาน
ที่รักษาดูแลส่ิงแวดลอมมากกวาโรงงานที่สรางปญหาตอสังคม

นายอาคม เตมิพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กลาววาในชวง 30 ปที่ผานมา 
การพัฒนาอุตสาหกรรมตรงกับโจทยของแผนพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ อุตสาหกรรมเปนหนทางท่ีสรางรายไดใหประเทศเร็วท่ีสุด 
ซึ่งที่ผานมาเรามีความสุขกับการเติบโตของเศรษฐกิจ เพราะเราใช
ทรัพยากรในประเทศที่มีราคาถูกพัฒนามาเรื่อยๆ แตวันนี้ประเทศอื่น
เขาก็ทําไดเหมือนเรา โจทยคือเราจะสามารถรักษารายไดไวไดอยางไร
และการแขงขันในอนาคตจะทําอย างไร อยากช้ีให เห็นว าการ
เปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมในอนาคตมีด วยกัน 6 เรื่อง คือ 
เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงภาวะภูมิอากาศ การเติบโตเศรษฐกิจ 
การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากร วัฒนธรรม และการเมือง
 ในประเด็นแรกการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ในวันนี้ เรามี
เอทานอลซ่ึงเทคโนโลยีในการผลิตราคาถูกเกิดขึ้นแลว เราพูดถึงไบโอ
พลาสติกมา 5 ป แตยังไมอยูในข้ันเปนการคา เพราะมีตนทุนสูงและ
ตองการแรงผลักดันจากรัฐบาลมาก แตที่อยากพูดคือการเปล่ียนแปลง
คอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส ซึ่งตัวเลขสงออกในชวง 6 เดือนแรก
ปน้ีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสไมดีเน่ืองจากวันนี้ไปใชแท็ปเล็ตกันมาก 
จึงตองกาวใหทันวาอะไรเกิดขึ้น คาดการณถึงเทคโนโลยีอนาคตใหได
เพือ่ทีจ่ะมาบอกผูประกอบการของเราและรัฐบาลวาจะตองปรับเปล่ียน
สิ่งจูงใจ ใหโรงงานไดเตรียมความพรอมเปล่ียนเคร่ืองจักรไดทันที และ
ไมตองยายฐานการผลิต นอกจากนั้นในเรื่อง PV หรือเซลไวแสงจะมี
อนาคตมาก วันน้ีรัฐบาลมีสิ่งจูงใจใหติดตั้งพลังงานแสงอาทิตยบน
หลังคาบานเรือน อาคารโรงงาน รวมถึงการขายไฟฟาที่เหลือใชเขาสู
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ระบบ อยากใหมองวาถาผลิตพลังงานแสงอาทิตยในประเทศราคา
อาจจะแพง แตถาเปนการตอยอดความรูดวยการสงเสริมการวิจัย
เอาโจทยนี้ใหนักศึกษาไปทําและทดลองนาจะดีกวา สวนอันไหน
ที่ตองซื้อก็ไปซื้อ    
 2. การเปลี่ยนแปลงอุณภูมิที่สูงขึ้น เชน นํ้าทวม ภาคอุตสาห-
กรรมจะตองเตรียมความพรอม และสิ่งที่ตองทําตอคือพี่ชวยนอง 
ภาษาญี่ปุ นเรียกวา “โอตาไก” อันนี้เปนเรื่องความรวมมือที่เรา
ตองพยายามทํา 3. การเติบโตเศรษฐกิจและการเตรียมสูอาเซียน 
4. การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรตองตีโจทยวาอะไรคือโอกาส
ของเรา เชน ผลิตภัณฑสุขภาพ วันนี้กระแสเครื่องสําอางที่เปน
ธรรมชาติมีมากขึ้นจึงควรที่จะสงเสริม และ 5. วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง 
วันนี้ทําไมอีเกียมาตั้งรานในไทย ทั้งๆ ที่แตกอนอีเกียเอาทซอรสงาน
ใหเราทํามาส่ีสิบปวัสดุที่ใชมาจากไทยและสงไปขายทั่วโลก จึงอยากให
กลับมาดูวาอะไรคือวัฒนธรรม วิถีชีวิต สิ่งที่เปนภูมิปญญาของตัวเอง
 สําหรับโจทยของประเทศ 3 มิติ คือ สังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งอยากใหมองมุมกลับวาโจทยของประเทศคือ ตองการ
สรางรายไดใหสูงขึ้นเพราะวันน้ีถูกจัดใหเปนประเทศท่ีมีรายได
ปานกลาง ถามวาเม่ือไรจะรวยเขาบอกวาถาอยางน้ันควรกลับมาดูวา
อะไรคือแหลงรายไดของเรา และเม่ือโตแลวคนตองไมจนดวย 
และไมมีชองวางระหวางรายไดหรือกระจายรายได ฉะน้ันถาเราโต
ในระบบทุนนิยมคนรวยก็จะรวยขึ้น ถาคนจนยิ่งมากขึ้นและไมได
ประโยชนสวนแบงธุรกิจ ปญหาสังคมก็จะมากข้ึนความยั่งยืนก็จะ
ไมเกิด ดังนั้น 1. ตองใหกระจายรายได 2. โอกาสในเรื่องภูมิปญญาไทย
ทําใหภาคเกษตรเขมแข็ง ตองกลับมาดูในเร่ืองอาหาร และ 3. ดูแล
สิ่งแวดลอม และศักยภาพการในการแขงขัน
 ในเร่ืองความสามารถในการแขงขันในมิติเศรษฐกิจตองทํา 
2 เรื่อง 1. โครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกส วันนี้รัฐบาลตัดสินใจกูเงิน 
2 ลานลานบาท เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงเพื่อลด
ตนทุนโลจิสติกส  2. R&D ตองเอาโจทยไปใหนักวิจัยและตองเชื่อมภาค
เอกชนดวย ในมิติสังคมลดความเหล่ือมล้ําจําเปนตองกระจายรายได 
ถาไมกระจายคนขางลางจะเดือดรอน Productivity ของระบบก็ไมได
เกิด และสุดทายเปนเรื่องความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม แตสิ่งที่สําคัญ
คือรัฐบาลตองมีประสิทธิภาพในการใหบริการ อํานวยความสะดวก
ใหแกภาคธุรกิจ วันนี้หลายโรงงานเวลาพบปญหาจะยายโรงงาน
ไปอยูประเทศอ่ืน ซึ่งภาครัฐตองมีความรวดเร็วในการแกปญหาและ
อํานวยสะดวกแกธุรกิจ นี่คือโจทยของประเทศ 
 ดังน้ันการเช่ือมโยงกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงในแตละเรื่อง 
ตองมาดูถึงตัวสินคาซึ่งมีตนนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า ตองเชื่อมโยงกับ
วัตถุดิบ ซึ่งจะบอกวาสินคาอะไรบางที่เราตองมองในอนาคต เชน 
ภาคเกษตร สวนปลายทางสินคาอุตสาหกรรมตองไปอยูในตลาด
ภาคการทองเที่ยว ทําอยางไรใหสินคาเชื่อมโยงกับการทองเที่ยว 
เน นเร่ือง Knowledge และ Innovative อยางท่ีกล าวไปว า 
30 ปที่แลวเราใชทรัพยากรในการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางมาก 
อยากจะผลิตสินคาใดก็ซื้อเคร่ืองจักรมา แตวันนี้ทุกคนทําได จุดช้ีขาด
ความเปนตายของอุตสาหกรรมคือใครท่ีสามารถจะทําการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้นไดมากกวากัน 

นายพยุงศักด์ิ  ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย กลาววาโลกมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงมากไมวา
ธุรกิจ การเงิน หลายภูมิภาคของโลกที่เจริญมาก เปนแหลงของ
เทคโนโลยี การบริหารจัดการกลับมีป ญหาเกือบทั้งหมดไม ว า
สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ น ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม สําหรับโครงสรางของไทยที่ผานมาโชคดีมีความพรอม
และสมดุลซ่ึงไทยมี 4 เสาหลัก คือ ภาคเกษตร การทองเท่ียว 
ภาคอุตสาหกรรม การคาและการบริการ โดยดานการเกษตรในอดีต
มีป ญหาของเหลือราคาตํ่า แตตอนนี้ไม ใช เพราะบริบทของโลก
เปล่ียนไปเกิดการเชื่อมโยงถึงกันทั่วโลก จึงเปนเร่ืองจํานวนคนมากข้ึน 
คนกินดีอยูดีสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆ อายุเฉล่ียมากขึ้น ในอีก 20 ปจึงเปน
สังคมผูสูงอายุ ในขณะที่คนทํางานและดูแลผูสูงอายุนอยลง การคา
บริการตางๆ จะเกิดการเปล่ียนแปลงเพราะผูใชบริการเปนผูสูงอายุ
มากขึ้น 

 ในเร่ืองการเกษตรอุตสาหกรรม อยากเห็นการตอยอดต้ังแต
ตนนํ้า กลางน้ํา ปลายน้ํา ทําเรื่องมูลคาเพ่ิมไปถึงสินคา การวิจัยคนควา 
เชน คาขายขาว กลายเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพ่ิมสูงขึ้น เชน เครื่องด่ืม
จากขาว เรามีพืชเปนทั้งอาหาร และวัตถุดิบผลิตพลังงานทดแทน
ไมวาออย ยาง ขาวโพด นํ้าปาลม สมุนไพรหลากหลาย สวนดานการ
ทองเที่ยวเรามีโครงสรางพื้นฐานที่ดี การเดินทางสะดวก มีสนามบิน 
ที่พัก อาหาร โรงแรมจํานวนมากรองรับนักทองเที่ยวไดกวา 25 ลานคน
ตอป ดานภาคอุตสาหกรรมมีหลากหลายและเปนประเทศท่ีมีการ
ลงทุนและมีการขยายการลงทุนไปประเทศตางๆ มาก ดานการคา
บริการของเราดีเพราะคนไทยมีอัธยาศัยที่ดี อยางไรก็ตามในแง
โครงสรางของไทยที่ยังพึ่งพาการสงออกสูงประมาณ 70 เปอรเซ็นต
ของจีดีพี ทําใหเมื่อเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจึงไดรับผลกระทบไปดวย 
เราจึงตองสมดุลและบริโภคภายในใหสูงขึ้น การพัฒนาเพื่อขามจาก
รายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูงจําเปนตองใชเวลา เพราะ
ไทยมีโครงสรางอุตสาหกรรมใชแรงงานมากทําใหมีปญหาขาดแคลน
แรงงาน คนมีฝมือไมตรงกับงาน ขณะท่ีการใชพลังงานยังสูงกวา
ประเทศอ่ืนเพราะเลือกอุตสาหกรรมท่ีใชพลังงานสูง แตไดรายไดกลับ
เขามานอย ซึ่งตองใชเวลาในการแกและปรับตัวไมวาจะเปนการ
ปรับปรุงการผลิต การใชเคร่ืองจักร และการเขาหาแหลงขอมูล 
 สําหรับอนาคตของอุตสาหกรรมไทย การรวมตัวของภาครัฐ 
เอกชน ประชาชนเพื่อสรางความแข็งแกรงเปนส่ิงสําคัญ ประสานให
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เกิดเปนทีมใหญ รวมถึงการรวมตัวเปนภูมิภาคอยางเออีซีเปนการสราง
ความไดเปรียบในขีดความสามารถการแขงขันการตลาด การเติบโตไป
ขางหนาตองใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมมาทํางานมากขึ้น 
ทดแทนการใชทรัพยากรธรรมชาติซึ่งนับวันจะหมดไป ใชพืชเศรษฐกิจ
ปลูกขึ้นมาทดแทน หรือพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม การบริโภค
อาหารตองเลี้ยง ปลูก และทําเพ่ือสรางมูลคาใหมากขึ้น ขณะที่การทํา
ธุรกิจตองปรับเปลี่ยนบิซิเนสโมเดลไปเรื่อยๆ ถาเราตองการสราง
มูลคาเพ่ิมในการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมตองทําเปนคลัสเตอรใหญ 
ซึ่งตองดึงประชาชน รัฐบาล เอกชน เขามาและตองอยู ร วมกับ
สิ่งแวดลอมได อยางเรื่องไบโอดีเซลถาอยากเปนผู นําเราตองรีบ
ตอกหมุดเชิญชวน และตองมีสิ่งจูงใจใหเขาเขามาลงทุน   
 การเกิดเขตการคาเสรีและตลาดที่กวางมากขึ้น จําเปนตองปรับ
โมเดลการทําธุรกิจเพื่อทําการคากับประเทศอื่น และที่สําคัญคือเรื่อง
กฎระเบียบ ความสัมพันธกับเพื่อนบาน การขนสง โครงสรางพื้นฐาน 
ซึ่งประเทศอ่ืนมีตนทุนการขนสงถูกกวาเรา 7-8 เปอรเซ็นต ทําให
ขีดความสามารถแขงขันของเราสูไมได ดังนั้นการลงทุนของภาครัฐ
มีความจําเปนเพ่ือกระจายตัวสินคาไปยังภูมิภาคเพราะปจจุบันไทย
คาขายชายแดนมากขึ้น และที่สําคัญคือ “Country Brand” หรือ
การท่ีผลิตสินคาในไทยใหคนรูจัก และซ้ือไปแลวเกิดความม่ันใจวา 
สินคาไทยดี ซึ่งตองเหมือนกับเวลาซ้ือสินคาอเมริกา ยุโรป เราม่ันใจวา
ของดี ความจริงแลวสินคาอาหาร ยานยนตของไทยแข็งแกรง จึงจําเปน
สรางใหสินคาโอทอปไทยเปนที่รูจัก มีคุณภาพดี มีมูลคา แตการที่จะ
ทําแบบนี้จะตองสรางความรับรูจากตางประเทศ ทั้งเอกชนตองสราง
ชื่อเสียง ภาครัฐตองมีความสัมพันธระหวางประเทศที่ดี ตองเรงสราง
ความเชื่อมั่นในการลงทุน
 สําหรับโครงสรางอุตสาหกรรมในอนาคตอยากเห็นความยั่งยืน 
เชน พลังงานทดแทน อาหาร การทองเที่ยว การคาบริการ เทคโนโลยี
ใหมๆ ดูจุดออนจุดแข็ง ซึ่งภาคอุตสาหกรรมพยายามทํา ไมว า
จะเปนการขับเคลื่อนรวมกลุม 11 คลัสเตอร เชน ยานยนต บรรจุภัณฑ 
แฟช่ัน ไลฟสไตล ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศ
มีความนาสนใจวาพอไมมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรทําใหเราสูกับ
แอรผีได และสงออกไปขายจนเปนสินคาติด 1 ใน 10 ของการสงออก
สินคาไทย ซึ่งเปนตัวอยางของการรวมมือที่ดีและทําใหแขงขันได 

ดูวาสิ่งไหนเปนโครงสรางท่ีเหมาะสมและเปนจุดแข็งของไทย อยาง
อุตสาหกรรมการสรางเรือเราคงแขงสู กับเขาไมได แตหากเปนเรือ
สําราญทองเที่ยวนาจะสูไดเพราะเปนตลาดเฉพาะกลุม

ดร.สมชาย หาญหิรัญ ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กลาววา อุตสาหกรรมในอนาคตตองตอบโจทย 3 อยาง
ใหได โจทยแรกคือ การแขงขัน ซึ่งบริบทการแขงขันจะเปล่ียนไปใน
ระดับประเทศ เรื่องขอตกลงการคา เวทีที่เราแขงขันไมมีพี่เลี้ยงแลว
หรือมีพี่เล้ียงที่ไมสามารถลงมาชวยในการชกได เราตองชกเองเทานั้น 
 คําถามคือเราจะสามารถอยูรอดไดอยางไร เชื่อวาภาคเอกชน
ทุกอุตสาหกรรมมีโอกาสในการแขงขัน เพียงแตตองเลือกใหถูก วันนี้
ตองตอบโจทยในเรื่องตนนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้าใหได ในเรื่องตนนํ้า
ผูบริโภคซ่ึงมีดีมานดมากข้ึน ขอมูลขาวสารหางาย มีโอกาสทางเลือก
มากข้ึน จึงตองตอบโจทยใหไดวาสินคาของเราเทียบบาทตอบาท
ถูกกวา และนําเอาเทคโนโลยีเขามาเพื่อสงเสริมเพ่ือตอบโจทย ในท่ีสุด
ตองตอบโจทยผูบริโภคใหไดวาสินคาเราคุมคากวา  
 เทรนดของสินคาที่ออกมาเชน มือถือจะตอบโจทยผู บริโภค
ไดทุกอยาง ทีวีเริ่มเปล่ียนไปไมไชแคทีวี อาจเปนเครื่องถายเอกสาร 
หรือเปน Multiple Use และอีกอยางคือตองมองยอนไปถึงรากเหงา 
มองไปถึงซัพพลายเชน เพราะกฎระเบียบกติกาตางๆ บอกใหเรารูวา
ตลอดซัพพลายเชนต้ังแตตนนํ้า กลางน้ํา ปลายน้ํา เราไมมีสิทธิ์ที่จะมี
ชองวางไดเลย ถามีชองวางสักนิดผูคาจะยกเลิกคําส่ังซื้อเลย 
 ดังนั้นถาเรายังไมพรอม ยังสรางคลัสเตอรที่แข็งแกรงไมได และ
คอรปอเรทตนนํ้า กลางน้ํา ปลายน้ําไมได ในการแกปญหาของบริษัท
ยักษใหญจะลงมาเลนตั้งแตตนนํ้าเอง และลักษณะการบริหารเปน
ลักษณะธุรกิจที่เชื่อมโยงในแนวต้ัง ซึ่งการแขงขันจะเปนในแนวน้ี 
โจทยที่ 2 ตองตอบโจทย Global Issue ใหได ไมวาจะเรื่องแรงงาน เชน 
ธุรกิจเรือสินคา มีการจดทะเบียน มีระบบกฎหมายรองรับ หรือ
เฟอรนิเจอรที่สงออกไปตองยอนกลับไปไดวาไมมาจากไหน แรงงาน
มาจากไหน ตรงนี้ตองตอบโจทยใหไดถาตองการแขงขันในเวทีโลก  
 และสุดทายตองตอบโจทย Local Issue ใหไดคือ เครื่องมือ 
CSR เปนสีเขียว ซึ่งเราตองตอบโจทยวาอยูกับสังคมได ไมสงผลกระทบ
ภายนอก และไมโยนตนทุนทางสังคมใหกับคนอื่นไดอีกตอไป ซึ่งถา
เราไมสามารถปฏิบัติไดก็จะเสียโอกาสทางธุรกิจเพราะหนวยงานที่
เก่ียวของและชุมชน ไมวาเอ็นจีโอและหนวยงานตางๆ เขาจะบังคับ
ตนทุนที่เราเคยได โอนใหแกสังคมกลับมาเปนตนทุนของเราเอง ถาเรา
สามารถปรับตัวเองได จะชวยใหเราตอบโจทยสุดทายได และตอบ
โจทยที่เหลือทั้งหมดไดคือ เราสามารถที่จะลดตนทุนการผลิต ลดสิ่งที่
สูญเสียตางๆ ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมภายนอก ซึ่งแนนอนสินคา
เหลานั้นจะตอบโจทยขอที่สองคือ เรื่องเงื่อนไขการคาบนเวทีโลกได
หมด และทําใหคุณสามารถแขงขันและตอบโจทยได 
 จากเน้ือหาโดยสรุปการสัมมนา OIE Forum 2556 : Next 
Generation of Thai Industry “อุตสาหกรรมยุคใหม” กาวท่ีทาทาย
สู อนาคต จากกูรูวิทยากรในวงการเศรษฐกิจอุตสาหกรรมตัวจริง 
คงจะทําใหเราไดรับความรู คําตอบ และเกิดคําถามท่ีทาทายใหเรา
ไดชวยกันคิดชวยกันทําตอไปในอนาคต
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1 ขอมูล ณ ตุลาคม 2556
2 รายจายของครัวเรือนจําแนกตามลักษณะความคงทน 4 ประเภท ไดแก 1) สินคาคงทน เชน รถยนต รถจักรยานยนต 2) สินคากึ่งคงทน เชน เส้ือผา รองเทา 
 ภาชนะส่ิงทอท่ีใชในครัวเรือน 3) สินคาไมคงทน เชน อาหาร เครื่องด่ืม ไฟฟาและน้ําประปา นํ้ามันเชื้อเพลิง ยารักษาโรค และของใชในครัวเรือน 4) บริการ 
 เชน บริการโรงแรม และภัตตาคาร บริการขนสง บริการส่ือสาร และโทรคมนาคม บริการทางการเงิน บริการดานการศึกษาและสาธารณสุข 

ภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสท่ี 1/2556 พจิารณาจากดัชนผีลติอตุสาหกรรม (Manufacturing Production Index : MPI) 
ขยายตัวรอยละ 2.9 จากฐานที่ตํ่าในไตรมาสที่ 1/2555 ซึ่งเปนชวงท่ีผู ประกอบการอยูในชวงฟนฟูโรงงานหลังอุทกภัยครั้งใหญ
ในชวงปลายป 2554 เทียบกับการหดตัวที่รอยละ 6.9 ในไตรมาสแรก และการขยายตัวท่ีรอยละ 43.4 ในไตรมาสสุดทายของป 2555 
โดยไดรับปจจัยสนับสนุนจากอุตสาหกรรมที่มีสัดสวนการสงออกรอยละ 30 - 60 ขยายตัวสูงรอยละ 26.6 ตามการขยายตัวของการผลิต
รถยนตที่ไตรมาสที่ 1/2556 ขยายตัวสูงถึงรอยละ 47.4 ในขณะที่อุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อตอบสนองตลาดในประเทศ หรือมีสัดสวน
การสงออกตํ่ากวารอยละ 30 (อาทิ ผลิตภัณฑนม เครื่องดื่ม เบียร บุหรี่ ผลิตภัณฑคอนกรีต อุตสาหกรรมกลั่นน้ํามัน อาหารสัตว 
เยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑเนื้อสัตว) หดตัวรอยละ 0.8 ตามการชะลอตัวของการใชจายครัวเรือน สวนอุตสาหกรรมที่มีสัดสวน
การสงออกมากกวารอยละ 60 (อาทิ ฮารดดิสกไดรฟ เสื้อผาสําเร็จรูป ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟา อาหารทะเล) หดตัว
รอยละ 5.4 สอดคลองกับการสงออกที่ขยายตัวตํ่ากวาคาดการณ

 เมื่อพิจารณาการใชจายภาคครัวเรือนในไตรมาสแรกของป 2556 ขยายตัวรอยละ 4.2 เทียบกับในไตรมาสแรกของป 2555 
ที่ขยายตัวรอยละ 2.9 และในไตรมาสสุดทายของป 2555 ที่ขยายตัวรอยละ 12.4 โดยมีปจจัยสนับสนุนหลักจากมาตรการคืนภาษีรถยนต
คันแรก สะทอนจากคาใชจายในสินคาคงทน2 ในไตรมาสน้ีที่ขยายตัวรอยละ 43.6 โดยปริมาณการจําหนายรถยนตนั่งขยายตัวในเกณฑสูง
ที่รอยละ 121.8 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ตามการเรงสงมอบรถยนตคันแรก การเรงทําการตลาดของผูประกอบการ และฐาน
การขยายตัวที่ตํ่าในไตรมาสแรกของป 2555 อยางไรก็ตามการบริโภคสินคาในหมวดอ่ืนๆ ชะลอตัวลงคอนขางมาก ทั้งเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสแรก และไตรมาสสุดทายของป 2555 สะทอนความตองการซ้ือของประชาชนในประเทศท่ีอาจจะชะลอลงในชวงเวลาท่ีเหลือ
ของป 2556

