


เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2 วารสาร

ที่ปรึกษา :
นายศิริรุจ จุลกะรัตน

ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
นายสุรพล ชามาตย

รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ

รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

บรรณาธิการบริหาร :
นางสันธนา หิริศักดิ์สกุล

ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง

คณะบรรณาธิการ :
นางศุภิดา เสมมีสุข

   นางนาฏนดา จันทรสุข
นางสาวสมพิศ  นาคสุข

นางสาวปญชาน  ศรีสังข
นายเจษฎา  อุดมกิจมงคล

นางสาวประวีรา  โพธิสุวรรณ
นายกฤษฎา  นุรักษ

นายชาลี  ขันศิริ
นายจักรพันธ เดนดวงบริพันธ

นายบุญอนันต  เศวตสิทธิ์
นางสาวสุดาพร  รักษาชาติ

นายรัชวิน  บุตตะวงษ
นางสาวอภิฤดี บางรัด

3 เรื่องเดนประจําฉบับ :

นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม

 และ SMEs ระดับทองถิ่นของญี่ปุ น : 

 ประสบการณจากเมืองโอตะ  

บทความพิเศษ :

8 ขีดแขงขัน “WEF 2016”

 ประเทศไทย มีอะไรที่ผูประกอบการไทยควรรู

12 ตามไปดู “Wageningen” กับโมเดลเครือขาย  

 นวัตกรรมอาหารของเนเธอรแลนด 

17 Technical Textile อนาคตใหมสิ่งทอไทย

22 การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรม  

 พลาสติกชีวภาพ 

26 สัมภาษณพิเศษ :

นายศิริรุจ จุลกะรัตน       

 ผู  อํ า นวยการสํ านั กง าน เศรษฐกิ จอุ ตสาหกรรม 

30  ภาวะแนวโนมเศรษฐกิจอุตสาหกรรม :

ดัชนีอุตสาหกรรมไตรมาส 3 ป 2558

32 สศอ.พบผู ประกอบการ :

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางลอ : 

 บริษัท โยโกฮามา ไทร แมนูแฟคเจอริ่ง 

 (ประเทศไทย) จํากัด  

35 นานา สาระ : 

เรียนรู  เยอรมันผานทางรัฐสภา

 แหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

 Deutscher Bundestag 

38 เกร็ดความรู คู อุตสาหกรรม :

ส องดูการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอม

 ในก าร เ ข  า สู  ภ าคอุ ตส าหกรรมของสาธ ารณรั ฐ

 ออสเตรียและสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

42 รอบรั้วอุตสาหกรรม :

สัมมนาวิชาการ (OIE Forum) ประจําป 2558

43 OIE Business Indicators :

- ตัวชี้ วัดและแจ งเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

    EWS-IE

 -  การสงออก - นําเข าสินคาอุตสาหกรรมไทย

 -  ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

ออกแบบ/พิมพ : 

โรงพิมพดอกเบี้ย 

โทร. 0 2272 1169-72  

E-mail : dokbia1@hotmail.com

สนใจรับเปนสมาชิกวารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม/หรือใหขอเสนอแนะไดที่ : 

กลุมประชาสัมพันธและบริการหองสมุด สํานกับริหารกลาง สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

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

บรรณาธิการแถลง

บทความและขอเขียนที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้เปนทัศนะสวนบุคคลของผูเขียน

CONTENTS   อัพเดตขอมูล สาระความรู ข าวสารในวงการที่สดใหม

คัดสรรเฉพาะเรื่องที่ทันกระแสเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีพรอมเสิรฟ

ใหอานที่นี่ที่เดียว 

  วารสารฯ เลมนี้ก็แนนอนคะ เราคัดเลือกเรื่องนําเสนอ

ที่หลากหลาย ในประเด็นมุมมองที่แตกตางกันไป เพื่อใหทานผูอาน

รูกวางรูรอบ โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมและ SMEs ที่มีอยู

มากมายทุกจังหวัดทั่วประเทศ และเปนวาระสําคัญที่พูดถึง

กันอยูในขณะนี้

  “ศิริรุจ จุลกะรัตน” ในฐานะผูนําหนวยงาน “เสนาธิการ” 

ของกระทรวงอุตสาหกรรม ใหสัมภาษณพิเศษถึงการดําเนินงานที่

จะทํากันตอไป

  “ชวงเวลาแหงความสุขและการให...” มาถึงทุกผู ทุกคน

อีกครั้ง ขอถือโอกาสนี้ส งความสุขความเจริญใหทุกทานจงมี

เพิ่มพูนยิ่งๆ ขึ้นไปในป ๒๕๕๙ คะ

                  ดวยความปรารถนาดี  

                       บรรณาธิการ



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 3วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 3วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 3วารสาร

อนุวัตร จุลินทร
สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

: ประสบการณจากเมืองโอตะ: ประสบการณจากเมืองโอตะ

นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม

และ SMEs ระดับทองถิ่นของญี่ปุน

วารสารวารสารวารสาร

คงไมมีใครปฏิเสธไดวาญี่ปุนเปนประเทศที่ประสบความสําเร็จอยางยิ่งในการพัฒนา จากการที่ญี่ปุ นสามารถพลิกฟนจากการเปน

ประเทศผูแพสงครามที่ตองประสบปญหาดานเศรษฐกิจจากสงครามโลกครั้งที่สองในป 1945 และใชเวลาเพียง 40-50 ป 

พัฒนาจนกลายเปนประเทศชั้นนําของโลกรวมกับสหรัฐอเมริกาและกลุมยุโรป จนเปนตนแบบในการพัฒนาที่หลายประเทศใหความสนใจ 

ในดานการพัฒนาอุตสาหกรรมญี่ปุนไดมีพื้นฐานของการพัฒนาโดยมีการกําหนดอุตสาหกรรมเปาหมายที่ชัดเจน มีแผนพัฒนาเฉพาะ

อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมครบถวน ตลอดจนถึงการมีนโยบายในการสงเสริมความกาวหนาดานเทคโนโลยีที่เขมขน แตประเด็นที่นาสนใจกวา

คือ ญี่ปุนมีการกระจายอํานาจไปสูสวนทองถิ่นที่ประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการกระจายอํานาจนี้สงผลตอการพัฒนา

อุตสาหกรรมของญี่ปุนเปนอยางมาก เห็นไดจากการที่หนวยงานดานการพัฒนาอุตสาหกรรมของสวนทองถิ่นของญี่ปุนมีการวางแผน

สงเสรมิพฒันาอตุสาหกรรมในสวนทีเ่กีย่วของอยางครบถวนไมตางจากสวนกลาง ทาํใหสามารถแกไขปญหาดานอตุสาหกรรมทีเ่ฉพาะเจาะจง

ของแตละพื้นที่ไดอยางเหมาะสม ซึ่งไมเพียงทําใหผูประกอบการอุตสาหกรรมในทองถิ่นสามารถปรับตัวและสามารถดําเนนิธุรกิจในทองถิ่น

ตาง ๆ  ของญี่ปุนตอไปไดในภาวะที่ตนทุนการผลิตและคาครองชีพที่สูงขึ้น แตในหลายกรณีสามารถชวยขยายการทําธุรกิจในระดับนานาชาติ

ไดอยางนาสนใจ เพื่อใหเห็นภาพดังกลาวชัดเจนมากขึ้น บทความนีจ้ะนํานโยบายในการสงเสริมอุตสาหกรรมของเมืองโอตะในประเทศญี่ปุน

มาเปนตัวอยาง

เรื่องเดนประจําฉบับเรื่องเดนประจําฉบับ



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 4 วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 4 วารสาร

เมืองโอตะ (Ota City) และภาคอุตสาหกรรม
 เมอืงโอตะเปนหนึง่ในแขวงการปกครองพเิศษ (Ward) 23 แหงของ
กรงุโตเกยีว โดยตัง้อยูทางทศิใตของกรงุโตเกยีว ใกลสนามบนิฮาเนดะ
มีเนื้อที่ประมาณ 59 ตารางกิโลเมตร เนื้อที่กวารอยละ 28 ของเมือง
เปนเขตอุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรมเปนภาคเศรษฐกิจที่สําคัญ
ของเมืองมาตั้งแตอดีต โดยภาคการผลิตของเมืองเริ่มตนจากการ
ผลิตงานหัตถกรรมจากฟาง จนมาถึงในชวง Taisho (1920 - 1926) 
ที่เริ่มมีการสรางอุตสาหกรรมสมัยใหมในเมืองโอตะ แมวาในชวง
สงครามโลกครั้งที่สองอุตสาหกรรมของเมืองไดถูกทําลายลงมาก 
แตในชวงเศรษฐกจิรุงเรอืงทีเ่ริม่ตัง้แตป 1995 อตุสาหกรรมในเมอืงโอตะ
มีการเพิ่มจํานวนอยางมาก จนสามารถเปนเขตที่มีจํานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมสูงสุดของโตเกียวในป 1976
 การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ นได มีอย างต อเนื่อง
จนกอใหเกิดปญหาดานมลภาวะ ทําใหญี่ปุ นมีการออกกฎหมาย
เกี่ยวกับการควบคุมสิ่งแวดลอมของเขตเมืองในชวงปลายทศวรรษที่
1960 เปนผลใหการขยายตัวของอุตสาหกรรมในโอตะประสบปญหา
โรงงานจํานวนมากจําเป นต องย ายกิจการออกจากเขตเมือง 
บางบริษัทยายฝายการการผลิตออกไปโดยยังคงกิจกรรมบางอยาง
เชน R&D หรือฝายทดสอบไวในเมืองโอตะ เปนผลใหโรงงานที่เหลือ
อยูเปนโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่ไมมีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม ผลตอเนื่องที่ตามมา คือ อุตสาหกรรม SMEs 
เหลานี้คือการขาดการสั่งสินคาจากบริษัทขนาดใหญที่ยายออกแลว
ทําให จําเป นตองเปลี่ยนการดําเนินธุรกิจจากที่ เดิมเคยพึ่งพา
บริษัทเดียว ไปเป นการกระจายรับคําสั่งซื้อจากหลายบริษัท
เพื่อลดความเสี่ยง และเปลี่ยนไปผลิตสินคาที่มีการแขงขันไมสูงนัก 
ดังนั้น อุตสาหกรรมในเมืองโอตะจึงมีการมุ งไปสู อุตสาหกรรม
ในสาขาทีใ่ชความเชีย่วชาญเฉพาะทาง เชน Mechatonics ทีเ่ปนระบบ
การควบคุมผสมระหวางเครื่องจักรกลและอิเล็กทรอนิกส
 ในชวงทศวรรษ 1980 อุตสาหกรรมญี่ปุนมีการปรับตัวครั้งใหญ
อีกครั้งจากการยายฐานการผลิตออกนอกประเทศโดยเฉพาะ
ในเอเชีย ทําใหอุตสาหกรรม SMEs ของโอตะประสบปญหาจาก
การสญูเสยีลกูคาใหกบับรษิทัจากตางชาตแิละบรษิทัในญีปุ่นทีเ่ปลีย่น