สรุปภาวะอุตสาหกรรมไทยป 2556 สรุปภาวะอุตสาหกรรมไทยป 2556 
และแนวโนมป 2557และแนวโนมป 255711

ป 2556 เปนอีกหนึ่งปที่ภาคอุตสาหกรรมตองเผชิญบททดสอบสําคัญ ซ่ึงไดแกการชะลอตัวของ
อุปสงคหรือความตองการซื้อในเกือบทุกดาน โดยเฉพาะแรงขับเคลื่อนทั้งจากอุปสงค ในประเทศและการฟนตัว
ของภาคการสงออกตํ่ากวาที่คาดไว โดยการบริโภคในประเทศ ภาคครัวเรือนระมัดระวังในการใชจายมากขึ้น
ตามภาระหนี้ที่เพ่ิมขึ้นและความเชื่อมั่นที่ลดลง ขณะเดียวกันการสงออกสินคามีแนวโนมฟนตัวชาตามแนวโนม
เศรษฐกิจประเทศสําคัญของโลก

บทความพิเศษ



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 10 วารสาร
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เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 10 วารสาร

 เมื่อเขาสู คร่ึงปหลัง ภาคอุตสาหกรรมยังคงไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวของอุปสงคหรือความตองการซ้ือท้ังในและ
นอกประเทศ โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 3/2556 ติดลบหรือลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 3.56 จากการ
ชะลอตัวของการผลิตรถยนตเปนหลัก (ลดลงรอยละ 11.02) รองลงมาเปนกลุมอุตสาหกรรมท่ีสงออกมากกวารอยละ 60 ที่ลดลง
รอยละ 4.12 (ฮารดดิสกไดรฟ  -1.30% อาหารทะเล -30.47% เครื่องใชไฟฟา -18.64%) ทั้งนี้โดยสรุป สาเหตุหลักของการลดลงของดัชนี
ผลผลิตในชวงไตรมาสที่ 3 มาจาก 1) ปจจัยตลาดในประเทศที่อิ่มตัวจากสินคารถยนตหลังสงมอบรถยนตคันแรกไปหมดแลวใน
ไตรมาสกอน 2) การชะลอตัวเศรษฐกิจของประเทศคูคาสําคัญ ไดแก จีน อาเซียน ทําใหการผลิตเพื่อสงออกลดลงไป และ 3) ปญหา
ดานอุปทาน ไดแก วัตถุดิบในการผลิตที่ประสบปญหาท่ีกระทบตอการสงออก (วัตถุดิบกุงนอยจากโรคตายดวน (Early Mortality 
Syndrome: EMS)) และการขาดสภาพคลองทางการเงินของผูผลิตเนื้อไกรายใหญ

การสงออกไปประเทศจีน โดยประเทศจีนมีการนําเขาสินคาอุตสาหกรรมนอยลง โดยเฉพาะในกลุม ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ฮารดดิสก
ไดรฟ นอกจากนี้ยังกระทบตอการสงออกไปในตลาดอาเซียนที่เปนฐานการผลิตไปยังจีนดวย รวมถึงการใชจายภาคครัวเรือนในไตรมาส
ที่ 2/2556 ที่ชะลอตัวลงตามฐานการขยายตัวที่สูงขึ้นและการลดลงของแรงสงจากมาตรการคืนภาษีรถยนตคันแรก

ในชวงไตรมาสท่ี 2/2556 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
ติดลบหรือลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 4.9 จากท่ี
ขยายตัวเปนบวกในไตรมาสที่ 1/2556 ทั้งนี้ยังมีแรงขับเคลื่อนของ
การผลิตรถยนตซึ่งขยายตัวรอยละ 11.92 แตกลุมอุตสาหกรรม
ที่สงออกมากกวารอยละ 60 หดตัวรอยละ 13.78 (ฮารดดิสกไดรฟ 
-17.79% อาหารทะเล -30.02% เสื้อผาสําเร็จรูป -7.15% 
เครื่องปรับอากาศ -3.86%) และกลุมอุตสาหกรรมท่ีตอบสนอง
ตลาดในประเทศเปนหลัก (สงออกนอยกวารอยละ 30) หดตัว
รอยละ 1.34 (การกล่ันนํ้ามันเชื้อเพลิง -11.86% ผลิตภัณฑ
เนื้อสัตว -21.14% อาหารสัตว -33.09%) ทั้งน้ีสาเหตุหลัก
ของการชะลอตัวในชวงไตรมาส 2 ของป คือการสงออกสินคา
อุตสาหกรรมท่ีชะลอตัวในตลาดสําคัญทุกตลาด โดยเฉพาะ

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
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การขยายตัวของ MPI 

(YoY)

ป

2555

ป

2556

(ม.ค.-ก.ย)

ป 2555 ป 2556

ไตรมาส 

3

ไตรมาส 

4

ไตรมาส 

1

ไตรมาส 

2

ไตรมาส 

3

เดือน

ส.ค.

เดือน

ก.ย.

สินคาอุตสาหกรรมทั้งหมด 2.25 -1.87 -11.08 43.43 2.95 -4.94 -3.56 -2.82 -2.91

- สงออกนอยกวา 30 -0.30 -1.61 2.00 16.69 -0.53 -1.26 0.89 0.51 0.86

- สงออก 30-60 8.42 -2.03 27.52 150.68 26.70 8.87 -8.35 -8.55 -11.55

- สงออกมากกวา 60 -7.58 -3.43 -28.17 34.67 -5.15 -13.06 -4.12 -2.23 -0.92

 จากการเปลี่ยนแปลงของ MPI ตั้งแตไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 3 ของป 2556 ทําใหในชวง 9 เดือนแรกของป 2556 
MPI ติดลบหรือหดตัวรอยละ 1.87 สําหรับในไตรมาสที่ 4/2556 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีแนวโนมที่จะหดตัวหรือติดลบตอเนื่อง
จากไตรมาสท่ี 3/2556 โดยมาจากปจจัยสําคัญ อาทิ ฐานการคํานวณชวงปลายป 2555 สูงมากจากการเรงผลิตปลายป เพื่อสงมอบ
หลังจากประสบภาวะนํ้าทวมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนตภายใตโครงการรถยนตคันแรก รวมถึงภาวะเศรษฐกิจโลกและการบริโภค
ในประเทศชะลอตัวซึ่งจะยังสงผลในไตรมาสที่ 4 ป 2556 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเครื่องช้ีเศรษฐกิจดานการบริโภคภาคเอกชนลาสุด
ในเดือนกันยายน 2556 มีทิศทางที่ชะลอตัวเปนสวนใหญ เชน ยอดการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ในเดือนกันยายน 2556 
หดตัวรอยละ 19.4 ตามการลดลงของภาษีมูลคาเพิ่มท่ีจัดเก็บบนฐานการบริโภคภายในประเทศที่หดตัวในอัตราเรงที่รอยละ 31.5 
สอดคลองกับภาษีมูลคาเพ่ิมที่จัดเก็บบนฐานการนําเขาท่ีหดตัวตอเนื่องเชนเดียวกันที่รอยละ 2.7 ในสวนของดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค
เก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในเดือนกันยายน 2556 อยูที่ระดับ 67.9 ซึ่งเปนการปรับลดลงต่ําสุดในรอบ 12 เดือน นับตั้งแต
เดือนตุลาคม 2555 เปนตนมา

 อยางไรก็ตามในสวนของภาวะเศรษฐกิจโลก แมจะคอนขางทรงตัว แตก็เริ่มสัญญาณที่ดีในการฟนตัวแบบคอยเปนคอยไป
โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ กลุมยูโร และญี่ปุนมีแนวโนมขยายตัวไดอยางคอยเปนคอยไป เศรษฐกิจจีนมีแนวโนมฟนตัวตอเนื่อง และเศรษฐกิจ
ของประเทศในกลุมเอเชียตะวันออกปรับตัวดีขึ้น

 เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโนมขยายตัวดีขึ้นอยางคอยเปนคอยไปจากพ้ืนฐานเศรษฐกิจท่ีทยอยปรับดีขึ้น โดยเฉพาะภาคท่ีอยูอาศัย 
จะสงผลดีตอฐานะทางการเงินของภาคครัวเรือน และชวยสนับสนุนการบริโภคในระยะขางหนา รวมทั้งการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ 
ยังคงมาตรการเขาซื้อสินทรัพยที่เดือนละ 85 พันลานดอลลารฯ (คงมาตรการผอนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing: QE) คร้ังที่ 3) 
จะชวยใหการฟนตัวของเศรษฐกิจเปนไปอยางตอเนื่อง แตทั้งนี้ ยังคงมีความเส่ียงจากการปรับลดรายจายภาครัฐและการแกไขปญหา
หนี้สาธารณะที่อาจสรางความไมแนนอนใหกับตลาดและกระทบตอความเชื่อมั่นของนักลงทุน

 สําหรับเศรษฐกิจจีน GDP ไตรมาสที่ 3 ป 56 (ตัวเลขเบื้องตน) ขยายตัวเรงขึ้นท่ีรอยละ 7.8 เมื่อเทียบชวงเดียวกันปกอน 
ซึ่งเปนการขยายตัวสูงสุดเม่ือเทียบกับไตรมาสท่ีผานมาในป 56 นี้ จากอุปสงคในประเทศท่ียังคงขยายตัวไดดีตอเน่ืองเปนสําคัญ 
โดยยอดคาปลีก เดือน ก.ย. 56 ขยายตัวรอยละ 13.3 จากชวงเดียวกันปกอน ใกลเคียงกับการขยายตัวในเดือนกอนที่รอยละ 13.4 
บงชี้อุปสงคในประเทศที่ยังคงขยายตัวตอเนื่อง หรือในสวนของราคาบาน เดือน ก.ย. 56 ขยายตัวรอยละ 9.3 เทียบกับชวงเดียวกันปกอน 
ถือเปนการเพิ่มขึ้นของราคาในอัตราสูงที่สุดในรอบ 33 เดือน นอกจากน้ีดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรม เดือน ต.ค. 56 
(ตัวเลขเบื้องตน) โดย HSBC อยูที่ระดับ 50.9 จุด สูงสุดในรอบ 7 เดือน และอยูเหนือระดับ 50.0 จุด ตอเนื่องเปนเดือนที่ 3 โดยเพิ่มขึ้น
จากเดือนกอนท่ีระดับ 50.2 จุด ทั้งนี้ เปนผลจากปรับตัวสูงข้ึนของในอัตราเรงของดัชนียอยแทบทุกรายการ โดยเฉพาะอยางย่ิง
ดัชนีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 6 เดือนมาอยูที่ระดับ 51.0 จุด จากระดับ 50.2 จุด สะทอนเศรษฐกิจจีนที่มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น

ที่มา : สศอ.



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 12 วารสาร

 ในประเด็นของสถานการณอุทกภัยในป 2556 นี้ สถานการณนํ้าทวมที่เกิดขึ้นในปนี้ไมนาจะสงผลกระทบตอภาพรวม
อุตสาหกรรมมากเชนป 2554 เพราะพื้นที่นํ้าทวมสวนใหญเปนพื้นที่ราบลุม ซึ่งเกิดเหตุนํ้าทวมอยูเปนประจําแทบทุกป ไมไดมีนํ้าเหนือ
ไหลลงมาสมทบ ดังนั้น สถานการณจึงยังหางไกลจากวิกฤติอุทกภัยท่ีเคยเกิดขึ้นเมื่อป 2554 ประกอบกับภาคอุตสาหกรรมที่เคยไดรับ
ผลกระทบไดมีการเตรียมพรอมรับมือและบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยนํ้าทวมไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งในชวงที่ผานมามีความ
คืบหนาเปนอยางมาก อาทิ การสรางเขื่อนถาวรและระบบการระบายนํ้าในนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 7 แหง 

 ทั้งน้ีในป 2556 ขอมูลเบื้องตน ณ ตุลาคม 2556 โดยศูนยติดตามสถานการณนํ้าทวมและชวยเหลือผูประกอบการอุตสาหกรรม
ที่ประสบอุทกภัย กระทรวงอุตสาหกรรม ภาวะนํ้าทวมที่ขยายวงกวางกินพื้นที่ในหลายจังหวัด ขณะนี้สถานการณนํ้าทวมโรงงาน
อุตสาหกรรมทรงตัว และคอยๆ ดีขึ้น โดยจุดที่หนักที่สุดจะอยูในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยไดสรางความเสียหายใหกับผูประกอบการ
อุตสาหกรรมใน 12 จังหวัด มีผูประกอบการไดรับผลกระทบจากนํ้าทวมแลวประมาณ 85 ราย คิดเปนมูลคาความเสียหายประมาณ 
85 ลานบาท ในสวนของโรงงานขนาดใหญ อาทิ โรงงานผลิตเอทานอล โรงไฟฟาชีวมวล โรงงานผลิตกระดาษ โรงแปรรูปสุกร 
โรงงานทํากระเปาผา สวนโรงงานขนาดเล็กที่เสียหายนั้น สวนใหญจะเปนทาดูดทราย ที่จะตั้งอยูริมแมนํ้า ทําใหไมสามารถดูดทราย
ขึ้นมาได โรงงานทําอิฐ โรงงานเฟอรนิเจอร เครื่องเรือนไม โรงคัดแยกกากของเสีย เปนตน สําหรับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 20,000 ไร และสวนใหญเปนอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถยนตและอิเล็กทรอนิกส รวมถึงสินคาอุปโภค บริโภค 
ไมไดรับความเสียหายจากสถานการณนํ้าทวม เนื่องจากไดรับความรวมมือจากทุกฝายท้ังภาครัฐและเอกชน สถานการณที่เกิดขึ้นเปน
เพียงนํ้าเขาทวมบริเวณผิวจราจรในนิคมอุตสาหกรรมฯ เทานั้น ไมไดทวมถึงตัวอาคารโรงงาน แตอาจจะมีบางโรงงานที่หยุดกระบวนการ
ผลิตในบางสายงานการผลิต และขณะนี้ระดับนํ้าไดลดลงจนกลับเขาสูภาวะปกติแลว รวมถึงโรงงานที่หยุดการผลิตในบางสายงาน
การผลิตไดกลับมาเปดทําการผลิตตามปกติแลว

 จากป 2556 เมื่อมองภาพเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยในป 2557 แรงสงของเศรษฐกิจไทย จะคอยๆ ปรับตัวดีขึ้นจากป 2556 
ตามภาคการสงออกท่ีนาจะกลับมามีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจไดมากขึ้น สอดคลองกับเศรษฐกิจประเทศคูคาท่ีมีแนวโนมขยายตัว
ดีขึ้น และการบริโภคภาคเอกชนท่ีมีแนวโนมขยายตัวดีขึ้นเชนกัน ภายหลังจากท่ีพักฐานไปในป 2556 รวมทั้งการลงทุนภาคเอกชน
ที่มีแนวโนมกลับมาลงทุนตามแผนที่วางไวเดิมและการลงทุนในสวนที่เก่ียวของกับโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐ

 ภาคการสงออกในป 2557 จะคอยๆ ปรับตัวดีขึ้นจากป 2556 ตามเศรษฐกิจประเทศคู คาท่ีมีแนวโนมขยายตัวดีขึ้น 
อยางไรก็ตาม การสงออกของไทยยังตองเผชิญกับขอจํากัดดานโครงสรางสินคาสงออกที่เนนการสงออกสินคาอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยี
ไมสูงมากนัก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส จึงอาจทําใหไมไดรับอานิสงสจากการทยอยฟนตัวของเศรษฐกิจโลกไดเต็มที่
เทากลุมประเทศท่ีเนนการสงออกสินคาอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีขั้นสูง เชน เกาหลีใตและไตหวัน เนื่องจากไมสามารถตอบสนอง
ตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีไดทันตามความตองการของตลาดโลก 3

 ประเทศไทยเปนฐานการผลิต Hard Disk drive (HDD) ของบริษัทผูผลิตรายใหญของโลก แตขณะนี้ HDD เปนสินคา
ที่มีความตองการลดลงเปนลําดับ เพราะผูบริโภคเปล่ียนแปลงรสนิยมจากการใช Personal Computer ที่มี HDD เปนหนวยความจํา 
ไปสู Smartphone หรือ Tablet ซึ่งใช Solid State Drive (SSD) เปนหนวยความจํา แมผูผลิต HDD รายใหญของโลกพยายาม
รักษาความสามารถในการแขงขันโดยการเขาซื้อและรวมทุนกับบริษัทผูผลิต SSD แตจะยังคงใชไทยเปนฐานการผลิต HDD ตามเดิม
และไมมีแนวโนมจะลงทุนผลิต SSD ในไทยเน่ืองจากขาด Cluster รองรับ รวมถึงความไมพรอมดานบุคลากรโดยเฉพาะการขาดวิศวกร
ที่เช่ียวชาญเฉพาะดาน สอดคลองกับผลสํารวจลาสุดของ World Economic Forum ที่เผยแพรเม่ือกันยายน 2556 ซึ่งช้ีวาในสายตา
ของนักลงทุนตางชาติความสามารถในการแขงขันของไทยลดลงมากเม่ือเทียบกับมาเลเซียและไตหวัน โดยดานสภาพแวดลอม
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เบิกจายเงินงบประมาณตํ่ากวาที่คาดไว และรายจายเงินนอกงบประมาณในการลงทุนโครงสรางพื้นฐานบางสวนเลื่อนออกไป จะสงผล
ทําใหผลบวก (Crowding-in Effect) ตอการตัดสินใจลงทุนของภาคเอกชนลาชาออกไป

อยางไรก็ตามยังมีขอจํากัดในดานอุปทาน ไดแก ปญหาดานแรงงานท้ังการขาดแคลนแรงงาน ผลิตภาพแรงงานท่ีขยายตัวตํ่า 
และทักษะของแรงงานท่ีไมสอดคลองกับความตองการของนายจางยังเปนขอจํากัดของธุรกิจ ซึ่งจากท้ังปจจัยสนับสนุนและปจจัยเส่ียง
ตอเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม ทําใหแนวโนมภาคอุตสาหกรรมไทยป 2557 จะกลับมาขยายตัวเปนบวกหลังจากที่ติดลบ
ในป 2556 แตจะมีการขยายตัวเปนบวกไดมากนอยแคไหนขึ้นอยูกับ ระดับการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก และความคืบหนาของการลงทุน
ในโครงสรางพื้นฐาน

ตารางเปรียบเทียบความพรอมดานตางๆ

ที่มา : Global Competitiveness Index, world Economic Forum, 2013 -2014

ทางเศรษฐกิจ มหภาคและขนาดของตลาดอยูในระดับที่ไทยยังสามารถแขงขันได สะทอนใหเห็นวาความสามารถในการดําเนินนโยบาย
บริหารจัดการดานอุปสงค (Demand Management Policy) ของไทยไมเปนปญหา แตความสามารถในการแขงขันในดานที่ตอง
ปรับปรุงกลับเปนสิ่งที่ตองอาศัยการแกไขจากนโยบายบริหารจัดการดานอุปทาน (Supply Management Policy) ซึ่งจําเปนมาก

ตอการยกระดับศักยภาพการผลิตของประเทศไดแก ความพรอม
ของตลาดแรงงาน ความพรอมดานเทคโนโลยี การพัฒนา
นวัตกรรม คุณภาพของระบบการศึกษา และความพรอมดาน
โครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค4

 ดานการบริโภคภาคเอกชนป 2557 จะคอยๆ ปรับตัว
ดีขึ้นและกลับมาขยายตัวไดตามแนวโนมปกติจากความตองการ
ใชจ ายในสินคาคงทนรวมถึงรถยนตจะทยอยฟ นตัวกลับมา
เปนปกติในชวงกลางป 2557 รวมถึงรายไดและการจางงานที่มี
แนวโนมปรับตัวดีขึ้นตามการฟนตัวของการสงออก การลงทุน
ภาคเอกชนจะกลับมาขยายตัวดีขึ้นในป 2557 จากปจจัยสนับสนุน 
อาทิ การลงทุนในสวนท่ีเก่ียวของกับโครงการลงทุนขนาดใหญ
ของภาครัฐ การลงทุนภาคกอสรางที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความ
ตองการที่จะเพิ่มข้ึนจากการรวมกลุมประชาคมอาเซียน รวมถึง
มูลคาการออกบัตรสงเสริมการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (BOI) ที่ยังอยูในระดับสูง แตทั้งนี้หากภาครัฐ

4 บทความ ขอจํากัดเชิงโครงสรางการผลิตตอการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว  รายงานนโยบายการเงิน ตุลาคม 2556  ธนาคารแหงประเทศไทย
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อัมพรพรรณ วงษทาเรือ
อุบลวรรณ หลอดเงิน

วรนารถ มีภูมิรู
สํานกันโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

บทความพิเศษ

ตั้งแตป 1989  ถือวายุครัฐบาลทหารของประเทศพมาไดสิ้นสุดลงแลว และจากนั้นพมาไดมีการเปลี่ยนชื่อประเทศจาก “พมา (Burma)” 
ที่คนไทยคุนเคยใหเปนชื่อ “เมียนมาร (Myanmar)” หรือชื่อทางราชการ คือ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร (The Republic of the Union of  
Myanmar) พรอมทั้งเร่ิมมีการปฏิรูปทางการเมืองภายในเพื่อนําประเทศสูระบอบการเลือกตั้ง และเมื่อพมาเปดประเทศตอนรับนักทองเที่ยวตางชาติ 
“มัณฑะเลย (Mandalay)” จึงเปนอีกเมืองที่นักทองเที่ยวโดยเฉพาะชาวไทยตางถวิลหาเพื่อไปชม “มัณฑะเลย” เมืองหลวงเกาของประเทศพมา พรอมทั้ง
ไปแสวงบุญดวยการแวะกราบไหวพระพุทธรูปรวมทั้งเจดียตางๆ ที่มีชือเสียงภายในตัวเมืองมัณฑะเลยและบริเวณใกลเคียงซ่ึงถาเราลองสังเกตดูแผนที่
ของสหภาพเมียนมาร ในปจจุบันจะเห็นไดวาสหภาพเมียนมารแบงการปกครองออกเปน 7 เขต คือ เขตสะกาย (Sagaing) เขตมะโกย (Magway) 
เขตตะนาวศรี (Tanintharyi) เขตพะโค (Bago) เขตมัณฑะเลย (Mandalay) เขตอิระวดี (Ayeyarwady) เขตยางกุง (Yangon) และแบงรัฐออกเปน 7 รัฐ 
คือ รัฐฉานหรือรัฐไทใหญ (Shan) รัฐคะฉ่ิน (Kachin) รัฐยะไขหรือรัฐอาระกัน (Rakhine) รัฐชิน (Chin) รัฐกะเหร่ียง (Kayin) รัฐมอญ (Mon) 
รัฐกะยา (Kayah) 
           

ตะลุยมัณฑะเลย :ตะลุยมัณฑะเลย :  ศึกษาโครงสรางพื้นฐานศึกษาโครงสรางพื้นฐาน
การขนสงและโลจิสติกสของเมียนมารการขนสงและโลจิสติกสของเมียนมาร

ที่มา : Department of Transport, Ministry of Transport, Myanmar

 เขตมัณฑะเลย (Mandalay Division) เปนเขตที่ใหญเปน
อันดับสองประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร มีพื้นที่ประมาณ 
37,023 ตารางกิโลเมตร มีมัณฑะเลยเปนเมืองหลวงของเขตมัณฑะเลย
ตั้งอยูในพื้นที่แหงแลงในภาคกลางของสหภาพเมียนมาร มีระยะทาง
หางจากกรุงยางกุง 716 กิโลเมตร มีประชากรมากกวา 8.55 ลานคน 
หรือคดิเปนประมาณรอยละ 14 ของประชากรท้ังประเทศ เขตมัณฑะเลย 
ถือเปนพื้นที่ทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญอีกเมืองหน่ึงของประเทศเน่ืองจาก
ที่ตั้งของเขตมัณฑะเลยเหมาะสมแกการเปนศูนยกลางการกระจาย
วัตถุดิบและสินคาระหวางพื้นที่ตอนบน เชน รัฐฉิ่น รัฐกะฉิ่น และ
รัฐฉาน ฯลฯ และตอนลางของประเทศ เชน เขตยางกุง (Yangon) 
เขตตะนาวศรี (Tanintharyi) รัฐกะยา (Kayah) ฯลฯ  
 เมืองมัณฑะเลยจึงเปนจุดสําคัญสําหรับการใหบริการการ
ขนสงทางบกท้ังภายในประเทศและยังเปนศูนยกลางการเช่ือมโยงเสน
ทางการขนสงสินคาไปสูประเทศอินเดียและจีน มีการนําเขาสินคาโดย
ทางบกจากประเทศจีน (ผานเมือง Muse) และอินเดีย (ผานเมือง 
Tamu) กอนมีการกระจายสินคานําเขาดังกลาวตอไปภาคใตของ
ประเทศ นอกจากน้ีเมืองมัณฑะเลยยังเปนแหลงเช่ือมโยงการขนสง
ทางเศรษฐกิจไมวาจะเปนทางรถยนต ทางรถไฟ ทางเรือ ทางเคร่ืองบิน 
ดังนั้นรัฐบาลสหภาพเมียนมารจึงกําหนดนโยบายใหเมืองมัณฑะเลย
เปนทั้งศูนยกลางการคา นิคมอุตสาหกรรมมัณฑะเลย (Mandalay 
Industrial Zone ) และศูนยกลางดานโลจิสติกสเพื่อเชื่อมโยงโครงขาย
การขนสงระหวางเมืองมัณฑะเลย เนปดอ ยางกุง รวมท้ังการคา
ชายแดนระหวางพมา-จีน และพมา-อินเดีย  

แผนภาพที่ 1 ที่ตั้งเขตมัณฑะเลยและเสนทาง ASEAN Highway 
Network (AH) ในสหภาพเมียนมาร of Transport, Myanmar
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 ดังนั้น ในการเดินทางสํารวจเชิงพื้นที่ดานโครงสรางพื้นฐาน
การขนสงและโลจิสติกสของเจาหนาที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ระหวางวันที่ 5-10 เมษายน 2556 ในครั้งน้ี จึงไดใหความสนใจ
เมืองมัณฑะเลย เนื่องจากศักยภาพของเมืองมัณฑะเลยที่เหมาะสม
แกการเปนศูนยกลางดานโลจิสติกสของประเทศ คณะสํารวจจึงเลือก
เดินทางไปสํารวจเสนทางคมนาคมจากตอนเหนือ (เขตมัณฑะเลย) 
เพื่อดูความเช่ือมโยงไปยังพื้นท่ีทางตอนใต (เขตตะนาวศรี) ของ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  
 สาํหรบัระดบัการพฒันาระบบโลจสิตกิสของสหภาพเมียนมาร 
ในภาพรวมนั้น ถือวามีความลาหลังกวาประเทศอื่นๆ ในอาเซียน 
กลาวคือในรายงาน ASEAN Logistics Performance Index ป 2010 
ระบุวาระดับประสิทธิภาพดานโลจิสติกสของสหภาพเมียนมารอยูใน
ระดับที่ 133 ของโลกและอยูลําดับตํ่ากวาทุกประเทศในอาเซียน 
โดยสิงคโปรมีระดับประสิทธิภาพดานโลจิสติกสอยูลําดับที่ 2 ของโลก 
และอยูในลําดับสูงสุดในกลุมประเทศอาเซียน ในการสํารวจโครงสราง
พื้นฐานการขนสงและโลจิสติกสในเขตมัณฑะเลยในคร้ังน้ีคณะสํารวจ
จึงสนใจศึกษาการขนสงและโลจิสติกสทั้ง 4 ดาน ไดแก การขนสงทาง
ถนน การขนสงทางรถไฟ การขนสงทางนํ้า และการขนสงทางอากาศ

การขนสงทางถนน
 ในป 2012 สหภาพเมียนมารมีความยาวถนนรวมทั้งสิ้น 
67,095 กิโลเมตร ซึ่งในจํานวนนี้มีถนนลาดยางระยะทางยาวทั้งส้ิน 
25,942 กิโลเมตร นอกจากนั้นยังมีการกอสรางทางดวน (Express 
way) ระยะที่ 1 จากยางกุง (Yangon) ถึงเนปดอ (Naypyitaw) 
จํานวน 323 กิโลเมตร (เปดใหบริการในป 2008) และระยะที่ 2 
จากย างกุ  ง (Yangon) ถึงมัณฑะเลย  (Mandalay) จํานวน 
518 กิโลเมตร (เปดใหบริการในป 2010) นอกจากน้ีเมืองมัณฑะเลย
ไดชื่อวาเปนเมืองหลักในเสนทางระเบียงเศรษฐกิจทางตอนเหนือของ
พมา (Northern Economic Corridor) ของสหภาพเมียนมาร ดังนั้น 
ในปจจุบันรัฐบาลสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารมีแผนการจะพัฒนา
และตอขยายถนนอยางตอเนื่องเพ่ือรองรับการขนสงที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ในอนาคต โดยเสนทางคมนาคมทางถนนท่ีสําคัญเสนทางหน่ึง คือ 
เสนทางตามระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใตจากเมืองยางกุง (Yangon)
ถึงเขตมัณฑะเลย (Mandalay) ซึ่งจากการสํารวจครั้งนี้ พบวา 

● เขตมัณฑะเลยตั้งอยูบนเสนทางสาย ASEAN Highway 
Network (AH) จึงทําใหเมืองมัณฑะเลยมีเสนทาง AH ที่ตัดผาน
ในปจจุบัน จํานวน 3 สาย (แผนภาพที่ 1) ไดแก 
  1) เสนทาง AH 1 ( Myawaddy - Payagyi (Yangon) - 
Meikhtila - Mandalay - Tamu)  ระยะทาง 1,665 กิโลเมตร
  2) เสนทาง AH 2  (Tachilek - Kyaing Tong - Meikhtila - 
Mandalay - Tamu) ระยะทาง 807 กิโลเมตร
  3) เสนทาง AH 14 (Muse - Lashio - Mandalay) 
ระยะทาง 453 กิโลเมตร

● สวนใหญถนนในเขตมณัฑะเลยเปนถนนดนิ ถนนกอนกรวด 
ถนนลาดยาง ขนานไปกับภูเขาขนาด 2 เลน ไมมีเกาะกลางถนน 
ไมมีฟุตบาททั้งสองขางทาง สงผลใหตองอาศัยความระมัดระวังในการ

เดินทาง สถานีเติมนํ้ามันเช้ือเพลิงสวนใหญเปนปมนํ้ามันขนาดเล็ก 
ไมมีพื้นที่ใหบริการนํารถยนตทั้งรถยนตนั่งสวนบุคคลและรถบรรทุก
เขาจอดพักได ดังนั้นจุดพักรถ/คนจึงมีลักษณะเปนรานคาชุมชน
หรือรานอาหารท่ีชาวบานเปดใหบริการ

●  ในสหภาพเมียนมารได มีการเปดใหบริการทางดวน 
(Express Way) เพียง 1 สาย เทาน้ัน คือ ทางดวนระยะที่ 1 จากยางกุง 
(Yangon) ถึงเนปดอ (Naypyitaw) จํานวน 323 กิโลเมตร โดยผาน
เมืองสําคัญๆ ดังนี้ ยางกุง (Yangon) พะโค (Bago) ตองอู (Taungoo) 
เปยนมานา (Pyinmana) เนปดอ (Naypyitaw) เมกติลา (Meiktila) 
สะกาย (Sagaing) และมัณฑะเลย (Mandalay) ระยะทางรวมท้ังสิ้น 
518 กิโลเมตร เปนถนนคอนกรีตขนาด 4 เลน ซึ่งสามารถรองรับ
นํ้าหนักไดประมาณ 75 ตัน/ตารางเมตร สวนอัตราคาผานทางขึ้น
อยู กับประเภทของรถชนิดนั้นๆ ซึ่งราคาที่กําหนดไวอยู ในเกณฑ
คอนขางสูง มีเกาะกลางถนนเพ่ือกั้นเขตของถนนระหวางขาไปและ
ขากลับ ริมถนนมีพื้นที่ฟุตบาทที่ชัดเจนแตยังไมมีรั้วกั้นระหวาง
ทางดวนกับพื้นที่บริเวณสองขางถนนซึ่งยังคงมีสภาพเปนทุงราง ไมมี
สิ่งอํานวยความสะดวก ไมมีจุดพักรถ ไมมีไฟสองสวางตามเสนทาง 
สงผลใหการเดินทางในตอนกลางคืนเปนไปดวยความลําบาก  

รูปที่ 1 แสดงสภาพทางดวน (Express Way)  
และดานชําระคาผานทางเสนทางระหวางมัณฑะเลย-เมืองพุกาม

●  เนื่องจากสภาพถนนประกอบกับสภาพรถยนตที่ใชภายใน
ประเทศมักเปนรถเกา และรถมือสองที่นําเขาจากตางประเทศ สงผลให
สวนใหญรถบรรทุกสามารถใชความเร็วไดประมาณ 60 กิโลเมตร/
ชั่วโมง รถยนตสวนบุคคลและรถโดยสารสามารถใชความเร็วได
ประมาณ 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง แมวาทางรัฐบาลจะจํากัดความเร็ว
ของรถยนต 80-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง ไวก็ตาม
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●  จากการสอบถามผูประกอบการบริษัทขนสงสินคาทองถ่ิน
ในเมืองมัณฑะเลยทําใหทราบวาเวลาขนสงระหวางกรุงยางกุงและ
มัณฑะเลยจะใชเวลาในการขนสงประมาณ 24 ชั่วโมง โดยอัตรา
คาขนสงสินคาเที่ยวละประมาณ 30,000 จาตตอตัน ซึ่งสภาพของถนน
ในและรอบๆ กรุงยางกุงและเมืองใหญอื่นๆ เชน มัณฑะเลย ไดมีการ
พัฒนาถนนในระดับดีไมมีปญหาในการขนสงมากนัก แตในพ้ืนที่ชนบท
ถนนมักจะเปนหลุมเปนบอซึ่งกอใหเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง

●  สวนใหญยังไมมีการเขมงวดเร่ืองปริมาณหรือนํ้าหนัก
บรรทุกสินคาบนรถบรรทุกและไมมีการคลุมผาใบหรือบรรจุใน
ตู คอนเทนเนอรใหมีความเหมาะสม เรียบรอย และปลอดภัยใน
ขณะเคลื่อนรถหรือขนสงสินคาทางถนน

รูปท่ี 2 การขนสงสินคาที่มีการบรรทุกเกินขนาดของกระบะรถบรรทุก
และไมมีการคลุมสินคาดวยผาใบ

 อยางไรก็ตาม ในขณะนี้การขนสงสินคาโดยใชเสนทาง
รถยนตยังคงเปนเสนทางการคมนาคมที่นิยมมากที่สุดภายในสหภาพ
เมียนมาร  ดังเห็นจากขอมูลสถิติซึ่งจัดทําโดย ASEAN-Japan 
Transport Partnership Information Center ระบุวาในป 2010 
(พ.ศ.2553) ปริมาณการขนสงสินคาภายในสหภาพเมียนมารเกินกวา
ครึ่งหนึ่งเปนการขนสงสินคาทางถนน สวนที่เหลือจะเปนการขนสง
สินคาทางนํ้าและทางรถไฟตามลําดับ

การขนสงทางรถไฟ
           การระบบการขนสงทางรถไฟของพมาไดเปดดําเนินการตั้งแต
ป พ.ศ. 2481 โดยในปจจุบันโครงขายของเสนทางรถไฟในสหภาพ
เมียนมารมีระยะยาวทั่วประเทศรวมท้ังสิ้น 5,831.38 กิโลเมตร 
ซึ่งในการใหบริการการขนสงโดยรถไฟท้ังการขนสงผูโดยสารและสินคา 
จะดําเนินการโดย Myanmar Railways-MR เพียงรายเดียว และ
ปจจุบัน MR มีขบวนรถไฟที่สามารถใหบริการได 21 ขบวน โดยมี
จํานวนตูรถไฟที่ขนสงดวยหัวรถจักรไอนํ้า 37 ตูและมีตูรถไฟที่ขนสง
ทางรถไฟดวยหัวรถจักรดีเซลจํานวน 313 ตู และในเสนทางการขนสง

สินคาทางรถไฟระหวางกรุงยางกุงไปยังเมืองมัณฑะเลยนั้น รถไฟ
แตละขบวนจะสามารถใชความเร็วสูงสุดประมาณ 75 กิโลเมตร
ตอชั่วโมง ในขณะน้ีมีผูประกอบการท่ีใหบริการขนสงสินคาทางรถไฟ
ดวยตู คอนเทนเนอรประมาณ 20 แหง อยางไรก็ตาม การขนสง
ตูคอนเทนเนอรทางรถไฟในสหภาพเมียนมารยังไมเปนที่นิยมมาก ทั้งน้ี 
เสนทางรถไฟท่ีมีปริมาณการขนสงสินคาหนาแนนที่สุด คือ เสนทาง
รถไฟสายระหวาง Mandalay-Yangon (617 กิโลเมตร) นอกจากนั้น 
ยังมีเสนทางรถไฟระหวางเมืองมัณฑะเลยเชื่อมโยงไปยังเมืองอื่นอีก 
ไดแก เสนทางรถไฟสาย Mandalay-Lashio (313 กิโลเมตร) 
และสาย Mandalay-Kalay (539 กิโลเมตร)

การขนสงทางนํ้า
 ในปจจุบันสหภาพเมียนมารมีทาเรือตามริมแมนํ้าภายใน
ประเทศ (River port) กระจายอยูในแตละรัฐและมีทาเรือขนสงทาง
ทะเล (Sea port) ที่ใชในการขนสงสินคาจํานวน 9 ทา และทาเรือขนสง
ทางทะเลที่ใหญที่สุดในสหภาพเมียนมาร คือ ทาเรือยางกุง (Yangon) 
ซึ่งมีอัตราการใชบริการมากถึงรอยละ 90 ของทาเรือทั้งหมดในประเทศ 
ทาเรือดังกลาวสามารถรองรับเรือที่มีระวางตั้งแต 15,000 ตัน ขึ้นไปได 
นอกจากน้ัน ยังมีทาเรือขนสงทางทะเลอ่ืนๆ ที่สําคัญอีก เชน ทาเรือ
เมาะละแหมง (Mawlamyine) ตั้งอยูในรัฐมอญ (Mon) ทาเรือทวาย 
(Dawei) ทาเรือมะริด (Myeik) ทาเรือเกาะสองหรือเกาะตอง 
(Kawthoung) ตั้งอยูในเขตตะนาวศรี (Tanintharyi) เปนตน ซึ่งหนวย
งานรัฐที่ทําหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและบริหารจัดการ
ทาเรือท้ังหมดของสหภาพเมียนมารคือ Myanmar Port  Authority 
(MPA) 

แผนภาพที่ 2 ที่ตั้งทาเรือสําหรับการขนสงทางทะเล (Sea port) 
ในสหภาพเมียนมาร

ที่มา : Japan International Freight Forwarders Association Inc. (JIFFA)
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 เนื่องจากพ้ืนท่ีทางตอนเหนือและภาคกลางของสหภาพ
เมียนมารไมมีพื้นที่สวนใดติดกับทะเลเลย จึงทําใหการขนสงวัตถุดิบ
หรือสินคาทางทะเลไปยังพื้นที่ทางตอนเหนือและภาคกลางกับพื้นที่
ทางตอนลางของสหภาพเมียนมารจําเปนตองอาศัยการคมนาคมทาง
รถยนตหรือทางน้ํารวม สําหรับพื้นที่สวนใหญของเขตมัณฑะเลยเปน
พื้นท่ีราบ มีแมนํ้าเอยาวดีหรืออิระวดี (Ayeyarwaddy) ไหลผานตรง
ใจกลางของเมืองมัณฑะเลยแลวไหลลงสูตอนใตของประเทศ อยางไร
ก็ตาม ในชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคมของทุกป นํ้าในแมนํ้าจะลดลง
แตเรือบรรทุกขนาดเล็กยังสามารถสัญจรไปมาได สินคาที่นิยมขนสง
ผานทางนํ้า ไดแก สินคาหรือวัตถุดิบท่ีมีนํ้าหนักมาก ราคาไมสูงนักและ
ไมเนาเสีย เชน หิน ทราย ไมสัก เปนตน และจากการสอบถามเจาของ
เรือขนสงสินคาทองถ่ินในเมืองมัณฑะเลยทําใหทราบวาหากจะขนสง
สินคาทางเรือโดยอาศัยแมนํ้าอิระวดีจากมัณฑะเลยไปยังกรุงยางกุง
จะตองเวลาขนสงประมาณ 1 สัปดาห แตมีคาขนสงที่ถูกกวาการขนสง
ทางถนนและทางรถไฟ

     

รูปท่ี 3 การขนถายสินคาบริเวณทาเรือริมแมนํ้าอิระวดี

ในเมืองมัณฑะเลยและสภาพการจราจรทางน้ําในแมนํ้าอิระวดี

การขนสงทางอากาศ
    สหภาพเมียนมารมีทาอากาศยานทั้งหมด 38 แหง โดยทา
อากาศยานระหวางประเทศมี 2 แหง คือ ทาอากาศยานเมืองยางกุง 
(Yangon) และทาอากาศยานเมืองมัณฑะเลย (Manadaly) นอกจากน้ี 
ยังมีทาอากาศยานนานาชาติเมืองเนปดอ (Naypyitaw) ซึ่งปจจุบัน
อยู ระหวางการกอสราง ในสวนทาอากาศยานเมืองมัณฑะเลยนั้น
ตั้งอยูชานเมืองมัณฑะเลย โดยเปดทําการตั้งแตเวลา 9.30-16.30 น. 
ทุกวัน มีลูวิ่งสําหรับเครื่องบินขึ้นและลง (Run way) ระยะทางยาว 
4,268 เมตรและกวาง 55 เมตร ภายในทาอากาศยานประกอบไปดวย
หนวยงานศุลกากร หนวยงานตรวจคนเขาเมือง อาคารผู โดยสาร 
อาคารคลังสินคา หนวยบริการรับสงสินคา หอควบคุมการบิน 
หนวยวัดสภาพภูมิอากาศ หนวยเรดารสนามบิน หองปฏิบัติการตางๆ 
ระบบการจอดเครื่องบิน ไฟประจําลูวิ่ง ระบบไฟสองทางลูวิ่ง ไฟสอง
ทางขึ้นลงเครื่องบิน จุดเติมนํ้ามันเครื่องบิน เครื่องปมลม มี Ground 
Power หนวยบริการบํารุงเครื่องบิน บริการหองนํ้า อุปกรณดับเพลิง
แบงแยกตามประเภทการใชและมีระบบวางแผนการบิน การขนถาย
สินคายังใชแรงงานคนเปนหลักเนื่องจากยังไมมีอุปกรณขนยายวัตถุดิบ 
หรือสินคาที่มีประสิทธิภาพ
 ทาอากาศยานเมืองมัณฑะเลย มีสายการบินใหบริการทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ ซึ่งไดแก  
 - Air Bagan (พุกามแอร) ลงจอดท่ีทาอากาศยานเมือง
เฮโฮ (Heho) มิจจีนา (Myitkyina) ยอง อู (Nyaung-U) ทาขี้เหล็ก 
(Tachilek)  ยางกุง (Yangon)
 - Air Mandalay (มัณฑะเลยแอร) ลงจอดที่ทาอากาศยาน
เมืองเฮโฮ (Heho) ยอง อู (Nyaung-U) ยางกุง (Yangon)
 - Myanma Airways (เมียนมาร แอรเวย) ลงจอดที่ทา
อากาศยานเมืองพะมอ (Bhamo) คาเล็มโย (Kalemyo) เชียงตุง 
(Kengtung) คําตี่ (Khamti) มิจจีนา (Myitkyina) ปะโคะกู (Pakokku) 
ทาขี้เหล็ก (Tachilek) ยางกุง (Yangon)
 - Yangon Airways ลงจอดที่ทาอากาศยานเมืองเฮโฮ 
(Heho) เชียงตุง (Kengtung) ยอง อู (Nyaung-U) ทาขี้เหล็ก 
(Tachilek) ยางกุง (Yangon)
 - China Eastern Airlines (ไชนา อีสเทิรน แอรไลน) ลง
จอดที่ทาอากาศยานเมืองคุนหมิง ประเทศจีน 
 - Air Asia (แอรเอเชีย) ลงจอดที่ทาอากาศยานดอนเมือง 
ประเทศไทย
 - Nok Air และ Bangkok Airways ขนสงผู โดยสาร
ในเสนทางใหมระหวางกรุงเทพฯ-มณัฑะเลยตัง้แตเดอืนกนัยายน 2556 
เปนตนไป
 การโดยสารเคร่ืองบินภายในสหภาพเมียนมารจะมีคาใชจาย
คอนขางสูงและไมสามารถกําหนดระยะเวลาการเดินทางไดแนนอน 
อีกทั้งเที่ยวบินในแตละวันก็มีไมมากนัก จึงนับวาเปนขอจํากัดในการ
ขนสงวัตถุดิบและสินคาในประเทศ
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ตารางเปรียบเทียบระยะเวลาและคาใชจายในการขนสงสินคาในรูปแบบการขนสงทางถนน 
ทางนํ้าและทางอากาศในเสนทางมัณฑะเลย - ยางกุง  และมัณฑะเลย - ทวาย

มัณฑะเลย - ยางกุง
(ประมาณ 700 กม.)

มัณฑะเลย - ทวาย
(ประมาณ 1,300 กม.)