การจัดหาวัตถุดิบ (Sourcing) จากตางประเทศแทน
จากภายในประเทศ ปญหาที่สําคัญอีกดานหนึ่งมาจาก
การพัฒนาเทคโนโลยี IT โดยเฉพาะ CAD (Computer 
Aided Design) ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ใชคอมพิวเตอร
ในการออกแบบเครือ่งจกัรและอปุกรณอเิลก็ทรอนกิส และ 
CAM (Computer Aided Manufacturing) ที่ใชขอมูล
จาก CAD มาใชในการผลติสนิคาโดยการควบคมุโดยเครือ่ง
อัตโนมัติ ทําใหโรงงานอาเซียนสามารถผลิตสินคาตาง ๆ
โดยไมจําเปนตองใชชางที่เชี่ยวชาญในการผลิต ทําให
จํานวนการสั่งซื้อภายในประเทศลดลงอยางมาก เปนผล
ใหอุตสาหกรรม SMEs ในญี่ปุนจําเปนตองมีการปรับตัว 
โดยมกีารแบงงานระหวางประเทศ ใหโรงงานในตางประเทศ
ผลิตสินคาที่มีปริมาณการผลิตสูงและไมตองการเทคนิค
เฉพาะของญี่ปุ น ในขณะที่ SMEs ในญี่ปุ นเปลี่ยนมา
ผลิตสินคาที่มีปริมาณการผลิตตํ่าและเปนสินคาสั่งทํา
เปนพิเศษ
 จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลตอโครงสราง
อุตสาหกรรมของเมืองโอตะ โดยในดานจํานวนโรงงาน
อตุสาหกรรมไดลดลงจากกวา 9,000 โรงงานในชวงป 1983 มา
อยูทีป่ระมาณ 5,000 โรงงานในป 2008  สาขาอตุสาหกรรมสวน
ใหญรอยละ 80 ของเมอืงโอตะเปนอตุสาหกรรมวศิวกรรมและ
โลหะ (Engineering and Metalwork) ทีท่าํการผลติสนิคา เชน 
เครือ่งจกัร ผลติภณัฑโลหะ ผลติภณัฑพลาสตกิ และเครือ่งจกัร
ดานการขนสง เปนตน



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 5วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 5วารสาร

 ในดานโครงสรางธุรกิจ บริษัทในเมืองโอตะจะเปนบริษัทขนาดเล็ก โดยรอยละ 50
ของบริษัทในเมืองนี้มีลูกจางจํานวน 3 คนหรือนอยกวา หรือประมาณรอยละ 80 
หากเปนกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 9 คนหรือนอยกวา ธุรกิจสวนใหญจะเปน
การรับงานแบบรับชวงตอ (Sub-contract) จากบริษัทขนาดใหญอีกครั้งหนึ่ง 
การที่บริษัทขนาดเล็กเหลานี้สามารถอยูรอดในเขตชุมชนเมืองที่มีคาครองชีพสูงได 
เกิดจากการที่พนักงานอาศัยอยูในหรือใกลกับที่ทํางาน จึงทําใหสามารถจะทํางาน
ในจํานวนชั่วโมงที่มากตอวัน มีความสามารถในการปรับการทํางานใหสามารถ
รองรับงานที่มีกําหนดสงเรงดวนได และความสามารถของคนงานที่มีการสะสม
ประสบการณและความเชี่ยวชาญทําใหสามารถผลิตงานที่มีความยากได รวมทั้งการมี
เครือขายของเพื่อนหรือพันธมิตรธุรกิจในพื้นที่ ที่มีการสงตองานที่ไมสามารถรับได
ตอเพื่อนหรือพันธมิตรในเครือขาย 

นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมของเมืองโอตะ
 ในดานการพัฒนาอุตสาหกรรมของเมืองโอตะ จะมีองคการสงเสริมอุตสาหกรรม
เมอืงโอตะ หรอื Ota City Industrial Promotion Organization เปนผูประสานงานกลาง
โดยมีการดําเนินนโยบายที่ครบวงจรทั้งในดานการแกไขปญหาในภาพรวม การปรับ
โครงสรางอุตสาหกรรมใหเหมาะสมกับพื้นที่ การสงเสริมใหเกิดอุตสาหกรรมใหม 
พรอม ๆ ไปกับการสงเสริมการยายฐานการผลิตที่จําเปนออกไปยังตางประเทศ 
โดยสามารถแบงนโยบายการพฒันาอตุสาหกรรมของเมอืงโอตะออกไดเปน 2 ดานใหญ ๆ  
ดังนี้

1. การรักษาสิ่งแวดลอมดานอุตสาหกรรม เพื่อใหภาคอุตสาหกรรมกับภาคครัวเรือน
สามารถอยูรวมกันได โดยมีมาตรการตาง ๆ เชน
 (1) การรวมกลุมโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Concentration Program) 
เนื่องจากอุตสาหกรรมของเมืองโอตะเปน SMEs ที่พนักงานมีความจําเปนตองพักอาศัย
ใกลกับที่ทํางานดังที่ไดกลาวขางตน เมืองโอตะจึงมีการสรางอพารทเมนทอุตสาหกรรม 
Omori Minami Factory Apartment ทีม่ลีกัษณะเปนอาคารหลายชัน้ ทีช่ัน้ลางจะเปน
พื้นที่สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม โดยในหนึ่งอาคารมีผูประกอบการประมาณ 10 ราย
ในขณะที่ชั้นบนขึ้นไปเปนที่อยูอาศัย  
 (2) การสรางโรงงานเพื่อใหเชาซื้อ (Factories for Lease) ปญหาสําคัญของเมือง
โอตะ คอื ทีด่นิมรีาคาสงูมากจนผูประกอบการขนาดเลก็ทีม่ขีอจาํกดัดานการเงนิมโีอกาส