เปรียบเทียบ

ในสหภาพเมียนมาร ประเทศไทย

ทางรถยนต ประมาณ 5 ชม. สําหรับ

การเดินทางโดยใชทางดวน 

(Express Way) หรือ

อาจเลือกใชทางหลวง 

(Main Road) หมายเลข 1 

เมืองพะโค - เขตมัณฑะเลย 

แตอาจตองใชระยะเวลา

มากกวาการเดินทาง

โดยใช Express Way  

2-3 เทา

ประมาณ 15-16 ชม. สําหรับ

การเดินทางโดยใชทางดวน 

(Express Way) รวมกับ

ทางหลวงหมายเลข 1 

เมืองพะโค - เขตมัณฑะเลย 

เพราะปจจุบัน Express Way 

ยังไมครอบคลุมทั้งประเทศ 

หรืออาจใชทางหลวง 

(Main Road) หมายเลข 1  

เมืองพะโค - เขตมัณฑะเลย 

รวมกับทางหลวงหมายเลข 8  

เมืองทวาย - เมืองพะโค

ราคาไมสูงนัก เหมาะกับ

การขนสงทุกประเภท

ตนทุนขนสง (คานํ้ามัน* 

คา Express Way ฯลฯ ) 

มีราคาใกลเคียงกันกับ

ประเทศไทย

ทางเครื่องบิน ประมาณ 25 นาที

(หากไมมีการ  Delay )

ไมสามารถกําหนดระยะเวลา

ที่ชัดเจนไดลงที่ทาอากาศยาน

นานาชาติเมืองยางกุงกอน

แลวจึงตอดวยสายการบิน

ภายใน ประเทศ ซึ่งเปน

เครื่องบินขนาดเล็ก

เพื่อมาลงยังเมืองทวาย

ไมเหมาะกับสินคา

ที่มีนํ้าหนักมาก 

และเนาเสียงาย **

คาใชจายสูงมาก

เม่ือเปรียบเทียบ

กับประเทศไทย

ทางเรือ ประมาณ 6-7 ชม. ลงที่ทาเรือในเมือง ยางกุง

กอนแลวจึงเดินทางตอ

ผานทะเลอันดามัน

มายังทาเรือนํ้าลึกทวาย

เหมาะกับสินคาที่มี

นํ้าหนักมาก ไมเนาเสีย 

เชน ไมสัก ทราย  ฯลฯ

ขึ้นอยูกับการเจรจาตอรอง

เพราะเปนเรือบรรทุก

ขนาดเล็ก

หมายเหตุ :  *  ราคานํ้ามันเบนซินและดีเซลราคาประมาณ 30 กวาบาทตอลิตรเทาๆ กัน 

              **  เนื่องจากสหภาพเมียนมารมีเที่ยวบินนอยและมักจะ delay บอยคร้ัง
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 จากการวิเคราะหโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงและ
โลจิสติกสทั้งภายในสหภาพเมียนมาร พบวาในสวนของผูประกอบการ
อุตสาหกรรมในประเทศไทย ยังมีโอกาสที่จะสามารถเขาไปแสวงหา
ผลประโยชนจากการลงทุน ในอุตสาหกรรมใหมๆ ของประเทศ เชน 
อุตสาหกรรมกอสรางและวัสดุกอสราง อุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมชิ้นสวนอะไหลรถยนตและรถจักรยานยนต 
อุตสาหกรรมการผลิตสินคาอุปโภคบริโภค กลุมอุตสาหกรรมสินคา
เกษตรและเคร่ืองมือการเกษตร เปนตน ในทางกลับกันดานระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตางๆ ของสหภาพเมียนมารที่เอื้ออํานวย
ความสะดวกตอการขนสงมีนอย เสนทางเชื่อมโยงระหวางประเทศไทย
และสหภาพเมียนมารมีสภาพชํารุดทรุดโทรม ไมเอื้อตอการขนสง
สินคาระหวางกัน ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจที่ประสงคจะเขาไป
ลงทุนในอุตสาหกรรมตางๆ จะตองคํานึงถึงเรื่องดังกลาวดวยเชนกัน 
นอกจากนี้ รัฐบาลไทยควรเรงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานดาน
คมนาคมใหสามารถเช่ือมตอกับสหภาพเมียนมาร และสนับสนุนการจัด
ตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนและนิคมอุตสาหกรรมชายแดนไทย-เมียนมาร
ตลอดชายแดนในพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพใหเกิดเปนรูปธรรมโดยเร็วเพื่อ
รองรับการคาและการลงทุนชายแดน และการทองเท่ียวอีกดวย 
สําหรับดานกฎระเบียบและมาตรการทางการคาระหวางแนวชายแดน
นั้นถือเปนหนึ่งในปญหาและอุปสรรคตอการลงทุนของผูประกอบการ
ไทยในสหภาพเมียนมาร เชน การจํากัดสินคาและปริมาณของสินคาใน
บางชนิดในการขนสงผานแนวชายแดน ความแตกตางดานกฎระเบียบ
ในการผานแดนในแตละดานมีความแตกตางกัน ควรมีการปรับปรุง
กฎระเบียบการผานแดน พิธีการศุลกากรและอ่ืนๆ ที่จําเปนตอการ
อํานวยความสะดวกในการเช่ือมโยงการขนสงสินคาหรือวัตถุดิบผาน
แดนรวมกันระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหภาพเมียนมาร 
 นอกจากน้ัน ยังพบวาปจจุบันเขตมัณฑะเลยและเขตอ่ืนๆ 
ในสหภาพเมียนมารไมมีการเช่ือมตอขามพรมแดนกับประเทศอ่ืนๆ 
ผานทางรถไฟเลย ซึ่งเร่ืองดังกลาวนับเปนขอจํากัดในการพัฒนา
การขนสงและระบบโลจิสติกสของสหภาพเมียนมาร แตอยางไรก็ตาม 

เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2554 สหภาพเมียนมารและประเทศจีน ไดมี
การลงนามในบันทึกความตกลงดานความรวมมือรวมกันเพื่อสราง
เสนทางรถไฟความเร็วสูงโดยตรงจากเมือง Kyaukpyu ในภาค
ตะวันตกของสหภาพเมียนมารเชื่อมตอไปยังมณฑลยูนนานประเทศจีน 
ซึ่งคาดวาเสนทางรถไฟดังกลาวจะใชเวลาในการกอสรางประมาณ 3 ป 
มีระยะทางรถไฟยาวทั้งสิ้น 1,215 กิโลเมตร 
 ดังนั้นแมวาสหภาพเมียนมารจะภูมิใจท่ีเรียกตัวเองวาเปน 
“The Golden Land” เนื่องจากเป นประเทศที่อุดมไปด วย
ทรัพยากรธรรมชาติมากมายหลากหลายชนิดโดยเฉพาะน้ํามันและ
กาซธรรมชาติ มีจํานวนแรงงานภายในประเทศมากมาย อัตราคาจาง
แรงงานอยูระดับที่ตํ่ากวาประเทศเพ่ือนบาน ทั้งยังเปนประเทศที่มี
สถานที่ทองเที่ยวอันงดงามมากมาย แตในขณะที่เมียนมารยงัมปีญหา
โครงสรางพืน้ฐานดานขนสงและโลจสิตกิสทีไ่มมปีระสทิธภิาพ เพียงพอ 
เสนทางคมนาคมที่ยังเชื่อมโยงไมทั่วถึง จึงเปนขอกังวลสําคัญท่ี
นักลงทุนจากตางประเทศตองการทราบแนวทางการแกไขชัดเจนจาก
รัฐบาลสหภาพเมียนมารเพื่อเกิดความม่ันใจกอนที่เดินทางเขาไปลงทุน
ในสหภาพเมียนมารหรือกอนตัดสินใจรวมลงทุนกับผู ประกอบการ
เมียนมาร ซึ่งขณะนี้ไดกลายเปนโจทยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลสหภาพเมียนมารที่จะตองเรงหาทางปรับปรุงแกไขพรอมๆ 
กับการปล่ียนผานสูความเปนประเทศประชาธิปไตยตอไป

เอกสารอางอิง :
 -  “Key logistics and Transport system and facilities along the AH and TAR “, 
     Ms Ei Ei Myo, Department of  Transport, Ministry of Transport, Myanmar, 2013.
 -  ASEAN Logistics Survey Report, Japan International Freight Forwarders Association Inc. (JIFFA), March 2013.
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ขัตติยา วิสารัตน
สํานกันโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

1 อัตราความเปนสังคมเมือง (Urbanization rate) หมายถึง สัดสวนจํานวนคนเมืองที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตอจํานวนประชากรท้ังหมด

สศอ. มีโอกาสรวมเดินทางพรอมกับสถาบันอาหาร เพื่อสํารวจขอมูลและศึกษาแนวทางการจัดการของเสียเปนศูนยและการพัฒนาสังคม
เมืองคารบอนต่ํา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใตโครงการยกระดับการแขงขันอุตสาหกรรมอาหารไทยดวยการลดตนทุนและเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม (Good Practices on Productivity and Continuous Improving to Carbon Label) ซึ่งโปรแกรมหนึ่งของการเดินทางคร้ังน้ี 
คือ การพบปะแลกเปล่ียนความรูกับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยถงจ้ี (Tongji) และบริษัท ARUP ซึ่งตางเปนผูเช่ียวชาญดานสถาปตยกรรม 
วิศวกรรม และการวางผังเมือง กอนที่คณะเดินทางจะไดเขาเย่ียมชมตัวอยางโครงการนํารองเมืองเชิงนิเวศ หรือ Eco-city ตอไป

จีน..กรณีศึกษาการพัฒนาสูสังคม Zero Waste Zero Carbon 
 การเติบโตอยางกาวกระโดดของระบบเศรษฐกิจจีนไดสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชชีวิตในสังคมและสภาพสิ่งแวดลอม
ของประเทศอยางชัดเจน จากสถิติสํามะโนประชากรของจีนพบวา สังคมของประชาชนชาวจีนมีการพัฒนาสูความเปนเมืองใหญมากข้ึน 
โดยในป 2555 มีอัตราการเปนสังคมเมือง (Urbanization rate)1 รอยละ 52 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 24 ในป 2528 และประมาณการวาจะขยายตัว
สูงถึงรอยละ 70 ในป 2593 ทั้งน้ี ในป 2568 คาดวาประชากรท่ีอาศัยในเขตเมืองใหญ หรือเขตท่ีมีประชากรอยูอาศัยมากกวา 1 ลานคนข้ึนไป 
จะมีจํานวนมากถึงเกือบ 1 พันลานคน กระจายตัวอยูใน 221 เขตเมือง ซึ่งจะกลายเปนแหลงสรางรายไดหลักของจีน คิดเปนสัดสวนรอยละ 90 
ของ GDP ทั้งประเทศ โดย “เซี่ยงไฮ” ถูกจัดเปนเมืองที่มีประชากรอาศัยอยูหนาแนนมากที่สุดของจีน ดวยจํานวน 14.24 ลานคน (ป 2550) 
ซึ่งมีขนาดใกลเคียงกับจํานวนประชากรในเมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา (14.90 ลานคน ในป 2552)

“Green”  “Eco” หรือ “Green”  “Eco” หรือ 
“Zero Waste Zero Carbon”“Zero Waste Zero Carbon”
...เปนแบบไหนดีสําหรับอุตสาหกรรมไทย...เปนแบบไหนดีสําหรับอุตสาหกรรมไทย

 คงเปนคําถามที่ตองตอบแบบฟนธงวา “ถูกทุกขอ” เน่ืองจากการกาวไปสูอุตสาหกรรมทั้งสามแบบลวนมีจุดมุงหมาย
เดียวกัน คือ การถนอมและรักษาสิ่งแวดลอมของโลกใหอยู  ในสภาพที่สมบูรณ โดยการหยุดทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
การอนุรักษระบบนิเวศใหมีความสมดุล การไมปลอยมลพิษสูสิ่งแวดลอม รวมถึงการลดปริมาณสารพิษที่ใชในกระบวนการผลิต 
อยางไรก็ตาม ไมวาอุตสาหกรรมไทยจะเปนแบบไหนแตสิ่งที่ตองถามตอคือ “จะพัฒนาอยางไรใหยั่งยืน?” 

บทความพิเศษ

สําหรับดานสิ่งแวดลอม จีนก็ติดอันดับท่ีไมนาดีใจสักเทาไหร นั่นคือ ตําแหนง
ผูปลอยกาซเรือนกระจก (Greenhouse gas: GHG) มากท่ีสุดเปนอันดับ 1 หรือประมาณ
รอยละ 29 ของปริมาณกาซ GHG ที่ปลดปลอยออกมาทั้งหมดของโลก ซึ่งปริมาณการ
ปลอยกาซ GHG ของจีนไดขยายตัวเพ่ิมขึ้นสูงถึงรอยละ 240 ในชวงระยะเวลา 10 ป 
(ป 2543-2553) และคาดวาจะมีทิศทางเพ่ิมขึ้นอีกระยะหน่ึง โดยจะเห็นไดจากขอมูล ปริมาณการใชพลังงานและการปลอยกาซ CO

2
 ป 2543-2553
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แผนการขยายระบบขนสงสาธารณะของจีน

ภาพเปรียบเทียบปริมาณการปลอย CO
2
 ตอคนตอป (ตัน) ในป 2543 และป 2552

ที่มา: World Bank, 2010

เปาหมายการใชพลังงานหมุนเวียนของจีน

2 OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) เปนองคกรระหวางประเทศของกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลว และยอมรับ
 ระบอบประชาธิปไตยและเศรษฐกิจการคาเสรีในการรวมกันและพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคยุโรปและโลก มีสมาชิกรวม 34 ประเทศ
3  เขตแรมซาร (Ramsar) คือ เขตพื้นที่ชุ มนํ้าที่ไดรับการแตงตั้งอนุสัญญาแรมซาร (Ramsar Convention) หรืออนุสัญญาวาดวยพ้ืนที่ชุ มน้ํา ซึ่งเปนขอตกลง
 ระหวางประเทศ เพื่ออนุรักษแหลงที่อยูอาศัยและยับยั้งการสูญหายของพ้ืนที่ชุมนํ้าในโลก

ของ World Bank ที่ชี้ชัดวา จีนมีแนวโนมการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO
2
) ตอคนเพ่ิมขึ้น ซึ่งสวนกระแสกับประเทศท่ีพัฒนาแลว

อยางสหรัฐอเมริกา สิงคโปร เกาหลี ญี่ปุน รวมถึงกลุมประเทศ OECD2 ที่มีแนวโนมการปลอยกาซ CO
2
 ตอคน ลดลง แมวาจีนจะมีปริมาณ

การปลอยกาซในระดับตํ่ากวาก็ตาม นอกจากน้ี จีนยังถูกจัดใหเปน
ผูใชพลังงานมากท่ีสุดเปนอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา 
โดยมีปริมาณการใชพลังงานเพ่ิมสูงขึ้น คิดเปนรอยละ 195 สําหรับ
พลังงานเชื้อเพลิง และรอยละ 340 สําหรับพลังงานไฟฟา เมื่อเทียบกับ
ป 2543
 จากการขยายตัวของสังคมเมืองและปริมาณมลพิษที่เพิ่มขึ้น 
จนีไดตระหนักถงึผลรายท่ีจะตามมาและใหความสําคญักับการแกปญหา 
สิ่งแวดลอมอยางจริงจัง โดยกําหนดแผนการตาง ๆ ซึ่งมีเปาหมาย
ที่จะลดคาดัชนีความเขมขนของการปลอยกาซคารบอน (Carbon 
intensity) รอยละ 17 ภายในป 2558 และรอยละ 40-45 ภายในป 2563 เมื่อเทียบกับป 2548 ประกอบกับมาตรการจูงใจในการใชเทคโนโลยี
สะอาด เชน การเพ่ิมกําลังการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ไดแก พลังงานลม 200 กิกะวัตต (GW) และพลังงานแสงอาทิตย 50 GW ภายในป 
2563 รวมถึงพลังงานชีวมวล 15 GW ภายในป 2558 การสรางโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) การพัฒนายานยนตไฟฟา การสรางอาคาร
ประหยัดพลังงาน (Green building) และโครงการนํารองเมือง
คารบอนตํ่า นอกจากนี้รัฐบาลจีนมีแผนการขยายระบบขนสงสาธารณะ
เพื่อเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมในเขตเมืองและลดปญหาการปลอย
มลพิษจากการจราจรดวยยานพาหนะสวนตัว โดยมีเปาหมายเพิ่ม
บริการรถไฟฟาเปน 87 สายครอบคลุมพื้นท่ี 25 เขตเมือง ภายใน
ป 2558 (ปจจุบันมี 55 สาย ใน 17 เขตเมือง) 

เมืองดงตัน..โครงการนํารอง Eco-City
 เมืองดงตัน (Dongtan) หรือเมืองใหมแหงการอนุรักษ
ระบบนิเวศ (New eco-city) มีเน้ือที่ประมาณ 8,400 เฮกเตอร หรือ 
52,500 ไร ตั้งอยู ทางใตของเกาะฉงหมิง (Chongming) ซึ่งเปน
เกาะขนาดใหญอันดับ 3 ของจีน รองจากเกาะไทเป และเกาะไหหลํา 
ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเซี่ยงไฮ ปจจุบันมีการกอสราง
ระบบคมนาคมที่ทันสมัย เพื่อเชื่อมตอการเดินทางจากเมืองเซี่ยงไฮ
ไปยังเกาะฉงหมิง ทั้งอุโมงคใตนํ้าที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก ความยาว 9 กิโลเมตร จากฝงผู ตง (Pudong) ไปเกาะฉางซิง (Changxing) 
และสะพานแขวนที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 5 ของโลก ความยาว 10 กิโลเมตร จากเกาะฉางซิงไปเกาะฉงหมิง ซึ่งรัฐบาลจีนมีแนวคิดในการพัฒนา
เกาะฉงหมิงใหเปนพื้นที่อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเลือกเขตเมืองดงตันเปนโครงการนํารองเมืองคารบอนตํ่า

 ลักษณะพิเศษของพ้ืนที่เมืองดงตันคือ ความอุดมสมบูรณของทรัพยากร 
ประกอบกับมีเขตแรมซาร (Ramsar)3 โดยจัดแบงที่ดินออกเปนพ้ืนที่ชุมชนอาศัย 
(Dongtan phrase) พื้นที่สําหรับการเกษตรเชิงนิเวศ (Eco farm) พื้นที่สวนอนุรักษ 
(Eco park) และพื้นที่เขตชุมนํ้า (Wet land) ทั้งนี้ ในระยะแรกท่ีปรึกษาโครงการได
ออกแบบเมืองขนาดยอม (Compact city) โดยนําหลักการจัดการทรัพยากรแบบ
องครวม (Integrated Resource Management: IRM) มาประยุกตใชในการ
ออกแบบผังเมือง ทั้งดานขนสงคมนาคม การจัดการขยะของเสีย โครงสรางพ้ืนฐาน 
และพลังงาน ซึ่งรอยละ 54 ของพื้นที่เมือง จะถูกจัดสรรเปนที่อยูอาศัย สวนที่เหลือ
แบงเปนเขตการคา การทองเที่ยว แหลงวัฒนธรรม สถานศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม
เบา และระบบโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ โดยเนนการใชพลังงานหมุนเวียนเปนหลัก
เพ่ือลดมลพิษ ซึ่งเม่ือโครงการสรางเสร็จสมบูรณแลว คาดวาจะสามารถลดปริมาณ
การปลอยกาซ GHG ตอคนไดถึง 2.5 เทา เม่ือเทียบกับเมืองแบบเดิมShanghai ■

Changming Dongtan
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ผังเมืองขนาดยอม (Compact city)

อาคารทรงกลมในสวนเกษตรคารบอนตํ่า

บรรยากาศรอบๆ รีสอรตเชิงนิเวศและหมูบานเกษตรกร

ตราสัญลักษณอุตสาหกรรมสีเขียว

 นอกจากโครงการพัฒนาสวนเกษตรคารบอนตํ่าเมืองดงตันแลว หมูบานหยิงดง 
(Yingdong village) เปนอีกตัวอยางของ Eco-city บนเกาะฉงหมิง ซึ่งมหาวิทยาลัยถงจี้
ไดเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ เชน โครงการสาธิตรีสอรตเชิงนิเวศ เพื่อเปน
สถานที่พักผอนสําหรับผูมีรายไดสูงท่ีตองการหลีกหนีสภาพความวุนวายและมลพิษ
ในเมืองเซ่ียงไฮ และโครงการปรับปรุงหมูบานเกษตรกร เพื่อซอมแซมท่ีอยูอาศัยเดิม
ของเกษตรกรซึ่งเริ่มผุพัง และฟนฟูสภาพแวดลอมใหกับหมูบาน เพื่อใหเกษตรกรมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น โดยการนําเทคโนโลยีเชิงนิเวศ (Ecological) และเทคโนโลยีประหยัด
พลังงาน (Passive technology) มาใชในการออกแบบดวย เชน การปรับรูปรางอาคาร
ใหเปนทรงกลม เพ่ือลดการใชที่ดินใหนอยท่ีสุดและชวยกักเก็บความอบอุนในฤดูหนาว 
การเพิ่มชองลมเพื่อชวยระบายอากาศและความรอน การใชระแนงไมไผเพื่อกรองแสง
และลดความรอนจากภายนอก การบุผนังและเพดานดวยไมที่มีคุณสมบัติลดการดูดซับ
ความรอน การออกแบบหนาตางและหลังคาใหสามารถเปดรับแสงสวางจากธรรมชาติ
และสามารถควบคุมปริมาณการรับแสงได การวางระบบการนําพลังงานหมุนเวียนมาใช 
เชน แผงโซลาร กังหันลม รวมถึงการผลิตกาซชีวมวลจากขยะของเสียในชุมชน ทั้งนี้ 
การเดินทางในหมูบานจะใชวิธีเดินเทา ปนจักรยาน และรถยนตที่ใชไฟฟาเทาน้ัน ซึ่งจะมี
จุดสําหรับชารตแบตเตอรี่ไวบริการตามที่จอดรถในหมูบาน  

อุตสาหกรรมไทย..Go Green

 นอกจากน้ี การสรางเมืองอนุรักษระบบนิเวศ
ยังอาศัยหลักการออกแบบสี เขียว (Green design) 
ซึ่งประกอบดวย 5Rs ไดแก Revalue การดึงคุณคาของ
ธรรมชาติและวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในพื้นที่กลับมา 
โดยไมทําลายภูมิทัศนที่มีอยู  Reduce การลดการใช
ทั้งทรัพยากรพลังงานและวัสดุตกแตงกอสราง Renew
การซอมแซมปรับปรุงโรงงานรางและอาคารเกาทรุดโทรม
ใหมีสภาพที่ใชประโยชนไดอีก เชน เปนรานอาหาร หรือ
หองแสดงงานศิลปะ Reuse การนําเศษวัสดุและชิ้นสวนเกา
ที่ยังมีสภาพดีมาใชซํ้า และ Recycle การนําวัสดุเหลือทิ้ง
หรือทรัพยากรที่ใชแลวมาใชใหม เชน นํานํ้าท้ิงท่ีผานระบบ
บําบัดแลว กลับมาใชรดนํ้าตนไม  

สืบเนื่องจากการใหสัตยาบันรับรองปฏิญญาโจฮันเนสเบิรก เมื่อป 2545 และปฏิญญามะนิลาวาดวยอุตสาหกรรมสีเขียว เมื่อป 2552 
กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเปนหน่ึงในหนวยงานหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
เพื่อสิ่งแวดลอมและสังคม โดยริเริ่มโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพื่อสงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหประกอบกิจการท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมและสังคม ซึ่งนอกจากจะสงผลตอภาพลักษณที่ดีแลว ยังกอใหเกิด
การสรางเศรษฐกิจสีเขียวท่ีทําใหผลิตภัณฑมวลรวมสีเขียวของประเทศ (Green GDP) 
มีมูลคาสูงขึ้นดวย อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมสีเขียวมีจุดเร่ิมตนจากแนวคิดของ
ตางประเทศ ซึ่งเปนแนวความคิดที่จับตองยากมีความเปนนามธรรมสูง ดังนั้น 
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กระทรวงอุตสาหกรรมจึงปรับแนวคิดดังกลาวใหเหมาะสมกับสังคมไทย บนเสาหลักของการประกอบกิจการที่ตองเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ดวยจิตสํานึกของความรับผิดชอบตอสังคม และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่องเพื่อมุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยแบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก

ระดับที่ 1: ความมุงมั่นสีเขียว (Green Commitment) คือ ความมุงมั่นที่จะลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมีการส่ือสารภายใน
องคกรใหทราบโดยทั่วกัน

ระดับที่ 2: ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) คือ การดําเนินกิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไดสําเร็จตามความ
มุงมั่นที่ตั้งไว
 ระดับท่ี 3: ระบบสีเขียว (Green System) คือการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ 