เปนเจาของไดยาก เมืองโอตะจึงมีแผน
งานในการสรางอพารทเมนทอตุสาหกรรม
เพื่อใหเชาซื้อ โดยมีการสราง 3 แหงที่
Shimomaruko, Honhaneda และ 
Omori-minami รวมทั้งมีโปรแกรม
สงเสริมสิ่งแวดลอมที่กลมกลืนระหวาง
ที่อยูอาศัยและอุตสาหกรรมโดยการสราง
อพารทเมนทอตุสาหกรรมที ่Honhaneda 
แหงที่สอง ที่เปน Complex ขนาดใหญ
ทีป่ระกอบดวยภาคอตุสาหกรรมมากถงึ 48 
หนวยและภาคทีอ่ยูอาศยั 28 หนวย รวมถงึ
มีการสร างคอนโดมิ เนียมที่พักอาศัย
บนพื้นที่ว างที่เกิดจากโรงงานยายออก
จากเมืองหรือเลิกกิจการไป
 (3) การสร างอุตสาหกรรมใหม  
เมอืงโอตะเหน็วา SMEs จาํเปนตองดาํเนนิ
ธุรกิจในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
โครงสรางอุตสาหกรรมและภายใตภาวะ
เศรษฐกิจที่รุนแรง ที่ธุรกิจไมอาจพึ่งพา
การสั่งสินคาจากบริษัทขนาดใหญไดอีก
ตอไป จําเปนตองมีการปรับตัวไปทําธุรกิจ
ดาน R&D หรอืการพฒันาผลติภณัฑใหม ๆ
หรือเปลี่ยนไปสูอุตสาหกรรมใหม ๆ เพื่อ
ดําเนินการในเรื่องดังกลาว เมืองโอตะ
ไดมีการพัฒนาศูนยที่ชื่อ BIC Asahi ขึ้น
ในป 2003 เพื่อสงเสริมอุตสาหกรรม 
สร างผู ประกอบการใหม   และสร าง
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมกับ
การพัฒนาเทคโนโลยี โดยในปจจุบันมี
สาํนกังาน 27 แหงทีม่ผีูจดัการดานบมเพาะ
ธุรกิจ (Incubation Manager) ทําหนาที่
ในการใหบริการสําหรับผูตองการตั้งธุรกิจ
ใหมหรอื SMEs ทีต่องการขยายธรุกจิ ศนูยนี้
ยังทําหนาที่ประสานใหเกิดความรวมมือ
ดาน R&D ระหวางมหาวทิยาลยัและธรุกจิ 
เพื่อสงเสริมภาคการผลิตที่มีมูลคาเพิ่มสูง
อีกดวย
 (4) การสรางศูนย Plaza Industry 
Ota (PiO) เพื่อเปนสถานที่ใหผูประกอบ
การใชประโยชนในการติดตอคาขาย 
นอกจากนี้ ใน PiO ยังเปนที่ตั้งของหนวย
งานที่สงเสริมอุตสาหกรรม เชน ศูนย
ช  ว ย เ ห ลื อ ก า ร พั ฒ น า เ ท ค โ น โ ล ยี 
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(Technology Development Center) 
ที่สงเสริมการทํา R&D ของบริษัทตาง ๆ 
และศูนยประชุม (Convention Center) 
ทีส่ามารถใชเปนสถานทีจ่ดังานแสดงสนิคา 
การฝกอบรม สัมมนาได โดยมีองคการ
ส งเสริมอุตสาหกรรมเมืองโอตะเป น
ผู ดําเนินการจัดแสดงสินคาหรือจัดงาน
เจรจาดานธรุกจิเพือ่สรางโอกาสทางธรุกจิ
แกภาคอุตสาหกรรมในเมืองโอตะ

2. การจัดทําแผนพื้นฟูอุตสาหกรรม 
ในป 2009 เมืองโอตะไดจัดทําแผน 10 ป
ที่เรียกวา Ota Mirai Plan ที่มีเปาหมาย
ให เป นเมืองที่ เน นหนักด านการผลิต
อุตสาหกรรมที่มีมูลคาเพิ่มสูง และเปน
พื้นที่ที่ SMEs สามารถทําธุรกิจทั้งภายใน
และธุรกิจระหวางประเทศ โดยในแผนจะ
มีงานสําคัญ อาทิ 
 (1) สนับสนุนใหอุตสาหกรรมเดิมคง
อยูและการเพิม่อตุสาหกรรมในเมอืงโอตะ
โดยการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การสนับสนุนอุตสาหกรรม เชน การสราง
โรงงานใหเช า การใหเงินทุนอุดหนุน 
(Financial Aid) บางสวนทั้งในการขยาย
กิจการเดิมและการยายโรงงานจากที่อื่น
มาตั้งในเมืองโอตะ นอกจากนี้  ยังมี
ความชวยเหลือในการจัดหาสถานที่ใน
การตั้งโรงงานและการใหความชวยเหลือ
ในการประสานงานตั้งกิจการใหม
 (2) การให ความช วยเหลือด  าน
เทคนิคตอ SMEs โดยการสงเสริมใหเกิด
ความรวมมือระหวางภาคการศึกษาและ
อุตสาหกรรม และการสงเสริมใหมีการ
ปรับปรุงการบริหารงานผานการสัมมนา 
และโครงการสงเสริมธุรกิจในดานตาง ๆ 
 (3) การสนับสนุนการพัฒนาสินคา
และเทคนคิใหม เมอืงโอตะมกีารจดัแขงขนั
ในดานสินคาและเทคนิคใหม ๆ รวมถึงมี
โครงการในการใหเงินชวยเหลือบางสวน
สาํหรบัการพฒันาสนิคาและเทคนคิใหม ๆ
ในสวนของการวางแผน การออกแบบ 
การพัฒนาและการทดสอบสินคา สําหรับ