ระดับที่ 4: วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือ ทุกคน
ในองคกรใหความรวมมอืในการดําเนินงานทกุดานอยางเปนมติรกบัสิง่แวดลอม 
จนกลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร 

ระดับที่ 5: เครือขายสีเขียว (Green Network) คือ การขยาย
เครือขายตลอดหวงโซอุปทานสีเขียว โดยสนับสนุนใหคูคาและพันธมิตร
เขาสูกระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวดวย

 การดําเนินการตาง ๆ เหลานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อมุงใหภาคอุตสาหกรรมสามารถอยูรวมกันกับสังคม ชุมชนและประชาชนไดอยางย่ังยืน 
ซึ่งนับเปนกาวสําคัญของไทยที่สามารถขามผานการประกอบกิจการอุตสาหกรรมแบบเดิม ๆ ที่มุงแตผลกําไรทางตัวเงินเปนหลัก โดยหันมาใสใจ
ตอสิ่งที่อยูรอบตัวมากขึ้น ซึ่งปจจุบันมีสถานประกอบการเขารวมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวและผานการประเมินแลว จํานวน 3,681 ราย 
แบงเปนระดับที่ 1 จํานวน 1,619 ราย ระดับท่ี 2 จํานวน 870 ราย ระดับที่ 3 จํานวน 1,162 ราย และระดับที่ 4 จํานวน 30 ราย โดยในจํานวนนี้
เปนอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่มมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผลิตภัณฑโลหะและเคมีภัณฑ  อยางไรก็ตาม ยังไมมีอุตสาหกรรมใดท่ีสามารถ
กาวขึ้นสูการเปนอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 5 ไดเลย ซึ่งเปนความทาทายสําหรับทุกฝายที่จะพิชิตหลักชัยนี้ใหได

รักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน..อยางไร?
 ปจจุบันไมวาจะหันไปทางไหนก็จะเห็นหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนรณรงคใหทุกฝาย “รักษสิ่งแวดลอม” ซึ่งรวมถึงกระทรวง
อุตสาหกรรม ที่มีความพยายามในการพัฒนาและผลักดันใหเกิดอุตสาหกรรมสีเขียว หรือ Green industry ตามที่ไดกลาวถึงไปแลว ซึ่งถือเปน
จุดเร่ิมตนที่ดีในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของประเทศและการลดการปลอยมลพิษสูสังคม แตสิ่งหน่ึงท่ีตองเนนยํ้าคือการสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางโรงงานอุตสาหกรรม กับหนวยงานวิจัย หนวยงานรัฐ และสถาบันการศึกษา หรือที่นิยมเรียกกันในวงการวิชาการวา “บูรณาการ” 
เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยไปสูระดับเครือขายสีเขียว (Green Network) และเปนกลไกหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อสิ่งแวดลอม 
(Green productivity) ตลอดหวงโซอุปทาน

ทั้งนี้ จากการศึกษากรณีตัวอยางของเมืองดงตันแสดงใหเห็นวา การสรางวัฒนธรรมรักษสิ่งแวดลอมสามารถเร่ิมที่จุดเล็ก ๆ ของสังคมได 
แตหัวใจสําคัญอยูที่ การทําความเขาใจอยางตอเนื่อง และการสรางจิตสํานึกอยางจริงจัง เพื่อใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของตระหนักถึงความรุนแรงของ
ผลกระทบที่เกิดจากปญหาสิ่งแวดลอมตาง ๆ ตั้งแตระดับชุมชน จนถึงระดับอุตสาหกรรม ซึ่งจะชวยยกระดับคุณภาพชีวิตและสรางความเปนอยูที่ดี
ขึ้นตามความตองการของชุมชน อยางไรก็ตาม แมวามาตรการดานส่ิงแวดลอมท่ีหลายประเทศกําหนดข้ึน เชน Carbon label หรือ Water 
footprint จะกอใหเกิดความยุงยากและตนทุนการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้น แตหากมองในมุมบวกแลว จะพบวา ประเด็นเหลานี้เปนสิ่งทาทายใหกับ
ผูผลิตในภาคอุตสาหกรรม และเปนโอกาสในการสรางธุรกิจและพัฒนาเทคโนโลยีใหมที่ชวยลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เพื่อรองรับการบังคับใช
มาตรการดังกลาวในอนาคต ซึ่งผูประกอบการท่ีสามารถปรับกระบวนการผลิตตามมาตรฐานและขอกําหนดเก่ียวกับส่ิงแวดลอมไดกอน ก็จะเปน
ผูที่มีความไดเปรียบและความพรอมในการแขงขัน และสามารถยืนหยัดในตลาดโลกไดอยางยั่งยืน

แหลงขอมูลเพ่ิมเติม
www.greenindustrythailand.com
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พัทธธีรา สุวรรณทัต
สํานกัเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

บทความพิเศษ

 สาเหตุที่ทําให Crowdfunding เปนเทคโนโลยีอุบัติใหม
ที่นาจับตามองนั้น เนื่องจากสหรัฐอเมริกาไดมีการยกรางกฎหมาย

ในการสนับสนุน สงเสริมการระดมทุนของผูประกอบการในระยะ
เริ่มตน (The Jumpstart Our Business Startups: JOBS Act) 
และสภาสหรัฐฯ ไดพิจารณาผานรางกฎหมายดังกลาวไปเม่ือเดือน
เมษายน ค.ศ. 2012 โดยหลักการสําคัญที่ไดมีการแกไข คือ การ
ระดมทุนของผูประกอบการในระยะเริ่มตน เชน การยกเวนในการ
ลงทะเบียนในตลาดของบริษัทที่ตองการระดมทุน การยกเวนเงิน
ทุนขั้นตํ่าที่ผูถือหุน (Shareholders) รวมลงทุน จึงทําใหการระดม
ทุนในรูปแบบนี้เปนที่นิยมมากขึ้นในผูประกอบการ SMEs
 เปนที่ทราบกันดีวาหากเจาของธุรกิจ การคา/บริการ 
ที่ตองการขยายกิจการใหเติบโตมากขึ้น ก็ตองใชเงินทุนในการ
ดําเนินการพัฒนากิจการของตน ซึ่งหากทุนของตนเองไมเพียงพอ
ก็ตองหาแหลงทุนจากท่ีอื่น เชน กองทุน Venture Capital หรือ
อาจจะนํากิจการเขาสูทุนมหาชน โดยหากนักลงทุนที่อยากมีสวน
ในการเปนเจาของก็ตองมีการพิจารณาทิศทาง/แนวโนม วงจร
อุตสาหกรรม ผลตอบแทน และเลือกตัดสินใจในการนําเงินไป
ลงทุน โดยจะเปนการลงทุนเนนคุณคาระยะยาวหรือระยะสั้นแบบ

“อุตสาหกรรมสรางสรรค“อุตสาหกรรมสรางสรรค
                  กับการระดมทุน กับการระดมทุน Crowdfunding”Crowdfunding”

MIT Technology Review ไดจัดให Crowdfunding หรือการระดมทุนจากมวลชน เปนเทคโนโลยี
อุบัติใหม (Emerging Technology) ที่นาจับตามองในป ค.ศ. 2012 โดย Crowdfunding เปนรูปแบบการ
ระดมทุนแบบใหมที่ใชอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือระดมทุน (Funding Portal) ซ่ึงคนที่มีเงินลงทุนนอยก็สามารถ
ลงทุนได โดยปจจัยแหงความสําเร็จหรือ Key Success ของโครงการ/กิจการ ที่จะสามารถระดมทุนแบบ 
Crowdfunding จะตองสามารถเขาถึงและเปนที่ดึงดูดตอผูถือหุนหรือนักลงทุนไดในจํานวนมาก (Crowd) 
จึงนาจะเปนที่มาของความหมายของ Crowdfunding นั่นเอง

เก็งกําไรก็ตามแตความถนัดของนักลงทุนแตละคน และรอผล
ตอบแทนตามเปาหมายที่ตั้งใจไว ซึ่งสถานที่/แหลงที่เจาของ
กิจการและผูสนใจจะเปนเจาของกิจการจะสามารถรวมกิจกรรม
ตกลงในการรวมลงทุนกันก็คือ “ตลาด” และตลาดของการระดม
ทุนแบบ Crowdfunding ก็คือเว็บไซตหรือ URL ตาง ๆ ซึ่งเร่ิมมี
มากขึ้น โดยรูปแบบผลตอบแทนจากการระดมทุนก็มีแตกตางกัน
ไปขึ้นอยู กับขอกําหนดท่ีนักลงทุนจะแจงใหผู ลงทุนผานทาง
เว็บไซต ทั้งนี้ ขอมูลจาก UK Crowdfunding Association (CFA) 
ใหความหมายของรูปแบบผลตอบแทนออกเปน 3 รูปแบบหลัก 
ไดแก 1) รูปแบบการบริจาค (donation) โดยผูบริจาคอาจจะได
เพียงความรูสึก/แรงจูงใจที่ดี จากการบริจาคเงินตอโครงการนั้น ๆ 
เพียงอยางเดียวโดยไมไดรับผลตอบแทนที่เปนรูปธรรม หรือไดรับ
เปนของขวัญ ผลิตภัณฑหรือบริการ ที่ไดจากโครงการระดมทุน 
เชน ปกอัลบั้มรูปภาพ ตั๋วการจัดงาน บริการขาวสาร เปนตน 
2) รูปแบบเงินกู (debt) โดยนักลงทุนจะไดรับผลตอบแทนคืนเปน
เงินดอกเบี้ย และ 3) รูปแบบเงินทุน (equity) คือผลตอบแทน
ในรูปแบบหุนของบริษัท/การเปนหุนสวน
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WHAT อุตสาหกรรมใดบางที่เหมาะกับการลงทุน/
ระดมทุนแบบ Crowdfunding?
 ตลาดหรือเว็บไซตอาจจะกําหนดรูปแบบของผลิตภัณฑ
หรือบริการไว ซึ่งบางเว็บไซตกําหนดผลิตภัณฑ/บริการอยาง
ชัดเจน อยางไรก็ตาม จากการเขาไปสํารวจในเว็บไซตตาง ๆ 
ผูระดมทุนสวนใหญจะมาจากอุตสาหกรรมสรางสรรค ซึ่งตาม
คํานิยามของ UNCTAD หมายถึง วัฎจักรของการสรางสรรค 
การผลิต การกระจายสินคาและบริการที่ใชความคิดสรางสรรค  
และทุนทางปญญา (Intellectual capital) เปนวัตถุดิบข้ันตน 
ตัวอยางสถิติป ค.ศ. 2012 เฉพาะจากเว็บไซต KickStarter.com 
ซึง่จดัวาเปนเวบ็ไซตทีเ่ปนทีน่ยิมในการระดมทุนแบบ Crowdfunding 
พบวากลุ มที่ได รับเงินสนับสนุนมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ
กลุมภาพยนตร วีดีโอ เพลง และดีไซน โดยท่ีโครงการที่ไดเงิน
ระดมทุนสูงสุด 3 อันดับแรกจะมาจากกลุมเกมส กลุมดีไซน 
และกลุมการตูน โดยพบวาไดมีการระดมทุน crowdfunding 
ในทุกรูปแบบจากท่ัวโลกเปนเม็ดเงินถึง 2.66 พันลานดอลลาร
สหรัฐฯ (ที่มา: ผลการสํารวจจาก Massolution) และคาดวา
ในป ค.ศ. 2013 จะมีเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 30 คิดเปน 
5.1 พันลานดอลลารสหรัฐฯ

WHY ระดมทุนแบบ Crowdfunding?
 ดวยชองทางการตลาดท่ีใชอินเทอรเน็ตเปนการโฆษณา 
เพื่อใหเขาถึงผูที่สนใจและผูลงทุนไดงายขึ้น ซึ่งมักจะลงประกาศ
เลาถึงสินคาหรือโครงการดีที่ตั้งใจจะทํา นําเสนอใหเกิดความ
นาสนใจดวยขอมูล/คลิป/สไลด โดยไมตองมีแผนการตลาดอยาง
ละเอียดประกอบมากมาย และขนาดการลงทุนจะเล็กหรือใหญ
แคไหนก็ได

WHO ทั้งมุมของผูอยากจะระดมทุน และผูอยากจะ
ลงทุน?
 บริษัทขนาดกลางและขนาดยอม หรือ SMEs ที่อาจ
มีความคิดที่นาสนใจ หากมีสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธก็จะ
ดียิ่งขึ้น แตยังไมมีก็ได โดยยังไมมีทุนที่จะนําไปตอยอดสูผลิตภัณฑ
จริง ๆ เชน มีการออกแบบตัวอยางผลิตภัณฑไว (Mock up 
design) โดยอาจจะนําเสนอ Mock up ใหนักลงทุนพิจารณา
ตอไป ซึ่งขอดีหลัก ๆ คือ ไมตองมีการกูยืม หรือการคํ้าประกัน
ใด ๆ ตนทุนในการโฆษณาต่ํา และท่ีสําคัญคือ นักลงทุนจะเปน Source: kickstarter, New York Times (April 2012)

ฝายพิจารณาหรือหาโครงการท่ีอยากจะลงทุนเองอีกดวย ในสวน
ของนักลงทุน ตองอยาลืมวาการลงทุนมีความเส่ียง ซึ่งจะมาก
หรือนอย ก็ขึ้นอยูกับผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับ บางคนเพียง
แคตองการใหความคิดดี ๆ ที่ถูกใจคุณเปนรูปเปนรางขึ้นมา

Source: www.crowdfunder.com
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HOW ผูอยากระดมทุนจะทําอยางไร?
 เมื่อมี Campaign สินคา โครงการ หรือบริการ ที่ตองการ
จะระดมทุน เจาของโครงการจะตองมีเปาหมายของทุน หรืองบ
ที่ตองการ และเขาไปเลือกรูปแบบ (Platform) การลงทุนของ 
Crowdfunding ที่เหมาะสมกับโครงการ ซึ่งจะมีเงื่อนไขคา
ธรรมเนียม (fee/commission) ที่แตกตางกันไป เชน เว็บไซต 
www.indiegogo.com มีรูปแบบการลงทุน 2 รูปแบบ คือ 
Flexible Funding และ Fixed Funding ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบจะตอง
มีการจายคาธรรมเนียม 4% หากโครงการบรรลุผลตามเปาหมาย 
แตหากไมสําเร็จตามเปาหมาย สําหรับรูปแบบ Flexible ตองมี
การจายคาธรรมเนียม 9% (โดยจะไดสวนท่ีไดรับการระดมทุน) 

สําหรับ Fixed นั้นหากไมไดตามเปาหมาย ผูลงทุนจะไดรับการ
คืนเงินและเจาของโครงการไมตองเสียคาธรรมเนียม (เงื่อนไขนี้ 
ประกาศในเว็บไซตเมื่อพฤศจิกายน 2556) นอกจากนี้ยังมีรูปแบบ
ของผลิตภัณฑ และบริการที่ตองการสนับสนุนแตกตางกันไปดวย 
(ตัวอยางตามเว็บไซตในตาราง) โดยเจาของโครงการตองมีความ
โปรงใส สามารถแจงขอมูลตนทุนตาง ๆ ที่ใชจากการระดมทุนดวย 
และท่ีสําคัญ นอกจาก Campaign จะเปนสินคา/บริการท่ีเปน
ที่สนใจของนักลงทุนแลว ก็ตองมีรูปแบบการส่ือสารท่ีสามารถ
ดึงดูดความสนใจตอนักลงทุนดวย (Appeal to people’s 
passions and interests)

ตัวอยางโครงการระดมทุนแบบ Donation เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยจากเหตุการณแผนดินไหวขนาด 7.2 ริกเตอร 
ที่เชบู ฟลิปปนส เม่ือวันที่ 15 ตุลาคม 2556

Source: www.crowdsourcing.org

ตัวอยางเว็บไซต crowdfunding 
Source : www.indiegogo.com ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2556
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ความสําเร็จและลมเหลว ดังนั้น จึงเปนความทาทายตอผูประกอบ
การไทยเปน อยางย่ิงที่จะตองการนําเสนอผลงานจากระดับ
Local ใหเขาเปาสายตาระดับ Global ใหได สวนในแงประโยชน
เศรษฐกิจระดับมหภาคนั้น crowdfunding เปรียบเสมือน
ชองทางการตลาดหรือดานหนาของหวงโซอุตสาหกรรม ที่จะ
สามารถยกระดับของอุตสาหกรรมสนับสนุนตาง ๆ อีกมากมาย 
เชน อุตสาหกรรมสรางสรรคภาพยนต/เกมส/วีดีโอ พัฒนาควบคู
ไปกับอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ เปนตน

Crowdfunding คาธรรมเนียม  รูปแบบผลิตภัณฑ/บริการ Crowdfunding คาธรรมเนียม  รูปแบบผลิตภัณฑ/บริการ

 AngelList ฟรี ธุรกิจเริ่มตน Lending Club 1.11-5%+ ธรรมเนียม ธุรกิจขนาดเล็ก

 ArtistShare $595 + $12.95/month เพลง Microryza 8% งานวิจัยทางวิทยาศาสตร

 CircleUp ไมคงที่ ธุรกิจขนาดเล็ก MicroVentures 10% + $350 ธุรกิจขนาดเล็ก

 Fundable 3.5% + คาธรรมเนียมรายเดือน ธุรกิจขนาดเล็ก Mosaic Inc. 1% ตอป พลังงานแสงอาทิตย

 Fundly 5.9-7.9% + คาธรรมเนียมรายเดือน การกุศล Petridish.org 8-10% งานวิจัยทางวิทยาศาสตร

 GoFundMe 7.9% + $0.30/transaction การกุศล PledgeMusic 15% เพลง

 GoGetFunding 7.9% + $0.30/transaction การกุศล RocketHub 8-12% ทุกรูปแบบ

 Healthfundr ไมคงที่ ดานสุขภาพและยา Sellaband ฟรี เพลง

 IndieGogo 2 โมเดล 4% หรือ 9% ทุกรูปแบบ Sponsume 4% Creative

 Kickstarter 8-10% Creative YouCaring 2-3% + $0.30/transaction การกุศล

 Kopernik 12-13% Technology

วิธีการระดมทุน Crowdfunding ผานระบบสื่อสารใน
ยุคปจจุบันที่งายขึ้นโดยใชอินเทอรเน็ตเปนเคร่ืองมือชวย ทําให
แนวคิด/โครงการท่ีผูประกอบการตองการจะระดมทุนสามารถ
เขาถึงและแพรกระจายไปสูคนหมูมากและเปนไปอยางรวดเร็ว 
นอกจากน้ี ยังชวยลดขอจํากัดและอุปสรรคตาง ๆ ของเจาของ
กิจการ เชน การไมสามารถกูเงินลงทุนเนื่องจากไมมีหลักทรัพย
คํ้าประกัน หรือไมมีธนาคารไหนสนใจ หรือไมไดรับการสนับสนุน
จากกองทุน Venture Capital จากความไมพรอมของแผนการ
ตลาด แตเนื่องจากทุกรูปแบบการระดมทุนยอมมีทั้งท่ีประสบ

ขอมูลอางอิง :
 http://marketingmoxie.biz/the-big-list-of-crowdfunding-sites/
 http://www.ukcfa.org.uk/
 http://www.crowdsourcing.org/editorial/crowdfunding-industry-trends-and-statistics-infographic/25662
 http://www.technologyreview.com/fromtheeditor/427649/10-emerging-technologies/
 https://www.icrowd.com/ea/article/view/61/international-investment-crowdfunding-success-puts-us-concerns-to-rest

ที่มา: ผูเขียนดัดแปลงเฉพาะ Crowdfunding ที่รับโครงการจากท่ัวโลกจาก http://marketingmoxie.biz

หมายเหตุ : เน่ืองจากเง่ือนไขการระดมทุนในแตละเว็บไซตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ผูประกอบการท่ีสนใจควรมีการตรวจสอบเงื่อนไขอีกครั้ง
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Q1:

สัมภาษณพิเศษ

´Ã.ÇÔ±ÙÃÂ� ÊÔÁÐâª¤ Ṍ 
»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ
¡Ñºá¹Ç·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊÙ‹ “ÍØμÊÒË¡ÃÃÁÊÕà¢ÕÂÇ 
(Green Industry)”

 เม่ือพูดถึงคําวา “อุตสาหกรรมสีเขียว” นักภาษาศาสตรจะบอกวา
เปนคําผสมระหวาง “อุตสาหกรรม” กับ “สีเขียว” ศิลปนจินตนาการ
เห็นเปนภาพวาด นักเศรษฐศาสตรบอกวาคุ มคาที่จะทํา นักอนุรักษ
อาจยังตั้งคําถาม ครูอาจารยอาจตองการคําตอบเพื่อสอนศิษย ฯลฯ
 ...หลายปผานไป วารสารฯ ฉบับนีจ้ะมาหาขอสรปุกจากคนตนเร่ือง 
ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กับแนวทางพัฒนา
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ที่กําลังเติบโตเปนรมเงาใหญ
ใหกับอุตสาหกรรมไทย

    อยากใหทานเลาที่มาของแนวคิด
    การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว

 แนวคิดอุตสาหกรรมสีเขียวไดริเริ่มดําเนินการเมื่อป 2554 

จากการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม

โดยเฉพาะภัยธรรมชาติที่สงผลกระทบไปทั่วทุกภูมิภาคของโลก 

ประเทศตางๆ รวมท้ังประเทศไทยจึงไดมาทําปฏิญญารวมกัน

ที่จะมุงไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน กระทรวงอุตสาหกรรมซ่ึงเปน

หนวยงานหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ไดจัดทํา

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว หรือ Green Industry ขึ้น ซึ่งเปน

ยุทธศาสตรเชิงรุกในการพัฒนาอุตสาหกรรมรองรับผลกระทบ

ตางๆ ที่จะเกิดขึ้น ขณะเดียวกันก็เปนการเตรียมความพรอม

รวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศ ดวยการพัฒนาคน 

สรางฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค

บนพื้นฐานของการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้ง

การไดนอมนํา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกตใช

ในการนําทางพัฒนาประเทศให  เกิดความสมดุลและย่ังยืน 

มีภูมิคุ มกันที่ดี มีกระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
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และมีธรรมาภิบาล โดยอุตสาหกรรมสีเขียวจะเปนการสราง

กฎเกณฑที่เปนรูปธรรมขึ้นมาเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหภาค

อุตสาหกรรมมีการประกอบกิจการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

และกาวไปพรอมๆ กับสังคม โดยจะบูรณาการกิจกรรมดาน

สิ่งแวดลอมของทุกหนวยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ขับเคล่ือนรวมกับทุกภาคสวน ทําใหการดําเนินงานโครงการ

กาวหนามาตามลําดับครับ

    หลายคนยังสงสัยวาอุตสาหกรรม
    สีเขียวในความหมายท่ีแทจริงแลว
    เปนอยางไร

 ตามความหมายนิยามสั้นๆ ของผม อุตสาหกรรมสีเขียว

ก็คือ อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมุ งเนนการ

พัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง และรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม ทั้งภายในและภายนอกองคกรตลอดหวงโซ

อุปทาน เพื่อใหเห็นถึงความมุงมั่นในการเปนองคกรท่ีมีการ

บริหารจัดการท่ีโปรงใสตรวจสอบได สรางใหเกิดความไววางใจ

ตอกัน ซึ่งก็ตองมีการกําหนด กฎกติกาข้ึนมาสําหรับให 

การรับรอง แบงออกเปน 5 ระดับข้ัน เริ่มตนระดับที่ 1 คือ 

ความมุงม่ันสีเขียว (Green Commitment) ที่จะลดผล

กระทบตอสิ่งแวดลอม และมีการส่ือสารภายในองคกรให

ทราบโดยท่ัวกัน ระดับท่ี 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green 

Activity) เปนการดาํเนนิกจิกรรมขององคกรเพือ่ลดผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอม ไดสําเร็จตามความมุงมั่นที่ตั้งไว ระดับที่ 3 

ระบบสีเขียว (Green System) คือการที่องคกรมีการบริหาร

จัดการสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบมีการติดตาม ประเมินผล 

และทบทวนเพ่ือการพัฒนาอยางตอเน่ือง รวมถึงไดรับรางวัล

ดานส่ิงแวดลอมหรือรับรองมาตรฐานดานส่ิงแวดลอมตางๆ 

ระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) เปนระดับที่ 

ทุกคนในองคกรใหความรวมมือรวมใจทํางานท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมในทุกดานของการประกอบกิจการจนกลายเปน

วัฒนธรรม และระดับสูงสุดคือการมีเครือขายสีเขียว (Green 

Network) ที่แสดงถึงการขยายเครือขายตลอดหวงโซอุปทาน

สีเขียว โดยสนับสนุนใหคูคาและพันธมิตรเขาสูกระบวนการ

รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวดวย ซึ่งถึงขณะน้ีมีผู ไดรับการ

รับรองแลวในทุกระดับ ยกเวนก็เพียงระดับที่ 5 ที่ยังไมมี

ผูไดรับการรับรอง ซึ่งตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ

Q2:



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 30 วารสาร

     ประโยชนของการไดรับการรับรอง
    อุตสาหกรรมสีเขียวคืออะไร

 การขอรบัรองอตุสาหกรรมสีเขยีวไมจาํเปนตองไตระดับ 

จากระดับที่ 1 ผูประกอบการสามารถขอการรับรองในระดับ

ที่ตองการ เชน ระดับ 3 หรือ 4 ไดเลย ขึ้นอยูกับความพรอม 

ประโยชนที่จะไดรับก็จะแตกตางกันไป ซึ่งนอกจากจะเปนการ

การนัตกีระบวนการผลิตขององคกร มสีทิธแิสดงตราสัญลกัษณ 

การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อการติดตอการคา โฆษณา 

หรือติดฉลากบรรจุภัณฑเพ่ือสงเสริมการขาย เปนการสราง

ภาพลกัษณใหกบัองคกร ผูประกอบการกจ็ะไดรบัสทิธปิระโยชน 

ในดานอื่นๆ ดวย เชน การยกเวนคาธรรมเนียมรายป ยกเวน

อากรเคร่ืองจักร ภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนตน ซึ่งในอนาคต

จะมกีารพจิารณาสทิธปิระโยชนทีจ่ะไดรบัใหมากขึน้ แตทีช่ดัเจน 

ที่สุด คือองคกรมีการลดตนทุนการผลิต มีการใชพลังงานที่มี

ประสิทธิภาพใชทรัพยากรท่ีมีอยู อยางคุมคา ก็ตองบอกวา

ทําแลวมีแตไดจริงๆ ครับ
     ที่ผานมาการตอบรับ
    ของผูประกอบการและประชาชน
    เปนอยางไรบาง

 นับตั้งแตเป ดใหยื่นขอรับการรับรองเม่ือป 2554 

ใชระยะเวลาเพียง 1-2 ป มีจํานวนสถานประกอบการท่ีไดรับ

การประเมินเปนอุตสาหกรรมสีเขียวแลวมากกวา 8,000 ราย 

ยังไมรวมผูประกอบการท่ีอยู ในระหวางขอการรับรองอีก

เปนจํานวนมาก เปนตัวยืนยันไดอยางดีวาผู ประกอบการ

อุตสาหกรรมสาขาตางๆ ใหความสําคัญและสนใจสมัคร

เขารวมโครงการ ทัง้นีเ้นือ่งจากวาโครงการอุตสาหกรรมสีเขยีว 

ของกระทรวงอุตสาหกรรม ไมใชโครงการในลักษณะท่ีไป

ดําเนินการซํ้าหรือซอน ทับกับโครงการอื่นๆ อีกทั้งไมมี

คาใชจาย ขั้นตอนการในการสมัครก็ไมยุ งยากและมีหลาย

ชองทางใหเลือกไดตามสะดวกทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 

หรือแมแตสมัครทางไปรษณียก็สามารถทําได แตขั้นตอนหรือ

หลักเกณฑการรับรองเราตองมีการแสดงหลักฐาน เอกสาร 

มีมาตรฐานท่ีถูกตองมากํากับดูแลเพ่ือใหใบรับรองท่ีไดรับไป

มีความนาเช่ือถือและภาคภูมิใจทั้งตอผูให ผูรับ และชุมชน 

Q3:

Q4:
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ประที่ผานมาการตอบรับ

 

...กระทรวงอุตสาหกรรมไดจัดทําโครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว หรือ Green Industry

 ขึ้นเปนยุทธศาสตรเชิงรุกในการพัฒนา
อุตสาหกรรมรองรับผลกระทบตางๆ ท่ีจะเกิดขึ้น 

ขณะเดียวกันเปนการเตรียมความพรอม
รวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศ 

บนพื้นฐานของการผลิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
พรอมท้ังการไดนอมนํา “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาประยุกตใชในการนําทางพัฒนา

ประเทศใหเกิดความสมดุลและย่ังยืน 
มีภูมิคุมกันท่ีดี...

“

”
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    การดําเนินงานประสบความสําเร็จ
    หรือคืบหนาตามที่คิดหวังไว
    มากนอยแคไหน

 ความสําเร็จเกิดในหลายดาน ในภาพรวมสามารถสราง

ความรูสึกที่ดีใหเกิดขึ้นกับสังคม สรางภาพลักษณใหมๆ วา

ผูประกอบการอุตสาหกรรมไทยยุคใหมมีความมุงมั่นตั้งใจที่ดี 

ทําใหประชาชนผูบริโภคมีทัศนคติที่ใหการยอมรับ เกิดความ

ไววางใจและเขาใจกันมากข้ึน รวมท้ังผูประกอบการในแตละ

จังหวัดทั่วประเทศท่ีสนใจสมัครเขามา และไดรับการรับรอง

ในระดับตางๆ แลวเกิดการรวมตัวเปนฐานเครือขายที่เพ่ิม

มากข้ึน เห็นถึงความมุงมั่นตั้งใจของผูประกอบการท่ีมีความ

รับผิดชอบตอสังคมและชุมชน ตั้งแตผูประกอบการขนาดใหญ

ลงไปถึงผู ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก สําหรับ

ผมแลวกาวยางที่ผานมาถือวาเปนที่นาพอใจ

    อุตสาหกรรมในปจจุบัน
    จะดํารงอยูอยางไรตอไปในอนาคต

 กระทรวงอุตสาหกรรมมีแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม

ไปสูการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เปนอุตสาหกรรม

ที่สะอาด โดยยดึหลกัความสมดลุระหวางการพฒันาเชงิพาณชิย

กับธรรมชาติ ดวยการรักษาสภาพแวดลอมเดิม เปนวิธีการ

ที่นําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใช โรงงานไมมีการตัดตนไม

ในพื้นที่กอสรางและยังดูแลรักษาใหเติบโตรมรื่นเพื่อไมใหเกิด

ความรอนโดยรอบ อีกท้ังคํานึงถึงการออกแบบอาคารที่

ประหยัดพลังงานเต็มรูปแบบ เชน การติดต้ังแผงโซลารเซลล

เพ่ือผลิตไฟฟามาใชในอาคาร การวางยุทธศาสตรเช่ือมโยง

ระหวางภาคการศึกษาและธุรกิจในการวิจัยและพัฒนา 

เพื่อนําไปใชในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

 การดําเนินโครงการจะคลายกับ Clean Tech Park  

ของประเทศสิงคโปรที่ดําเนินการอยู  ขณะน้ีจะเปนการ

พัฒนานิคมอุตสาหกรรมบริการ Thai Diamond City จังหวัด

เพชรบุรี โดยรูปแบบการดําเนินการจะมีการรวมทุกประเภท

ธุรกิจครบวงจร และได รับสิทธิประโยชนเช นเดียวกับ

ผู ประกอบอุตสาหกรรมการผลิต รวมถึงการถือครอง

กรรมสทิธิ์ที่ดิน เปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีคุณลักษณะ

มาตรฐานและเกณฑชี้วัดระดับโรงงานท่ีครบถวน เพื่อพัฒนา

สู การเปนอุตสาหกรรมสีเขียวใน 5 ระดับ โดยรวมมือกับ

เครือขายท้ังโรงงาน ชุมชน และหนวยงานสวนทองถ่ิน

สรางเปนนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเครือขาย (Eco 

Industrial Estate & Networks) ปจจุบันอยูระยะท่ี 1 คือ

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนํารองในพ้ืนท่ีนิคม

อุตสาหกรรมตางๆ อยางนอยปละ 3 นิคม รวม 15 นิคม 

ซึ่งในป 2556 ไดดําเนินการท่ีนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี และนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

จากที่ผ านมาไดพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไปแลว 

12 แหงครับ

เปนความตั้งใจของ ดร.วิฑูรย  สิมะโชคดี ปลัด

กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ไดเซตระบบสรางทางเลือกใหกับ

ผูประกอบการเพ่ือพัฒนาไปสูการเปน “อตุสาหกรรมสีเขียว 

(Green Industry)”  ที่จะหยั่งรากอยางม่ันคงตอไป

Q5:

Q6:



สวนดัชนีอุตสาหกรรมและการวิเคราะห
    ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ภาวะแนวโนม
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุมอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม
ไตรมาส
3/2555

(ก.ค. – ก.ย.)

ไตรมาส
2/2556

(เม.ย. – มิ.ย.)

ไตรมาส*
3/2556

(ก.ค. – ก.ย.)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับ

ไตรมาสกอน (%)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับไตรมาส

เดียวกันของปกอน (%)

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพ่ิม) 180.01 174.41 173.61 -0.46 -3.55

ดัชนีการสงสินคา 205.59 195.73 193.99 -0.89 -5.64

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 182.85 199.90 202.96 1.53 11.00

ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 152.68 171.23 166.50 -2.76 9.06

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 116.97 114.73 116.76 1.77 -0.18

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 157.43 156.68 146.89 -6.25 -6.70

   อัตราการใชกําลังการผลิต 66.62 64.07 64.02

(ฐานเฉล่ียรายเดือน ป 2543   และเปนดัชนีที่ยังไมปรับผลกระทบของฤดูกาล)  

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน พบวา ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง เพิ่มขึ้น แตดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรม (มูลคาเพ่ิม) ดัชนีการสงสินคา ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม ลดลง โดย

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม มี 28 อุตสาหกรรม ที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น เชน การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม การผลิต

นํ้าตาล การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไปอื่น ๆ การผลิตเครื่องรับโทรทัศนและวิทยุ และสินคาที่เกี่ยวของ การผลิตเครื่องแตงกาย ยกเวนเครื่อง

แตงกายที่ทําจากขนสัตว การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ การผลิตเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล รวมทั้งนํ้าดื่มบรรจุขวด การผลิตเซรามิกชนิดไมทนไฟ 

ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในท่ีอื่นการผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากนมการผลิตเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กกลาข้ันมูลฐานการผลิตหมอสะสมไฟฟา เซลลปฐมภูมิ

และแบตเตอรี่ปฐมภูมิ เปนตน

ดัชนีการสงสินคา มี 22 อุตสาหกรรม ที่มีการสงสินคาเพ่ิมขึ้น เชน การผลิตเคร่ืองดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล รวมท้ังนํ้าดื่มบรรจุขวด การผลิต

เครื่องด่ืมท่ีไมมีแอลกอฮอล รวมทั้งนํ้าด่ืมบรรจุขวด การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ การผลิตเครื่องจักรท่ีใชงานท่ัวไปอื่น ๆ การผลิตผลิตภัณฑจาก

คอนกรีต ซีเมนต และปูนปลาสเตอร การผลิตสตารชและผลิตภัณฑจากสตารช การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐอื่นๆ 

ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น การผลิตเครื่องรับโทรทัศนและวิทยุ และสินคาที่เกี่ยวของ การผลิตนํ้าตาล เปนตน

 ดัชนีอุตสาหกรรม ในไตรมาสที่ 3/2556 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสกอน พบวา ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เพ่ิมข้ึน 
แตดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม) ดัชนกีารสงสินคา ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูป
คงคลัง และดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม ลดลง

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 32 วารสาร

ดัชนีอุตสาหกรรมดัชนีอุตสาหกรรม
ไตรมาสที่ 3 ป 2556ไตรมาสที่ 3 ป 2556
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หมายเหตุ :  * ขอมูลเบื้องตน
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเขาดูไดที่เว็บไซต สศอ. ที่  www.oie.go.th

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง มี 28 อุตสาหกรรมท่ีมีสินคาสําเร็จรูปเพิ่มขึ้น เชน การผลิตยานยนต การผลิตมอลตลิกเคอและมอลต การผลิต

ผลิตภัณฑพลาสติก การผลิตนํ้าตาล การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม การผลิตเคมีภัณฑขั้นมูลฐาน ยกเวนปุยและสารประกอบ

ไนโตรเจน การผลิตเม็ดพลาสติก การผลิตผลิตภัณฑจากคอนกรีต ซีเมนต และปูนปลาสเตอร การผลิตสตารชและผลิตภัณฑจากสตารช การผลิต

เครื่องแตงกาย ยกเวนเครื่องแตงกายที่ทําจากขนสัตว เปนตน

 ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม มี 27 อุตสาหกรรมที่มีแรงงานเพิ่มขึ้น เชน การผลิตยานยนต การผลิตหมอสะสมไฟฟา เซลลปฐมภูมิ

และแบตเตอรี่ปฐมภูมิ การผลิตผลิตภัณฑประเภทอบ การผลิตนํ้าตาล การผลิตมอลตลิกเคอและมอลต การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากนม การผลิตรถ

จักรยานยนต การผลิตสตารชและผลิตภัณฑจากสตารช การผลิตผลิตภัณฑจากคอนกรีต ซีเมนต และปูนปลาสเตอร การผลิตเครื่องดื่ม

ที่ไมมีแอลกอฮอล รวมทั้งนํ้าดื่มบรรจุขวด การผลิตยางนอกและยางใน การหลอดอกยางและการซอมสรางยาง เปนตน

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม มี 26 อุตสาหกรรมท่ีมีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น เชน การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ

การผลิตเคร่ืองรับโทรทัศนและวิทยุ และสินคาที่เก่ียวของ การผลิตปูนซีเมนต ปูนขาวและปูนปลาสเตอร การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการ

กลั่นนํ้ามันปโตรเลียม การผลิตนํ้าตาล การผลิตเครื่องแตงกาย ยกเวนเครื่องแตงกายที่ทําจากขนสัตว การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กกลา

ขั้นมูลฐาน การแปรรูปผลไมและผัก การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส การผลิตกระเปาเดินทาง กระเปาถือและ

สิ่งที่คลายกัน อานมาและเครื่องเทียมลาก การผลิตผลิตภัณฑยางอื่น ๆ เปนตน

อัตราการใชกําลังการผลิต มี 32 อุตสาหกรรมที่มีอัตราการใชกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น เชน การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นนํ้ามัน

ปโตรเลียม การผลิตเคร่ืองรับโทรทัศนและวิทยุ และสินคาที่เก่ียวของ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส การผลิต

       

ดัชนีอุตสาหกรรม
ป 2554 ป 2555 ป 2556

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

ดัช  นีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพ่ิม) 192.82 187.34 202.45 128.01 179.50 183.47 180.01 183.60 184.79 174.41 173.61

ดัชนีการสงสินคา 195.63 185.22 209.52 133.82 186.54 201.78 205.59 208.34 207.94 195.73 193.99

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 187.42 189.32 197.22 171.04 185.48 190.79 182.85 188.60 199.48 199.90 202.96

ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 146.94 152.07 167.07 207.59 165.28 163.86 152.68 163.65 164.62 171.23 166.50

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 119.85 117.17 120.79 110.74 116.26 114.90 116.97 116.75 117.54 114.73 116.76

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 157.87 147.09 153.92 125.60 166.30 161.24 157.43 160.93 166.54 156.68 146.89

อัตราการใชกําลังการผลิต 65.29 62.40 67.57 49.17 65.17 65.71 66.62 66.61 67.38 64.07 64.02

(ฐานเฉลี่ยรายเดือน ป 2543 และเปนดัชนีที่ยังไมปรับผลกระทบของฤดูกาล)

ผลิตภัณฑ ยาสูบ  การผลิตเหล็ก

และผลิตภัณฑเหล็กกลาข้ันมูลฐาน 

การผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีไมมีแอลกอฮอล 

รวมทั้งนํ้าดื่มบรรจุขวด การผลิต

อุปกรณที่ ใช  ในทางทัศนศาสตร 

และเครื่องอุปกรณ เ ก่ียวกับการ

ถายภาพ การผลิตเคร่ืองแตงกาย 

ยกเวนเคร่ืองแตงกายท่ีทําจากขน

สัตว การผลิตผลิตภัณฑที่ได จาก

การกล่ันนํ้ามันปโตรเลียมการผลิต

ผลิตภัณฑจากคอนกรีต ซีเมนต  

และปูนปลาสเตอร การผลิตนํ้าตาล 

การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไป

อื่น ๆ เปนตน

  ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุมอุตสาหกรรม)
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ปยนุช สีรยาภรณ
ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สศอ.พบผูประกอบการ

 คณะเจาหนาที่จากศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
สศอ. นําทานผูอานไปเยี่ยมชมบริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 
จํากัด ซึ่งเปนผูประกอบการท่ีไดรายงานขอมูลที่จําเปนเก่ียวกับ
การประกอบกิจการโรงงานการผลิตรายเดือนตามแบบ ร.ง.8 
ไปยัง สศอ. ทุกเดือนอยางตอเนื่อง โดยไดรับการตอนรับเปน
อยางดียิ่งในการใหสัมภาษณจากคุณลักษมี ขนิษฐานันท ตําแหนง 
Senior Manager General Affairs คุณวินัย ใจม่ัน ตําแหนง 
Senior General Manager General Administration Division 
และคุณคณิส สุจินัย ตําแหนง Gerneral Manager General 
Administration Division บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 
จํากัด ซึ่งเปนหน่ึงในบริษัท โซนี่ไทย จํากัด ที่ไดเปดดําเนินการ
ในประเทศไทยมาตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2531    
 สําหรับการดําเนินธุรกิจของโซน่ีในประเทศไทย กลุมบริษัท 
โซนี่ไทย จํากัด ประกอบดวย 4 บริษัท คือ
  1. บริษัท โซน่ี ไทย จํากัด เปนบริษัทจัดจําหนายและ
ใหบริการแกลูกคาในประเทศไทย

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส เปนอุตสาหกรรมสําคัญท่ีทํารายไดเปนอันดับตนๆ ใหกับประเทศ วารสารฯ 
ฉบับนี้นําทานไปพบปะผูประกอบการอุปกรณอิเล็กทรอนิกสรายใหญในประเทศไทย เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ตลอดจนรับทราบขอมูล ขอเสนอแนะจากผูประกอบการในมิติตางๆ ที่เปนประโยชน นอกจากนี้ยังเปนการสราง
ความสัมพันธและความรวมมืออันดีในการใหขอมูลกับทางสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ในการนําไป  
ใชวางแผนกําหนดนโยบายอุตสาหกรรม จัดทําสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และตัวชี้วัดตางๆ ตอไป

 2. บริษัท โซน่ี ซัพพลาย เชน โซลูชั่นส (ประเทศไทย) 
จํากัด เปนบริษัทใหบริการดานการใหคําปรึกษาดานการจัดสงท่ีมี
ประสิทธิภาพ นับตั้งแตการดําเนินการบริหารการจัดสงภายใน
โรงงานผลิตสินคาโซนี่ ไปจนถึงการกระจายสินคาสูตลาดทั้งใน
และตางประเทศ โดยทางเรือและทางเครื่องบิน 
 3. บริษัท โซนี่ ดีไวซ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 
เปนบริษัทผลิตเซมิคอนดัคเตอร 
 4. บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งตั้งอยูใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะ จังหวัดชลบุรี และเปนบริษัทที่ทาง
ศูนยสารสนเทศขอมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไดเขาเย่ียมชม
กิจการ  
 สินค าที่บริษัทฯ ผลิต มีตั้งแต ผลิตภัณฑเคร่ืองเสียง
ติดรถยนตและอุปกรณถายภาพ ไดแก กลองถายภาพและกลอง
ติดรถยนต  โดยมีกลุ มลูกค าทั้ งในประเทศและส งออกไป
ตางประเทศ ผลิตภัณฑที่มียอดการผลิตเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง
ในปจจุบันเปนสวนของอุปกรณถายภาพ คือ กลองติดรถยนต 

เยี่ยมชม บ. โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัดเยี่ยมชม บ. โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
ผูผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนกิสรายใหญผูผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสรายใหญ
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และกลองถายรูป ซึ่งเปนการผลิตเพื่อสงออกท้ังหมด ปจจุบัน
กลองถายรูปที่ผลิตไดเปนรุ นใหมที่กําลังจะออกสูตลาดโลก
ทั้งตลาดยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชีย ซึ่งทําใหมียอดการผลิต
สูงข้ึนตั้งแตป 2555 ถือเปนโรงงานท่ีผลิตกลองชนิด mirrorless 
โรงงานเดียวของโซน่ีที่อยูนอกประเทศญ่ีปุน
 สําหรับปจจัยเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวจากยุโรป สหรัฐ 
มีผลกระทบตอยอดการสงออกของบริษัทอยูบางแตทางบริษัท
ไดมีการปรับเปล่ียนรูปแบบผลิตภัณฑเพื่อใหตอบสนองความ
ตองการในตลาดและการแขงขันในตลาดโลกกับคูแขงสําคัญ 
สวนเรื่องของแรงงานในปจจุบันมีปญหาการขาดแคลนแรงงาน
อยูบางแตลดนอยลงกวาปกอน เน่ืองจากการแขงขันแยงแรงงาน
กับผูผลิตในอุตสาหกรรมรถยนตนอยลงหลังจากนโยบายรถยนต
คันแรกหมดลง อยางไรก็ตามพบวาแรงงานไทยเปนแรงงาน
คุณภาพดี เมื่อเทียบกับแรงงานในประเทศอื่นๆ ที่มีค าแรง
ใกลเคียงกัน
 จากอดีตจนถึงปจจุบันบริษัทโซน่ีฯ ไดยึดหลักการทํางาน
ภายใตมาตรฐานเดียวกันนั้นคือ การเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการ
ประกอบการรวมท้ังพัฒนาบุคคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อรักษา
กิจกรรมและเพิ่มผลผลิตใหดําเนินการไดตลอดไป โดยตลอด
ระยะเวลาท่ีผานมา โซน่ีไดมุงมั่นพัฒนาขีดความสามารถในการ
ตอบสนองความตองการสูงสุดของลูกคา และสังคมดวยการ