บริษัทหรือกลุ มบริษัทซึ่งมีกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการแสวงหาตลาดใหม ๆ 
 (4) บรกิารใหคาํปรกึษา (Consultation
Services) เมืองโอตะมีการใหบริการ
ใหคาํปรกึษาในการแกไขปญหาการบรหิาร
ของบริษัท โดยมีการวาจางผูเชี่ยวชาญ
มาใหคําปรึกษาในดานตาง ๆ ทั้งในดาน
การแสวงหาเงินทุน วิธีการโฆษณา 
การประเมินตลาดเทคโนโลยี  และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการให
คําปรึกษาด านทรัพย สินทางป ญญา
ทั้งดานการจดทะเบียน และการปกปอง
สิทธิทรัพยสินทางปญญา 
 (5)  การขยายธรุกจิและแสวงหาตลาด
ตางประเทศ เมืองโอตะมีการสงเสริม
ใหธุรกิจมีการขยายตลาดไปตางประเทศ 
โดยการจดังานแสดงสนิคา Ota Industrial 
Fair รวมทัง้มกีารจดัใหเกดิการเจรจาธรุกจิ
และการเขารวมงานแสดงสินคาทั้งใน
และนอกประเทศ  ทั้งการจัดงานที่ PiO 
และสง SMEs เขารวมงานแสดงสินคา
ระดับนานาชาติตาง ๆ
 (6) การขยายการดําเนินงานและ
การสรางเครือขายการผลิต ไดมีการจัดตั้ง 
Ota Techno Park ขึน้ในนคิมอตุสาหกรรม
อมตะนคร เพื่อเปนสถานที่ที่ใหผูประกอบ
การของเมืองโอตะ โดยเฉพาะ SMEs 

ที่มีเทคโนโลยีสูงที่ตองยายการผลิตและ
ตองการเปนสวนหนึ่งของการผลิตของ
อาเซียน มีพื้นที่ในการดําเนินการผลิต
 (7) การส ง เสริมตราสินค าโอตะ 
(Ota Brand) โดยมีการตั้งคณะกรรมการ
สงเสริมตราสินคาโอตะที่เปนการรวมงาน
ระหว างหนวยงานตาง ๆ ของเมือง 
ในการสรางภาพลักษณสินคาของเมือง
 (8) การสรางและการใหการศึกษา
แกแรงงานในภาคการผลิต เมืองโอตะ
มี เ ป  า ห ม า ย ใ น ก า ร ส ร  า ง ผู  นํ า ใ น
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต จึงพยายาม
สรางใหเกิดความสนใจในดานการทํางาน
ในภาคอุตสาหกรรมแกนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา และมีการรวมมือกับสถาบัน
การศึกษาในทองถิ่นในการใหการศึกษา
แกแรงงาน รวมทั้งการจับคูนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษากับบริษัทเพื่อเปนการเพิ่ม
แรงงานที่มีอายุนอยในอุตสาหกรรมการ
ผลิตของเมือง รวมทั้งมีการจัดทําเว็บไซต
เพื่ อช  วยจั ดหางานให  แก บริษั ท ใน
เมอืงโอตะ (www.oshigotonavi-ota.net)
และการจัดงาน Job fair เพื่อหาแรงงาน
ใหภาคอุตสาหกรรมเมืองโอตะ รวมทั้ง
การพัฒนาแรงงานโดยจัดการสัมมนาและ
หลักสูตรในการสงเสริมการศึกษาระดับ
สูงแกชางเทคนิคในบริษัท SMEs ตาง ๆ 

ภาพ Ota Industrial Fair
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ภาพ: อาคารสํานกังาน Ota City Industrial Promotion organization และศูนย Plaza Industry Ota (PiO)

ภาพ: Ota Techno Park

โดยเฉพาะในดานการพัฒนาอุตสาหกรรม
และ SMEs ของญีปุ่นและเมอืงโอตะ นาจะ
เปนตวัอยางทีด่ทีีป่ระเทศไทยอาจสามารถ
นํามาปรับใชใหเหมาะสมไดในโอกาส
ตอ ๆ ไป
 แนวทางการดํา เนินการข างต น 
เปนแนวทางที่เปนประโยชนที่หนวยงาน
ที่มีส วนเกี่ยวข องกับการพัฒนาภาค
การผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวง
อุตสาหกรรมในฐานะผูดูแลและชี้นําการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไทย จะสามารถนํามา
ปรับและประยุกตใชใหเปนประโยชนได
โ ด ย น อ ก จ า ก ก า ร ว า ง แ ผ น พั ฒ น า
อุตสาหกรรมในลักษณะชี้นํา (Directive) 
และแผนระดับมหภาคที่ทํามาอย าง
ต อเนื่องแล ว อาจมีการวางแผนการ
พัฒนาระดับทองถิ่นเพิ่มเติม โดยให
ผู มีสวนไดสวนเสียในทองถิ่นมีสวนรวม
ในการระบุโอกาสและอุปสรรค และหา
แนวทางในการแกและกําหนดทิศทางใน
การพัฒนาภาคการผลิตใหเหมาะสมกับ
บริบทของแตละภูมิภาค ซึ่งการดําเนิน
การดังกลาวตองการการมีสวนรวมจาก
ทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของอื่น ๆ โดยหนวยงานวางแผน
ของสวนกลางอาจเปนผู กําหนดกรอบ
ในการดําเนินงาน (Framework) และ
จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอสู ทองถิ่น 
ซึ่งนอกจากจะสามารถแกไขปญหาและมี
การพฒันาไดอยางเหมาะสมกบัแตละพืน้ที่
ยังเปนการสนับสนุนการกระจายอํานาจ
ไปสูทองถิ่นซึ่งเปนแนวทางในการพัฒนา
ที่สําคัญที่ประเทศไทยใหความสําคัญ
มาอยางตอเนื่องอีกดวย

อางอิง : 
A Guide to Ota Industries, Industrial Promotion Section, Industrial Economic Department, Ota City, Ota City Industrial Promotion 

Organization, ตุลาคม 2011

ภาพจาก : 

website ของ JETRO (http://www.jetro.go.jp/j-messe/img/user/4/44720/151616002.jpg)

website ของ Ota City Industrial Promotion Organization (http://www.pio-ota.jp/english/news_2008_03_31_1.html)

http://www.pio-ota.jp/ota-r-and-d-fair/5/presentation.html

http://www.freepik.com

และที่นาสนใจอยางมาก คือ เมืองโอตะมีความพยายามในการแกปญหาจํานวนแรงงาน
ไมพอเพียง อันเนื่องมาจากประเทศญี่ปุนมีอัตราการเกิดตํ่าและเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
โดยการรวมงานกับเมืองโตเกียว (Tokyo Metropolitan Government) ในการสราง
โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายทีช่ือ่ Tokyo Torisu Rokugo โดยใหมกีารเรยีนระบบทวิ
ที่ใหมีทั้งการเรียนในหองเรียนและการฝกอบรมจากการทํางานจริง (On-the-job 
Training) ไปพรอม ๆ กัน
 ทั้งหมดนี้เปนเพียงตัวอยางบางสวนของนโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรมของ
เมืองโอตะ ซึ่งเปนเพียงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในระดับทองถิ่นเทานั้น ซึ่งจะเห็น
ไดวาญี่ปุนมีการกระจายอํานาจที่ประสบผลสําเร็จ เปนผลใหทองถิ่นมีศักยภาพในการ
ดําเนินการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถแกไขปญหาตาง ๆ
ไดตรงกับปญหาเฉพาะของทองถิ่น เชน ตนทุนที่ดินและการกอสรางโรงงาน
มีราคาแพง การขาดแคลนแรงงาน การปรับโครงสรางและประเภทของอุตสาหกรรม
ซึ่งสวนใหญเปน SMEs ใหเหมาะกับพื้นที่ ไปจนถึงการสงเสริมอุตสาหกรรม ทั้งในดาน
การอํานวยความสะดวก การชวยพัฒนาการบริหาร เทคโนโลยี ไปจนถึงดานการตลาด
ในการจัดงานแสดงสินคา และสรางเครือขายกับตางประเทศทั้งในดานการคา
และการผลิต ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความเขมแข็งของการบริหารระดับทองถิ่นของญี่ปุน
ได  เป นอย างดี  การศึกษาถึงแนวทางการกระจายอํานาจที่ประสบผลสําเร็จ 
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บทความพิเศษบทความพิเศษบทความพิเศษบทความพิเศษ

ขีดแขงขัน “WEF 2016” 

ประเทศไทย มีอะไรที่ผูประกอบการไทยควรรู

ขีดแขงขัน “WEF 2016”ขีดแขงขัน “WEF 2016”

รัฐบาลปจจุบันไดกําหนดใหการยกระดับ
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เปนวาระแหงชาติที่ทุกภาคสวนจะตอง
ตระหนกัถงึความสาํคญั เพราะในการพฒันา
ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ตองอาศัยความรวมมือจาก
ทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนในทกุพืน้ทีข่องประเทศ รวมทัง้
ต  องสร  างความเชื่ อมโยงกับประ เทศ
ในภมูภิาคใหมากขึน้ และเชือ่มโยงกบัโลกดวย
โดยภาคเอกชนจะเปนผูเลนทีม่บีทบาทสาํคญั
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการยกระดับ
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ในขณะที่ภาครัฐจะทําหน าที่ เป น
ฝายสนับสนุนโดยการดําเนินนโยบายการ
ปรับปรุงสภาวะแวดลอมตาง ๆ ที่ เอื้อ
อํานวยตอการดําเนินธุรกิจ เพื่อใหประเทศ
กาวตอไปไดอยางมั่นคง เศรษฐกิจมีความ
มั่งคั่ง โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศ
ในระยะยาวที่ยั่งยืน ดังนั้น ภาคเอกชน
ซึ่งเปนผู เล นหลักในการพัฒนาขีดความ
สามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ จึงควรทราบถึงสถานภาพหรือ
จดุออน จดุแขง็ของตวัเอง รวมถงึของผูเลนอืน่ ๆ
ซึ่งก็คือประเทศตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางใน
การกาวเดินตอไปในอนาคต
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 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 World Economic Forum (WEF) ไดเผยแพร
รายงานความสามารถในการแขงขันของประเทศตาง ๆ จํานวน 140 ประเทศ 
ในระดับโลก ประจําป ค.ศ. 2015-2016  ที่มีชื่อวา The Global Competitiveness 
Report 2015-2016 โดยใชดัชนีความสามารถในการแขงขันระดับโลก (Global 
Competitiveness Index หรอื GCI)  เปนตวัชีว้ดัเปรยีบเทยีบในดานตาง ๆ  ทีเ่ทยีบไดกบั
เสาหลัก (Pillar) ทั้งหมด 12 ดาน ที่รวมเขาเปนดัชนีองครวมดังกลาว ไดแก 
กลุมปจจัยพื้นฐาน (Basic Requirements) ซึ่งเปนกุญแจสําคัญสูการผลักดัน
การเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศ ประกอบดวย 4 ดาน คือ ดานสภาพแวดลอม
ดานสถาบัน (Institutions) โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ดานสภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกจิมหภาค (Macroeconomic Environment) ดานสขุภาพและการศกึษา
เบื้องตน (Health and Primary Education) กลุมที่สอง คือ กลุมเสริมประสิทธิภาพ 
(Efficiency Enhancers) ซึ่งจะนําสูความมีประสิทธิภาพของประเทศ ประกอบดวย
6 ดาน คอื ดานการศกึษาขัน้สงูและการฝกอบรม (Higher Education and Training) 
ดานประสิทธิภาพของตลาดสินคา (Goods Market Efficiency) ดานประสิทธิภาพ
ของตลาดแรงงาน (Labor Market Efficiency) ดานพัฒนาการของตลาดการเงิน 
(Financial Market Development) ดานความพรอมทางเทคโนโลย ี(Technological 
Readiness) ขนาดของตลาด (Market Size) และกลุมสุดทาย คือ กลุมนวัตกรรม
และระดับการพัฒนา (Innovation and Sophistication) ซึ่งมุงเนนการผลักดัน
ระดบันวตักรรมของประเทศ ประกอบดวย 2 ดาน คอื ดานระดบัการพฒันาของธรุกจิ 
(Business Sophistication) และดานนวัตกรรม (Innovation) โดยกําหนดให GCI 
มีคาเปนตัวเลขสูงสุดเทากับ 7