พัฒนาเทคโนโลยีในดานตางๆ ตั้งแตดานคุณภาพของสินคา
และบริการ การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการมีจิตสํานึกที่ดี
ตอสิ่งแวดลอม สิ่งเหลานี้ลวนเปนสิ่งยืนยันใหโซนี่กลายเปนผูนํา 
ในการผลิตสินคาประเภทอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังไดรับการรับรอง
มาตรฐานการจัดการดานคุณภาพ สิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ISO 9001:2000, ISO 14001, OHSAS 18001)
 จากการไดเขาเยี่ยมชมบริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 
จํากัด เปนสิ่งที่ทําใหเห็นวาการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย
และญ่ีปุนเปนไปอยางผสมผสาน กอใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ
ที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นควบคูไปกับการยกระดับของแรงงาน จนเปน
ผู นําในดานผลิตภัณฑอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟา
ในปจจุบัน 
 จากจุดเดนในดานคุณภาพฝมือของคนไทย จนสามารถ
ผลิตสินคาที่มีเทคโนโลยีสูงและขนาดเล็กไดอยางดี และเปน
สวนหน่ึงของการเปล่ียนแปลงการผลิตผลิตภัณฑสินคาไปสู 
ระดับที่หลุดพนจากการแขงขันดานคาจางแรงงาน ไปสู การ
รวมมือกันของบุคลากรของไทยและโซน่ีในการปรับปรุงผลิตภัณฑ
ใหเปนที่ยอมรับแกผู บริโภคทั้งในประเทศและทั่วโลก เพ่ือให
สามารถยืนหยัดกับการแขงขันในตลาดโลกไดอยางแข็งแกรง 
ไมใชเพราะกลยุทธราคาเปนหลักเหมือนสินคาอื่นๆ

ผูบริหารบริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 
ไดใหการตอนรับคณะ สศอ. อยางดียิ่ง



ชาลี  ขันศิริ
สํานกัเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

นานาสาระ

สถานะอตุสาหกรรมสถานะอุตสาหกรรม
    ยานยนตของอินโดนีเซีย

ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนตของอินโดนีเซีย
 จากขอมูลของ The Association of Indonesia 
Automotive Industries (GAIKINDO) พบวาในชวงป พ.ศ. 2551 - 
2555 (2008-2012) อินโดนีเซียมีปริมาณการผลิตรถยนต
สําเร็จรูป รวมจํานวนทั้งสิ้น 3.67 ลานคัน โดยมียอดการผลิต
ที่เพิ่มขึ้นในทุกป จากจํานวน 6 แสนคัน ในป 2008 เพิ่มสูงขึ้น
เปนจํานวน 1.06 ลานคันในป 2012
 
 ในชวง 5 ปนี้ อุตสาหกรรมยานยนตของอินโดนีเซีย 
ผลิตรถยนตแบงออกเปน 5 ประเภทหลัก โดยมีปริมาณการผลิต

ในแตละประเภทตามลําดับ ไดแก 1) รถยนตเอนกประสงค SUV และ MPV1 ขับเคล่ือนแบบ 4x2 ลอ จํานวน 2.46 ลานคัน (67%) 
2) รถกระบะ จํานวน 1.06 ลานคัน (28%) 3) รถยนตเอนกประสงค SUV และ MPV ขับเคลื่อนแบบ 4x4 ลอ จํานวน 1.01 แสนคัน (3%) 
4) รถยนตนั่งสวนบุคคล Sedan จํานวน 2.04 หมื่นคัน (1%) และ 5) รถบัสโดยสาร จํานวน 1.88 หมื่นคัน (1%) 

1 SUV : Sport Utility Vehicle - รถยนตอเนกประสงคที่ผลิตโดยใชโครงสรางรถกระบะ
 MPV : Multi Purpose Vehicle - รถยนตอเนกประสงคที่ผลิตโดยใชโครงสรางรถนั่ง
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สํานั

 ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีอุตสาหกรรมยานยนตเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจท่ีสําคัญ หากไมนับ
ประเทศไทย มาเลเซียเวียดนามและฟลิปปนสแลว อินโดนีเซียนับวาเปนประเทศที่มีการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต ใหญ
เปนอันดับสองรองจากประเทศไทย อีกท้ังยังเปนตลาดของอุตสาหกรรมยานยนตที่มีศักยภาพและขนาดใหญที่สุด
ภายในอาเซียน สามารถรองรับความตองการของจํานวนประชากรท่ีมีมากกวา 240 ลานคน หรือเกือบรอยละ 40 
ของจํานวนประชากรของอาเซียน ซึ่งในจํานวนดังกลาว ประชากรอินโดนีเซียกวา 50 ลานคน มีกําลังซ้ือรถยนตเปนของ
ตนเอง จึงทําใหอุตสาหกรรมยานยนตของอินโดนีเซียเติบโตรวดเร็วมาก กลายเปนอุตสาหกรรมที่มาแรงและมีศักยภาพ
ภายในอาเซียน



อินโดนีเซีย มีอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจเฉลี่ยอยูที่รอยละ 6 ตอปทําใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจของชนชั้นกลางเพิ่มสูงมากข้ึน 
สงผลใหความตองการใชรถยนตเอนกประสงคประเภท SUV และ MPV เพ่ิมสูงขึ้นไปดวยเชนกันเพราะสามารถตอบสนองความตองการ
ใชงานสําหรับครอบครัวขนาดใหญไดอยางแทจริง
 สําหรับปริมาณการผลิตรถยนตเอนกประสงค SUV และ MPV ขับเคล่ือนแบบ 4x2 ลอ ซึ่งคิดเปน  รอยละ 67 ของการผลิต
รถยนตทั้งหมดนั้น สําหรับในชวง 5 ปดังกลาว มีปริมาณการผลิตอยูที่จํานวน 2.46 ลานคัน แบงออกเปน 3 รุน ไดแก 1) รุน CC<1500  
จํานวน 1.86 ลานคัน (76%) 2) รุน 1501<CC<2500 จํานวน 4.85 แสนคัน (20%) และ 3) รุน 2501<CC<3000 จํานวน 1.09 แสนคัน 
ตามลําดับ

รถยนตของคายหลักๆ ในกิจการการผลิตและประกอบรถยนต ไดแก Daihatsu Honda Toyota Suzuki Isuzu Mitsubishi Nissan 

และของประเทศอื่นๆ ไดแก Chevrolet Hyundai Kia Tata เปนตน  โดยการผลิตจะเปนลักษณะเชนเดียวกับไทยคือเปนการรับจางผลิต 
และไดรับการถายทอดเทคโนโลยีในขั้นตอนการผลิตระดับ Tier 2 and Tier 3 แตไมไดรับการถายทอดเทคโนโลยีในขั้นตอน
การออกแบบระดับ Tier 1 สําหรับแบรนดรถยนตคายอื่นๆ จะเปนเพียงเฉพาะกิจการเพื่อการจัดจําหนายรถยนตในอินโดนีเซีย ทั้งนี้ 
สัดสวนการผลิตรถยนตของอินโดนีเซียมากกวารอยละ 90 เปนการผลิตเพ่ือใชบริโภคภายในประเทศซ่ึงก็ยังไมเพียงพอกับความตองการ
ที่มีอยู สําหรับการผลิตเพื่อการสงออกรถยนตของอินโดนีเซียมีเพียงรอยละ 10 เทานั้น 

อุปสรรคตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนตอินโดนีเซีย คือขาดความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน เชน ระบบการจัดการ
ระบบขนสงทั้งทางบกและทางนํ้าที่ยังไมมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเปนภูเขาและเปนเกาะหลายรอยแหง ขาดแคลน
แรงงานที่มีทักษะสูงแมวาจะมีจํานวนชนชั้นแรงงานอยูเปนจํานวนมาก รวมทั้ง ยังขาดการปรับตัวเขาสูเทคโนโลยีแบบใหมในการคํานึงถึง
สิ่งแวดลอม เชน รถยนตไฟฟา รถยนตประหยัดพลังงาน ซึ่งอินโดนีเซียกําลังพยายามปรับตัวเพ่ือใหการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต
มีศักยภาพแหงหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน

 นอกจากอินโดนีเซียจะเปนตลาดที่มีขนาดใหญแลว 
ปจจัยท่ีสนับสนุนการเติบโตอุตสาหกรรมยานยนตของอินโดนีเซีย 
มาจากนโยบายสงเสริมการลงทุนจากภาครัฐ การอนุญาตให
นักลงทุนตางชาติสามารถลงทุนไดรอยละ 100 สําหรับกิจการ
การผลิตและประกอบรถยนต ในสวนของกิจการการจัดจําหนาย
รถยนต ภาครัฐไมไดกําหนดสัดสวนการลงทุนระหวางนักลงทุน
ตางชาติกับนักลงทุนทองถ่ิน โดยจะสามารถลงทุนในสัดสวน
เทาไรก็ได สําหรับนักลงทุนตางชาติในอินโดนีเซีย มากกวา
รอยละ 95 เปนนักลงทุนจากญ่ีปุ น ดังจะเห็นไดจากแบรนด

ขอมูลอางอิง :
 1. The Association of Indonesia Automotive Industries (GAIKINDO)
 2. Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM)

SUV  และ MPV ยานยนตหลัก
ขับเคลื่อนของอินโดนีเซีย
 จากสวนแบงการผลิตรถยนตประเภทตางๆ จะเห็นไดวา 
ตลาดรถยนตของอินโดนีเซียถูกขับเคลื่อนโดยการผลิตรถยนต
เอนกประสงคประเภท SUV และ MPV เปนหลัก คิดเปนรอยละ 
70 ของจํานวนการผลิตรถยนตทุกประเภท ซึ่งมีอัตราการผลิต
เติบโตคอนขางสูงมากกวารถยนตประเภทอื่นอยางเห็นไดชัด 
เน่ืองจากชาวอินโดนีเซียสวนใหญนับถือศาสนามุสลิมและนิยม
อาศัยเปนครอบครัวขนาดใหญ ประกอบกับการท่ีเศรษฐกิจของ
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ประวีรา โพธิสุวรรณ
สํานกันโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

เกร็ดความรู
คูอุตสาหกรรม

Water Footprint Water Footprint 
กับอุตสาหกรรมไทยกับอุตสาหกรรมไทย

● Blue Water Footprint (รอยเทานํ้าสีฟา) เปนการ
แสดงปริมาณนํ้าจากแหลงนํ้าธรรมชาติทั้งแหลงนํ้าผิวดิน และ
แหลงนํ้าใตดิน ในการผลิตสินคาและบริการ

●  Green Water Footprint (รอยเทานํ้าสีเขียว) เปนการ
แสดงปริมาณนํ้าฝน หรือ นํ้าที่อยูในรูปของความชื้นในดินที่ถูกใช
ในการผลิตสินคาและบริการ โดยเฉพาะการผลิตพืชผลทางการ
เกษตร การทําปาไม และการปลูกทุงหญาเลี้ยงสัตว

●  Gray Water Footprint (รอยเทานํ้าสีเทา) เปนการ
แสดงปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตสินคาและ
บริการ ซึ่งคํานวณจากปริมาณน้ําเสียที่ผานการบําบัดใหเปนไป
ตามมาตรฐาน

 ปจจุบันการจัดการทรัพยากรนํ้า เปนประเด็นหนึ่งที่ทาทายของทุกประเทศทั่วโลก เน่ืองจากทรัพยากรนํ้า 
โดยเฉพาะน้ําจืด ซ่ึงมีปริมาณจํากัด ในขณะท่ีมีความตองการใชเพ่ิมสูงขึ้นตามจํานวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นทุกขณะ 
จึงทําใหองคกรระหวางประเทศเกิดความตระหนักในเร่ืองดังกลาวและพัฒนาแนวทางในการบริหารจัดการนํ้า
จนกระท่ังไดแนวคิด “Water Footprint” หรือ รอยเทานํ้า ซ่ึงคิดคนและพัฒนาโดย Professor Arjen Hoekstra 
โดยสามารถอธิบายใหเขาใจไดงาย ๆ วา Water Footprint คือ การประเมินการใชนํ้าตลอดหวงโซอุปทาน
ของการผลิตสินคาและบริการ (Full Supply Chain) ซ่ึงมีการแสดงปริมาณการใชนํ้า ปริมาณการปลอยนํ้าเสีย 
ตลอดจนสถานที่และระยะเวลาที่เกิดการใชนํ้า โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

 นอกจากรอยเทานํ้า (Water Footprint) จะประเมิน
ไดจากปริมาณนํ้าที่ใช โดยตรงและโดยออมแลว ยังสามารถ
ประเมินไดทั้งในระดับผลิตภัณฑ (Water Footprint of a 
P roduc t )  ระดับองค  กร  (Wate r  Footp r in t  o f  a 
Business) และระดับประเทศ  (Water Footpr int of 

a National Consumption)
 จากการศึกษา Water Footprint ของประเทศตาง ๆ 
ทั่วโลกในป พ.ศ. 2554 พบวา ภาคการเกษตรมีการใชนํ้ามากที่สุด 
รองลงมาคือภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน โดยแบงเปน

รอยละ 92 4.4 และ 3.6 ตามลําดับ จึงทําใหผลิตภัณฑเกษตร
และอาหารเปนสินคากลุ มตน ๆ ที่ถูกพิจารณาใหมีการแสดง

คารอยเทานํ้า ยกตัวอยางเชน 
การประเ มินรอยเท  านํ้ าของ
สินคาขาว ซึ่งการผลิตขาวสาร 
1 กิโลกรัมจะมีค ารอยเทานํ้า 
( เฉ ล่ียทั่ ว โลก )  1 ,670  ลิตร 
สวนการผลิตขาวสวยหรือสินคา
ขาวที่ผานการทําใหสุก 1 กิโลกรัม 
จะมีค ารอยเท านํ้ า เฉ ล่ียอยู ที่ 

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 38 วารสาร



ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน อีกทั้งยังสามารถนํามาใชใน
การกําหนดนโยบายการคา และการลงทุนท้ังในระดับ
ประเทศและระดับโลก  นอกจากน้ี  Internat ional 
Organization for Standardization หรือ ISO กําลังพัฒนา
มาตรฐานขอกําหนด ISO/DIS 14046: Environmental 
management; Water footprint เพื่อเปนมาตรฐาน
ในการดําเนินการดาน Water Footprint
 นั บ ว  า เ ป  นคว ามท  าทาย ใหม  สํ า ห รั บภาค
อุตสาหกรรมในอนาคต ที่ต องมีการบริหารจัดการน้ํา

2,497 ลิตร กลาวคือ การแปรรูปขาวสารเปนขาวสวย 
1 กิโลกรัม จะต องใช นํ้ าในกระบงนการผลิตเพิ่ม ข้ึน 
827 ลิตร โดยมีสัดสวนการใชนํ้าที่อยู ในรูปของความชื้น
ในดิน ร อยละ 68 ส วนท่ีเหลือเป นน้ําผิวดินหรือนํ้า
จากแหลงธรรมชาติ ร อยละ 20 และการเกิดน้ําเสีย 
รอยละ 11 

 สําหรับการผลิตเสนใยฝาย 1 กิโลกรัม มีปริมาณรอยเทา
นํ้าเฉลี่ยของโลก 10,000 ลิตร ขณะที่การผลิตผลิตภัณฑเสื้อยืด 
1 ตัว (250 กรัม) มีปริมาณการใชนํ้าเฉลี่ยเทากับ 2,495 ลิตร 
โดยมีสัดสวนการใชนํ้าที่อยูในรูปของความช้ืนในดิน รอยละ 53 
นํ้าผิวดินหรือนํ้าจากแหลงธรรมชาติ รอยละ 33 และการเกิด
นํ้าเสีย รอยละ 13
 ปจจุบันหลายประเทศท่ัวโลกกําลังใหความสําคัญกับ
การจัดทําบัญชีรอยเทาน้ํา (National Water Footprint) เพื่อใช
เปนสถิติที่เกี่ยวกับนํ้าในระดับประเทศ และใชเปนขอมูลสําหรับ
การวางแผนจัดการนํ้าหรือวางนโยบายการผลิตสินคาเกษตร

อางอิง :
 1. พรเทพ แกวเช้ือ, การพัฒนารอยเทานํ้า (water footprint) ในประเทศไทย. มิถุนายน 2556
 2. Mekonnen, M.M. and Hoekstra, A.Y. (2011) National water footprint accounts: the green, blue and grey 
  water footprint of production and consumption, Value of Water Research Report Series No.50, UNESCO-IHE, 
  Delft, the Netherlands 
  http://www.waterfootprint.org/Reports/Report50-NationalWaterFootprints-Vol1.pdf
 3. Product Water Footprint ; http://www.waterfootprint.org/?page=files/productgallery. October 2013
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ในกระบวนการผลิตให  เ กิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ งจะเป น
ผลดีตอทรัพยากรน้ําของโลก ในอีกแงหนึ่งภาคธุรกิจอาจใช 
Water Footprint เปนเครื่องมือในการสรางจุดเดนใหกับสินคา
และบริการวามีการคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและมีความ
รับผิดชอบตอสังคม ทําใหสินคามีความนาสนใจมากข้ึนและ
เปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา (value added) นอกจากนี้
ภาคอุตสาหกรรมยังตองเตรียมพรอมตอมาตรฐานดาน Water 
Footprint ที่จะเกิดขึ้นเพื่อใหสามารถสงออกสินคาหรือผลิตภัณฑ

ไปยังประเทศตาง ๆ ไดตามมาตรฐานที่กําหนด



2. การวิเคราะหขอมูลผลไดเชิงสังคม จากนโยบายการศึกษา ไดผล
เปนดังนี้
 สวนนโยบายดานการศึกษาก็ไดผลสํารวจท่ีสอดคลองกันโดยประชาชน
สวนใหญมีความเห็นสนับสนุนในนโยบายการศึกษาเฉลี่ย 79.12% ดังนี้

  จากภาพระดบัความคดิเหน็ตอนโยบายการศกึษาจะพบวาประชาชน
มีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยถึงเห็นดวยอยางย่ิง มากที่สุดในนโยบายฟรี
คาเลาเรียน ซึ่งเปนนโยบายเรียนดีอยางมีคุณภาพ ตั้งแตอนุบาลจนจบ ม.6  
ฟรีคาเลาเรียน คาเครื่องแบบ คาอุปกรณการเรียน คาหนังสือเรียน และ
คากิจกรรม โดยประชาชนเห็นวาสามารถลดภาระคาใชจายของผูปกครองไดดี

3. การสังเคราะหขอมูล ผลไดเชิงเศรษฐกิจและผลไดเชิงสังคม
  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเชิงปริมาณในนโยบาย
เศรษฐกจิ และนโยบายการศึกษา โดยใชแบบจําลองเศรษฐกิจมหภาคของเคนส
คือ ตัวแบบ IS (IS Model) ซึ่งเปนแบบจําลองสําหรับวิเคราะหระบบเศรษฐกิจ
ภาคตลาดผลผลิต (Real Sector) โดยทําการวเิคราะหผลของการใชงบประมาณ
ในนโยบายดาเศรษฐกิจและนโยบายดานการศึกษาตอ GDP ของประเทศ
ไดผลเปนดังนี้
  3.1 ผลการใชงบประมาณตอผลไดเชิงเศรษฐกิจและสังคม
   3.1.1. ผลไดเชงิเศรษฐกจิ จากการใชงบประมาณแผนดินในนโยบาย
เศรษฐกิจ
  พบวาในภาพรวม ชวง 2 ปทีผ่านมา คอื ระหวางป 2553-2555 รฐับาล
ไดใชงบประมาณในนโยบายเศรษฐกจิไปจาํนวน 309,739.11 ลานบาท ซึ่งควร
สงผลให GDP(Real) ของประเทศเพิ่มขึ้น 3,491.279 ลานบาท เปนการเพิ่มขึ้น
ในเชิงบวก ซึ่งสอดคลองกับผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ีมี
ความเห็นในเชิงบวกตอผลของนโยบายดานเศรษฐกิจ โดยประชาชนสวนใหญ
มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดวยถึงเห็นดวยอยางยิ่ง 65.95%
  3.1.2 ผลไดเชิงเศรษฐกิจ จากการใชงบประมาณแผนดินในนโยบาย
การศึกษา
 ระหวางป 2553-2555 รัฐบาลไดใชงบประมาณในนโยบายการศึกษาไป
จํานวน 73,776.94 ลานบาท ซึ่งควรสงผลให GDP (Real) ของประเทศเพิ่มขึ้น 
831.589 ลานบาท เปนการเพิ่มข้ึนในเชิงบวก ซึ่งสอดคลองกับผลการสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีความเห็นในเชิงบวกตอผลของนโยบายดานการ
ศึกษา โดยประชาชนสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยถึงเห็นดวย
อยางยิ่ง 79.04%

ดร.เบญจวรรนรี  โชติชวงนิรันดร
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

OIE Club
บทความเชิงทัศนะ

 บทความน้ีเปนงานท่ีไดจากผลการวิจัยวิเคราะหและคาดการณผลได
เชิงเศรษฐกิจและสังคมจากนโยบายรัฐบาล โดยมีขอบเขตการวิจัยท่ีศึกษา
เฉพาะนโยบายดานเศรษฐกิจและนโยบายดานการศึกษาในภาพรวมชวงระยะ
เวลา 2 ป ที่ผานมา คือระหวางป พ.ศ. 2553-2555 โดยใชระเบียบวิธีวิจัยทาง
เศรษฐมิติ และวิจัยทางสังคมศาสตร ซึ่งทําการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งขอมูลทุติย
ภูมิและขอมูลปฐมภมูิจากแบบสอบถามจํานวน 5,000 ชุด จาก 8 จังหวัด ที่เปน
ตัวแทนแตละภูมิภาค โดยศึกษาผลซึ่งคาดวาจะเกิดขึ้น หรือความเปนไปไดที่จะ
เกิดขึ้นจากการดําเนินการของนโยบายเศรษฐกิจและนโยบายการศึกษาทั้งดาน
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อนํามาสูเปาหมายสําคัญคือ การมีคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยสวนรวมที่ดี

1. การวิเคราะหขอมูลผลไดเชิงเศรษฐกิจจากนโยบายเศรษฐกิจ
 จากการสํารวจความคดิเหน็ของประชาชนโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น
ในนโยบายเศรษฐกิจจํานวน 5,000 ชุด จากกลุมเปาหมายพ้ืนที่ 8 จังหวัด 
ซึ่งเปนตัวแทนของแตละภูมิภาค พบวาในภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นใน
นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลในชวง 2 ปที่ผานมา สวนใหญเห็นดวยวาไดรับ
ประโยชนจากนโยบายเศรษฐกิจดานตางๆ ไดแก
 (1) มาตรการชะลอการเรียกเก็บเงินเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจาก
นํ้ามันเบนซิน 95 นํ้ามันเบนซิน 91 และนํ้ามันดีเซล
 (2) มาตรการขยายระยะเวลาการตรึงราคาขายปลีกกาซ LPG ในภาค
ครัวเรือน และการขยายระยะเวลาตรึงราคาขายปลีกกาซ NGV ในระดับราคา 
8.50 บาทตอกิโลกรัม
 (3) นโยบายรถไฟฟรี รถเมลฟรี
 (4) การปรับขึ้นคาครองชีพ ไดแก คาแรง 300 บาทตอวันและเงินเดือน
ปริญญาตรี 15,000 บาทตอเดือน
 (5) นโยบายภาษี ไดแก ปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคลเหลือ 20%, ยกเวน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากโครงการบานหลังแรก, คืนภาษีสรรพสามิต
จากโครงการรถคันแรก  
 (6) นโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
 (7) นโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 (8) นโยบายกองทุนพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML)
 (9) นโยบายรับจํานําขาวตันละ 15,000 บาท
  (10) นโยบายสงเสริมการทองเที่ยว
  นอกจากนี้ยังพบวา นโยบายดานเศรษฐกิจขางตนสงผลตอเศรษฐกิจ
ภาคครัวเรือน ดังนี้