อภิยุกต อํานวยกาญจนสิน
สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ประเทศไทยไดรับการจัดอันดับใหอยู  ในอันดับที่  32 

ใกลเคียงกับปที่แลว ซึ่งอยู ในอันดับที่ 31 อันดับดีขึ้น

ในกลุมเสริมประสิทธิภาพ และกลุมนวัตกรรมและระดับ

การพฒันา   ในขณะทีก่ลุมปจจยัพืน้ฐาน ถดถอยลง 2 อนัดบั

ในปนี้ประเทศที่ไดอันดับ 1 ถึง 10 คือ สวิตเซอรแลนด 
ตามมาดวย สิงคโปร สหรัฐอเมริกา เยอรมนี เนเธอรแลนด ญี่ปุน 
ฮองกง ฟนแลนด สวีเดน และสหราชอาณาจักร ตามลําดับ 
โดยประเทศไทยได รับการจัดให อยู  ในอันดับที่  32 โดยมี
คะแนน 4.6 จากคะแนนเต็ม 7 คะแนน ซึ่งใกลเคียงกับปที่แลว 
ซึ่งอยูในอันดับที่ 31 และมีคะแนน 4.7 คะแนน ทั้งนี้ อันดับดีขึ้นใน
กลุมเสรมิประสทิธภิาพ (Efficiency Enhancers) และกลุมนวตักรรม 
และระดบัการพฒันา (Innovation and Sophistication) ในขณะที่
กลุมปจจัยพื้นฐาน (Basic Requirements) ถดถอยลง 2 อันดับ 

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศตลาดใหมและกําลังพัฒนาใน

เอเชีย (Emerging and Developing Asia) ไทยมีอันดับ

สูงรองจากมาเลเซียและจีน และไทยมีคะแนนมากกวาคา

เฉลี่ยของกลุม

 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศตลาดใหมและกาํลงั
พัฒนาในเอเชีย (Emerging and Developing Asia) 
ซึง่ประเทศไทยจดัอยูในกลุมนี ้ปรากฏวา ไทยซึง่อยูใน
อนัดบัที ่32 มอีนัดบัสงูรองจากมาเลเซยีและจนี ซึง่อยู
ในอันดับที่ 18 และ 28 ตามลําดับ และไทยมีคะแนน
มากกวาคาเฉลีย่ของกลุม เมือ่พจิารณาในรายละเอยีด 
ดานที่ประเทศไทยไดรับคาเฉลี่ยสูงกวากลุมประเทศ
ดังกลาวอยางเห็นไดชัด คือ ดานสาธารณูปโภค 
(Infrastructure) ดานสภาพแวดลอมเศรษฐกจิมหภาค 
(Macroeconomic Environment) ดานความ
พรอมทางเทคโนโลยี (Technological Readiness) 
ดานการศึกษาขั้นสูงและการฝกอบรม (Higher 
Education and Training) ดานขนาดของตลาด 
(Market Size) ด านการพัฒนาตลาดการเงิน 
(Financial Market Development) ดานระดับ
การพฒันาธรุกจิ (Business Sophistication) และดานประสทิธภิาพ
ตลาดสินคา (Goods Market Efficiency) 

              ผลประจําป ค.ศ. 2015-2016       ผลประจําป ค.ศ. 2014-2015  
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ตลาดสินคา (Goods Market Efficiency) 
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ในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) สิงคโปร มาเลเซีย ฟลิปปนส 

เวยีดนาม ลาว กมัพชูา และเมยีนมาร มอีนัดบัสงูขึน้ ในขณะ

ที่ไทยและอินโดนีเซีย อันดับตํ่าลง ทั้งนี้ ประเทศเวียดนามมี

อันดับสูงขึ้นถึง 12 อันดับ 

 สําหรับประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) ที่ ได รับ
การจดัอนัดบัความสามารถในการแขงขนัประจาํป ค.ศ. 2015-2016
เปรียบเทียบกับปก อนหนานี้ ประเทศที่อันดับความสามารถ
ในการแขงขันระดับโลกสูงขึ้นจากปที่แลว ไดแก สิงคโปร มาเลเซีย 
ฟลปิปนส เวยีดนาม ลาว กมัพชูา และเมยีนมาร ในขณะทีป่ระเทศไทย
และอินโดนีเซีย อันดับตํ่าลง โดยประเทศบรูไนไมมีการประเมิน
จัดอันดับในครั้งนี้  ทั้งนี้  ประเทศเวียดนามมีอันดับสูงขึ้นมา
โดยตลอดตัง้แตป ค.ศ. 2012 ซึง่อยูในอนัดบัที ่75 และขยบัขึน้มาอยูใน
อนัดบัที ่56 ในปปจจบุนั โดยเฉพาะในปนีเ้วยีดนามขยบัอนัดบัขึน้มา
ถึง 12 อันดับ จากอันดับที่ 68 ในผลการสํารวจปที่แลว นอกจากนี้
ประเทศขนาดใหญในอาเซียน 5 อันดับแรก ไดแก  มาเลเซีย ไทย
อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และเวียดนาม ทุกประเทศดังกลาวมีอันดับ
ความสามารถในการแขงขนัอยูในครึง่บนของการจดัอนัดบัของทัง้โลก