วิเคราะหและคาดการณผลไดเชิงเศรษฐกิจและสังคมจากนโยบายรัฐบาล
Analyze and Forecast the Economic 

and Social Policies of the Government

 จากภาพพบวาในภาพรวมประชาชนมีความเช่ือม่ันตอนโยบายเศรษฐกจิของ
รัฐบาลโดยเฉลี่ย 65.95%

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 40 วารสาร



  3.1.3 ผลไดเชิงเศรษฐกิจ จากการใชงบประมาณแผนดินในนโยบาย
เศรษฐกิจ และนโยบายการศึกษา
  สรุปการใชงบประมาณ ในนโยบายเศรษฐกิจและนโยบายการศึกษา
ระหวางป 2553-2555 รฐับาลไดใชงบประมาณไปจาํนวน 383,516.05 ลานบาท 
เปนการเพิ่มข้ึน 30.78% ซึ่งควรสงผลให GDP (Real) ของประเทศเพ่ิมข้ึน 
4,322.87 ลานบาท เปนการเพ่ิมข้ึนในเชิงบวก ซึ่งสอดคลองกับผลการสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีความเห็นในเชิงบวกตอผลของนโยบายดาน
เศรษฐกิจและนโยบายดานการศึกษา
  3.2 ผลการคาดการณการใชงบประมาณในอนาคต
   สําหรับประเทศไทยในการท่ีจะหลุดพนจากความยากจน และ
ทําใหประชาชนมีงานทําอยางทั่วถึงและมีรายไดที่เพียงพอตอการดํารงชีวิต
มีมาตรฐานชีวิตที่ดีพออยางเทาเทียมกันนั้น อัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจตองโตไมตํ่ากวา 8% ตอป และจากผลการคาดการณฯ หากตองการ
ใหประเทศไทยมีอัตราความเจริญทางเศรษฐกิจหรือ GDP Growth ในระดับ 
8% รัฐบาลตองเรงการใชงบประมาณเพ่ิมข้ึนถึง 50.63% โดยงบประมาณ
รายจายภาครัฐท่ีปรับราคาฐาน (ดัชนีราคาหรือเงินเฟอ) แลว จะตองใช
งบประมาณเทากับ 747,287.18 ลานบาท โดยมีสัดสวนของงบประมาณ
ที่ใชในนโยบายเศรษฐกิจและการศึกษาเปน 16,669.06 ลานบาท
  3.3 ความสัมพันธระหวางนโยบายเศรษฐกิจและนโยบายการศึกษา
   ความสัมพันธระหวางการดําเนินนโยบายดานเศรษฐกิจและ
ดานการศึกษาพบวา ในเร่ืองเก่ียวกับการลดภาระคาใชจายของประชาชน 
นโยบายนโยบายชะลอการเรียกเก็บเงินเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจากน้ํามัน
เบนซิน 95 นํ้ามันเบนซิน 91 และนํ้ามันดีเซลกบันโยบายเรยีนดอียางมคีณุภาพ 
ตั้งแตอนุบาลจนจบ ม.6 ฟรีคาเลาเรียน คาเครื่องแบบ คาอุปกรณการเรียน
คาหนังสือเรียน และคากิจกรรม ที่สามารถชวยแบงเบาภาระคาใชจายของ
ประชาชนไดดี อยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 98% โดยอาชีพที่ไดรับ
ประโยชนในเร่ืองดังกลาวมากท่ีสุด ไดแก อาชีพรับจางท่ัวไป ที่มีความเห็นใน
ระดับเห็นดวยวานโยบายทั้งสองสามารถชวยแบงเบารายจายไดรอยละ 40.8 
รองลงมาคือ ลูกจางในหนวยงานเอกชน นักเรียนนักศึกษา ธุรกิจสวนตัว 
ผูวางงาน ลูกจางในหนวยงานรัฐ และรับราชการตามลําดับ และมีขอสังเกตวา
ในประเด็นดังกลาวนี้ มผีูไมเห็นดวยและไมเห็นดวยอยางยิ่งเพียงรอยละ 0.5
  นโยบายคาแรง 300 บาทและปรับฐานเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท 
กับนโยบายแจกแท็บเล็ต ก็สามารถสงผลใหประชาชนมีความกินดีอยูดีและ
มีมาตรฐานชีวิตที่ดีขึ้น อยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99% โดยอาชีพที่

ไดรบัประโยชนมากทีส่ดุคือ นกัเรยีน/นกัศึกษา ในสดัสวนรอยละ 33.8 รองลงมา 
คือลูกจางในหนวยงานเอกชน อาชีพรับจางท่ัวไป ลูกจางในหนวยงานรัฐ 
ธรุกิจสวนตวั ผูวางงาน และผูรับราชการ ตามลําดับ
  สวนนโยบายกองทนุพฒันาบทบาทสตร ีมคีวามสมัพนัธกับนโยบาย
กองทุนต้ังตัวได อยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อม่ัน 99% โดยทั้งเพศหญิง
และชายไดประโยชนจากนโยบายท้ังสองใกลเคียงกัน คือในสัดสวนรอยละ 
45.5 และ 45.6 ตามลําดับ แตเพศหญิงจะใหระดับความเห็นดวยอยางย่ิง
มากกวาเพศชาย นอกจากนี้เพศหญิงที่มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา 
ไดรับประโยชนจากนโยบายท้ังสองมากท่ีสุด รองลงมาคือระดับอนุปริญญา 
ระดับปริญญาเอก ระดับมัธยมศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท 
ตามลําดับ สวนเพศชายกลับพบวาผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอกมีความ
เห็นด วยกับนโยบายทั้ งสองมากที่สุด รองลงมาคือระดับอนุปริญญา 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท 
ตามลําดับ

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
  จากผลการศึกษาท้ังหมดที่กลาวมาแลว ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายตอรัฐบาลดังนี้
  1. การใชงบประมาณแผนดินเพ่ือการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
และสังคม ควรเปนการบริหารนโยบายท้ังในระยะสั้นและระยะยาว โดยใน
ระยะส้ันควรเรงอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหอยูในระดับที่จะนําพา
ประชาชนหลุดพนภาวะความยากจนได นั่นคือเรง Real GDP ของประเทศให
เติบโตในอัตรา 8-10% ตอป สวนในระยะยาวควรวางแผนและดําเนินการเพิ่ม
ประสิทธิภาพภายในประเทศ (Productivity) ซึ่งจะเปนการทําให Potential 
GDP และคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น และเพิ่มขึ้นไปพรอมๆ กัน
  2. จากผลการวิจัยชี้วารัฐบาลตองเนนนโยบายท่ีไปถึงกลุมอาชีพ
รับจางท่ัวไป กลุ มนักเรียนนักศึกษา กลุ มลูกจางเอกชน กลุ มลูกจางใน
หนวยงานรัฐ กลุมธุรกิจสวนตัว และกลุมรับราชการ ตามลําดับ ซึ่งถือเปน
ความทาทายของรัฐบาลที่จะบริหารประเทศไปสู เป าหมายนี้ได ภายใต
งบประมาณที่มีอยางจํากัดนี้
  3. หากรัฐบาลดําเนินการใชงบประมาณในโครงสรางพื้นฐานเพิ่มขึ้น
เปน 2.2 ลานลานบาท ซึ่งถือเปนรายจายประเภทลงทุน จะสงผลให GDP 
ของประเทศเพ่ิมขึ้นได  8.31% ภายใต เงื่อนไขที่มีการบริหารอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น

วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม : ไดเปดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และบทความที่มีเน้ือหาเกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
    จากบุคคลภายนอก ความยาวไมเกิน 2 - 3 หนากระดาษ A4 พรอมภาพประกอบ (ถามี)

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

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

✍กองบรรณาธิการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดทอนความยาว หรือขอความในบางตอนออก เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่
 ผลงานของทานไดรับการตีพิมพ

เวทีเปดรับความคิดเห็น
.................และรวมสนกุ

ว

โ

✍

✍
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รอบรั้ว
อุตสาหกรรม

 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานสัมมนาวิชาการ
ประจําป 2556 OIE Forum ภายใตชื่องาน Next Generation of Thai Industry : “อุตสาหกรรม
ยุคใหม” กาวที่ทาทายสูอนาคต เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ 
ตลอดจนแนวโนมอุตสาหกรรมไทยในอนาคต โดยมีนายสุวัจน  ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี
และนายกรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานเปดงานพรอมดวยผูบริหารระดับสูง
ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีผูสนใจเขารวมงานเปนจํานวนมาก ณ หองประชุม GH 201-203 
ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556

ดร.สมชาย หาญหิรัญ ผูอาํนวยการสาํนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงขาว 
“ดัชนีอุตสาหกรรมไทยไตรมาส 3/2556” โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ไตรมาสที่ 3 
ของป 2556 หดตัวลดลงรอยละ -3.6 มีอัตราการใชกําลังการผลิตอยูที่ระดับรอยละ 64.0 
สวนดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนกันยายน 2556 หดตัวลดลงรอยละ -2.9 เปนผลมาจาก
การปรับตัวลดลงของอุตสาหกรรมหลักๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตปรับตัวลดลง
หลังหมด การสงมอบในโครงการรถคันแรก และคาดการณวาแนวโนมไตรมาสที่ 4/2556 
ภาคการผลิตสินคาอุตสาหกรรมจะยังคงชะลอตัว โดยมีสื่อมวลชนแขนงตางๆ ใหความสนใจ
เขารวม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ หองประชุม 202 สศอ.
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 คณะผูบริหาร สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
และส่ือมวลชน รวมกิจกรรมส่ือมวลชนสัญจรศึกษาดูงานการ
พัฒนาเทคโนโลยีกับอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยางลอ 
ณ บริษัทโยโกฮามาไทรแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 
จังหวัดระยอง โดยมีคณะผูบริหารของบริษัทฯ ใหการตอนรับ
อยางดียิ่ง พรอมบรรยายใหความรู และนําชมกระบวนการผลิต 
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556

 ดร.สมชาย หาญหิรัญ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงขาว 
“สรุปภาวะอุตสาหกรรมไทยป 2556 และคาดการณแนวโนมป 2557” โดยดัชนีอุตสาหกรรม 
10 เดือนของป 2556 หดตัว -2.1% โดยมีอัตราการใชกําลังการผลิตอยู ที่ระดับ 64.94% 
สวนดัชนีอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2556 หดตัว -4.0% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
เปนผลมาจากอุตสาหกรรมรถยนตปรับตัวลดลงจากฐานการผลิตท่ีสูง และอาหารทะเลกระปอง
และแชแข็งจากผลกระทบของโรคระบาดกุง โดยมีสื่อมวลชนแขนงตางๆ ใหความสนใจเขารวม
ทําขาว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ณ หองประชุม 202 สศอ.

สศอ. แถลงดัชนีอุตสาหกรรมไตรมาส 3/2556

สศอ. รวมกิจกรรรมส่ือมวลชนสัญจร

แถลงสรุปภาวะอุตสาหกรรมไทยป 2556 และแนวโนมป 2557

สัมมนา OIE Forum “อุตสาหกรรมยุคใหม” กาวท่ีทาทายสูอนาคต

 นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม พรอมดวยผูบริหาร
กระทรวงอุตสาหกรรม แถลงขาวการจัดทํา “ดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial 
Economic Indicator)” เพื่อเปนเครื่องมือตัวใหมสําหรับใชในการชี้วัดภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม โดยการนําขอมูลของแตละหนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
มาบูรณาการเข าด วยกัน และจัดทําเป นดัชนีที่สามารถสะทอนภาพภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมในระดับประเทศที่ครอบคลุมมิติทั้งดานการผลิต การลงทุน และความเชื่อมั่นภาค
อุตสาหกรรม โดยมีสื่อมวลชนใหความสนใจเปนจํานวนมาก จัดข้ึนเมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 
2556 ณ หองประชุมชุณหะวัณ กระทรวงอุตสาหกรรม

ก.อุตฯ แถลงเปดตัวดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ
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EWS-IE à·ÍÃ �âÁÁÔàμÍÃEWS-IE à·ÍÃ �âÁÁÔàμÍÃìì เปนเคร่ืองมือที่มีความสามารถในการช้ีนําภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เปนระยะเวลา 2 เดือน แบงออกเปน 2 สวน คือ ระดับปกติ และ ระดับผิดปกติ โดยระดับของเหลว
ในเทอรโมมิเตอร คือ คาความนาจะเปน (%) ถามีระดับตั้งแต 0-45 ของเหลวจะเปนสีเขียว หมายถึง 
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยูในเกณฑปกติ หากมีระดับมากกวา 45 ขึ้นไป ของเหลวจะเปลี่ยนเปนสีแดง
หมายถึง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยูในเกณฑผิดปกติ

ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม 
(ถวงนํ้าหนัก
มูลคาเพิ่ม)

อัตราการใช
กําลังการผลิต

มูลคาการนําเขา
วัตถุดิบ 

(ลานดอลลาร
สหรัฐฯ)

ดัชนีผลิต
ภาพแรงงาน
อุตสาหกรรม

หมายเหตุ: (    ) หมายถึง อัตราการขยายตัว (%)

EWS-IE à´×Í¹¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556EWS-IE à ×́Í¹¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556
สงสญัญาณไมปกติ เน่ืองจากเศรษฐกจิอุตสาหกรรม
ยังคงตองเผชิญกับตัวแปรสําคัญท่ีมีปจจัยเสี่ยงตอ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไดแก การสงออก การผลิต
ภาคอุตสาหกรรม การบริโภคและการลงทุนภาค
เอกชนท่ียังคงซบเซาตอเน่ือง ซึ่งตัวแปรช้ีนําท่ี
สงสัญญาณหดตัว ไดแก มูลคาการนําเขาสินคาทุน 
หดตัว เน่ืองจากการนําเขาสินคาในกลุมเคร่ืองจักร 
เครื่องกําเนิดไฟฟา คอมพิวเตอร และอากาศยาน
ลดลง มูลคานําเขาสินคาวัตถุดิบและก่ึงสําเร็จรูป 
เปนผลมาจากการลดลงของการนําเขาสินคาในกลุม
สินแร ถานหิน ชิ้นสวนอุปกรณคอมพิวเตอร วัสดุ
ที่ทําดวยยาง โลหะ ดายและผาผืน ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชนหดตัวตามการซื้อรถยนตเชิงพาณิชย 
และการนําเขาเคร่ืองจักรและอุปกรณ และดัชนี
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน เกิดจากการใชจาย
ในหมวดยานยนตที่ยังคงหดตัวตอเนื่อง

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

โดย : สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

´Ù¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁä´Œ·Õè www.oie.go.thOIEBusiness 
Indicators
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179.5

(-6.9)

186.5

(-4.6)

185.5

(-1.0)

116.3

(-3.0)

65.2

(-0.2)

 

51.2

(-9.8)

52.4

(-10.0)

51.4

(-11.5)

55.4

(-26.0)

51.1

(-8.3)

183.5

(-2.1)

201.8

(8.9)

190.8

(0.8)

114.9

(-1.9)

65.7

(5.3)

 

50.4

(-5.7)

51.1

(-4.7)

48.4

(-7.4)

50.4

(-24.3)

51.2

(-5.2)

180.0

(-11.1)

205.6

(-1.9)

182.9

(-7.3)

117.0

(-3.2)

66.6

(-1.4)

 

48.4

(-3.6)

48.1

(-4.3)

47.3

(-4.0)

49.0

(-13.9)

49.8

(-2.9)

183.6

(43.4)

208.3

(55.7)

188.6

(10.3)

116.8

(5.4)

66.6

(35.5)

 

49.6

(-0.8)

49.8

(-1.4)

49.5

(0.7)

54.7

(10.6)

49.8

(-2.4)

184.8

(2.9)

207.9

(11.5)

199.5

(7.6)

117.5

(1.1)

67.4

(3.4)

 

51.1

(-0.1)

52.0

(-0.7)

51.8

(0.7)

54.3

(-2.0)

50.5

(-1.1)

174.4

(-4.9)

195.7

(-3.0)

199.9

(4.8)

114.7

(-0.2)

64.1

(-2.5)

50.5

(0.3)

51.3

(0.5)

51.2

(5.9)

50.4

(0.0)

50.0

(-2.3)

173.6

(-3.6)

194.0

(-5.6)

203.0

(11.0)

116.8

(-0.2)

64.0

(-3.9)

51.4

(6.1)

52.3

(8.7)

52.5

(11.1)

54.3

(10.8)

50.3

(0.9)

172.7

(-2.9)

197.9

(-5.8)

195.4

(9.1)

115.9

(-0.7)

64.0

(-2.2)

 

51.8

(6.1)

53.0

(10.4)

52.8

(10.0)

55.6

(5.5)

50.2

(-0.8)

สศอ.

สศอ.

สศอ.

สศอ.

สศอ.

JPMorgan

JPMorgan

JPMorgan

JPMorgan

JPMorgan

ไตรมาส 
1

ไตรมาส 
2

ไตรมาส 
3

ไตรมาส 
4

ป 2555 ป 2556
ไตรมาส 

2
ไตรมาส 

1
ไตรมาส 

3
ก.ย.

ที่มา

สถานการณภาคการผลิตภายในประเทศ

 ดัชนีผลผลิต

 ดัชนีการสงสินคา

 ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง

 ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

 อัตราการใชกําลังการผลิต

 สถานการณภาคการผลิตโลก

  Global Manufacturing PMI

 Global Manufacturing 

 Output Index

 Global Manufacturing 

 New Orders  Index

 Global Manufacturing 

 Input Prices Index

 Global Manufacturing   

 Employment Index

ั ี



 
ป 2555 ป 2556

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

ตัวแปรชี้นําเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม        
ปจจัยภายในประเทศ        

ดานการผลิต        
มูลคาการนําเขาสินคาวัตถุดิบ 
(ลานดอลลารสหรัฐฯ)

34,010.7 36,835.8 35,716.0 34,452.5 33,986.4 37,649.2 34,787.6 10,906.5 ธปท.

(8.1) (0.9) (-2.4) (14.3) (-0.1) (2.2) (-2.6) (-4.2)

มูลคาการนําเขาสินคาทุน 
(ลานดอลลารสหรัฐฯ)

14,077.3 14,956.8 15,377.4 16,556.3 14,587.7 14,992.6 14,445.7 4,445.3 ธปท.

(14.1) (25.9) (19.0) (44.2) (3.6) (0.2) (-6.1) (-11.3)

ดัชนีชี้นําวัฏจักรธุรกิจระยะสั้น 128.9 130.9 131.4 132.9 133.6 134.5 134.0 133.8 กระทรวงพาณิชย
(1.3) (1.8) (1.8) (6.4) (3.6) (2.7) (2.0) (1.7)

ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม 
3 เดือนขางหนา

107.8 109.8 104.7 100.7 101.3 99.4 98.6 100.5 ส.อ.ท.
(-5.5) (-3.3) (0.8) (-3.2) (-6.1) (-9.5) (-5.8) (-2.9)

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 223.8 247.4 250.3 252.8 249.5 240.7 240.7 241.1 ธปท.
(5.7) (16.5) (15.7) (24.2) (11.5) (-2.7) (-3.8) (-3.3)

ราคานํ้ามันดิบ 102.9 93.4 92.2 88.0 94.3 94.1 105.8 106.3 EIA
(10.0) (-8.6) (2.7) (-6.4) (-8.3) (0.7) (14.8) (12.5)

อัตราแลกเปลี่ยน
บาท/ดอลลารสหรัฐฯ

31.0 31.3 31.4 30.7 29.8 29.9 31.5 31.7 ธปท.
(1.5) (3.4) (4.1) (-1.1) (-3.9) (-4.5) (0.4) (32.1)

อัตราแลกเปลี่ยน
บาท/100 เยน 

39.2 39.1 39.9 37.8 32.3 30.3 31.8 32.0 ธปท.
(5.5) (5.2) (3.0) (-5.7) (-17.4) (-22.4) (-20.2) (-19.4)

อัตราแลกเปลี่ยน
บาท/ยูโร

40.6 40.2 39.3 39.8 39.4 39.0 41.7 42.3 ธปท.
(-2.7) (-7.8) (-7.8) (-4.7) (-3.2) (-2.8) (6.2) (6.1)

ดานการบริโภค            

ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค 24.3 26.4 29.6 35.5 34.5 40.5 36.0 34.9 กระทรวงพาณิชย
 (29.0) (36.0) (-0.1) (67.7) (41.6) (53.1) (21.5) (15.6)

ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 143.3 146.3 150.2 148.4 148.7 147.3 147.0 146.2 ธปท.

(3.5) (4.7) (6.9) (7.4) (3.8) (0.7) (-2.1) (-6.1)
รายไดเกษตรกรที่แทจริง 115.6 82.5 83.0 146.0 110.0 80.3 79.7 78.5 คํานวณโดย สศค.

ขอมูลจาก สศก.(-14.4) (-9.4) (1.5) (-5.8) (-4.8) (-2.6) (-4.0) (-5.1)

ดานตลาด              

ดัชนีตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (SET)

1,147.2 1,180.7 1,241.9 1,338.3 1,525.6 1,537.3 1,366.9 1,383.2 ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย(14.7) (10.4) (19.4) (34.0) (33.0) (30.2) (10.1) (6.5)

     ปจจัยตางประเทศ              

       ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจสหรัฐฯ 100.1 100.0 99.9 100.2 100.5 100.8 100.8 100.8 OECD
(-0.3) (-0.1) (0.4) (0.6) (0.4) (0.7) (0.9) (0.8)

       ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจญี่ปุน 100.1 100.0 99.7 99.7 100.2 100.7 101.0 101.1 OECD
(-0.2) (-0.2) (-0.4) (-0.4) (0.1) (0.8) (1.4) (1.6)

       ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจอียู 99.7 99.5 99.1 99.2 99.6 100.0 100.6 100.7 OECD
(-1.9) (-1.8) (-1.3) (-0.7) (-0.1) (0.6) (1.4) (1.7)

       ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคสหรัฐฯ 75.5 76.3 75.0 79.4 76.7 81.7 81.6 77.5 University of Michigan
(3.3) (6.2) (25.8) (20.5) (1.5) (7.0) (8.8) (-1.0)

       ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคญี่ปุน 39.6 40.5 40.5 39.2 44.1 45.0 44.4 45.7 ESRI

(-1.0) (16.5) (7.0) (3.1) (11.4) (11.1) (9.5) (13.1)

       ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจอียู 93.3 91.3 87.4 87.5 91.3 91.1 98.0 100.7 EUROSTAT
(-12.4) (-12.7) (-10.4) (-5.5) (-2.1) (-0.3) (12.1) (16.8)

หมายเหตุ: ( ) หมายถึง อัตราการขยายตัว (%) YoY

(-1.0) (16.5) (7.0) (3.1) (11.4) (11.1) (9.5) (13.1)

      ด ดัชชนีนควความามเชเช่ือมอมั่นทนทางางเศเศรษรษฐกฐกิจจอีอยยู 9393 3.3 91.3 8787 4.4 87.5 9191 3.3 91.1 9898 0.0 100.7 EUROSTAT
((-12.4)) ((-12.7)) ((-10.4)) ((-5. )5) ((-2. )1) ((-0. )3) ((12. )1) ((16. )8)

หมหมายายเหเหตตุ:: ( ( ) ) ห หมามายถยถึงง อ อัตตรารากาการขรขยายายตยตัวว ( (%)%) Y YoYoY

The Early Warning System of Industrial Economics: EWS-IE
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