ปจจัยเรื่องการมีเทคโนโลยีใหมเพื่อใชงาน (Availability 

of Latest Technologies) ของผูประกอบการไทยมีระดับ

คะแนน 4.70 อยูอนัดบัที ่70 อนัดบัลดลงมาสามปตดิตอกนั

  ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของโดยตรงกับผูประกอบการในรายงาน
ฉบับนี้ที่ผู ประกอบการจะตองนําไปพิจารณา อาทิ ปจจัยเรื่อง
ความสอดคลองกันของคาจางและผลิตภาพการผลิต (Pay and 
Productivity) ไทยอยูอันดับที่ 53 ไดคะแนน 4.2 โดยอันดับลดลง
มาตลอดตั้งแตป ค.ศ. 2012 ในดานของปจจัยที่เกี่ยวของกับระดับ
ผูประกอบการ ไดแก  1)  การมเีทคโนโลยใีหมเพือ่ใชงาน  (Availability  
of   Latest Technologies) มีระดับคะแนน 4.70 อยูอันดับที่ 70 
ซึ่งอันดับลดลงมาสามปติดตอกัน 2) ความสามารถในการเรียนรู 
เทคโนโลยีของภาคธุรกิจ (Firm-level Technology Absorption) 

ประเทศไทยอยูอนัดบัที ่53 มรีะดบัคะแนน 4.9 เทากนักบัปทีผ่านมา และ
3) การลงทุนทางตรงของตางประเทศและการถายทอดเทคโนโลยี 
(FDI and Technology Transfer) ประเทศไทยอยูอนัดบัที ่28 มรีะดบั
คะแนน 4.9 ปรับตัวลดลงจากปกอน ในขณะที่ประเทศเพื่อนบาน
ของไทย คอื มาเลเซยี ไดคะแนนในดานนีถ้งึ 5.5 และอยูในอนัดบัที ่5

ระดับความรวมมือดาน R&D ระหวางภาคอุตสาหกรรม

และสถานศึกษาไทยอยูอันดับที่ 45 และเปนลําดับที่ 4 

ของอาเซียน ซึ่งนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ในรูปแบบคลัสเตอรมีเงื่อนไขบังคับโครงการที่ ได รับ

การสงเสริมตามนโยบายนี้ตองรวมมือกับสถาบันการ

ศึกษา สถาบันวิจัย หรือ Center of Excellence  ที่มีอยู

ในคลัสเตอร

 ดานระดับการพัฒนาธุรกิจ (Business Sophistication) 
ซึ่งสะทอนถึงการบริหารจัดการและการตลาด ตัวชี้วัดที่สําคัญ 
ไดแก ความลํ้าหนาของกระบวนการผลิต (Production Process 
Sophistication) ไทยไดคะแนน 4.1 อยูที่อันดับ 53 ลดลงติดตอกัน
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เปนปที่สาม ดานความสําคัญของการตลาด (Extent of Marketing) 
มรีะดบัคะแนน 4.9 อยูในอนัดบัที ่29 อนัดบัสงูขึน้มาโดยตลอดตัง้แต
ป 2012 และดานความพอใจในการกระจายอํานาจ (Willingness 
to Delegate Authority) ซึ่งหมายถึงความพอใจในการกระจาย
อาํนาจจากผูบงัคบับญัชาระดบัสงู สูผูใตบงัคบับญัชา ประเทศไทยอยู
ในอันดับที่ 35 มีระดับคะแนน 4.2 เทากันกับปที่ผานมา นอกจากนี้
ตัวชี้วัดอีกหนึ่งดานที่สําคัญในสวนของนวัตกรรม (Innovation) คือ 
ระดับความรวมมือดาน R&D ระหวางภาคอุตสาหกรรม และสถาน
ศกึษา (University-industry Collaboration in R&D) ประเทศไทย
อยู ในอันดับที่ 45 มีระดับคะแนน 4.0 เทากันกับปที่ผ านมา 
อยูในลําดับที่ 4 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร (อันดับที่ 5) มาเลเซีย 
(อันดับที่ 12) และอินโดนีเซีย (อันดับที่ 30) โดยประเทศฟนแลนด
มีระดับคะแนนสูงสุดอยูที่ 6.0
 ความรวมมือดาน R&D ระหวางภาคอุตสาหกรรมและ
สถานศกึษาเปนปจจยัทีส่าํคญัยิง่ประการหนึง่ ทัง้นี ้ในรายงานฉบบันี้ 
ประเทศไทยถกูจดัอยูในกลุมประเทศทีอ่าศยัปจจยัดานประสทิธภิาพ
เปนปจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Efficiency-driven Economies) 
จากที่ไทยมีจุดเดนดานแรงงานที่มีคุณภาพและราคาไมสูง ผนวกกับ
การนําเทคโนโลยีมาใชในการผลิตมากขึ้น แตในอนาคตไทย
คงไมสามารถใชจุดแข็งนี้สนับสนุนใหเศรษฐกิจเติบโตไดอยางยั่งยืน 
เนื่องจากไทยไมมีทรัพยากรธรรมชาติที่มากพอจนใชไดไมมีวันหมด
กอปรกับคาแรงงานที่เพิ่มขึ้น 

 ทางออกสําคัญ คือ ตองเรงพัฒนาเศรษฐกิจใหเปนเศรษฐกิจ
ที่เติบโตดวยนวัตกรรม (Innovation-driven) หรือการผลิตสินคา
หรือบริการที่มีความโดดเดนเปนเอกลักษณและมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น
เพื่อใหเปนที่ตองการในตลาด ซึ่งความรวมมือดาน R&D ระหวาง
ภาคอุตสาหกรรมและสถานศึกษาจะเปนปจจัยสนับสนุนที่สําคัญ 
ทําใหไทยกาวไปสูประเทศที่อาศัยนวัตกรรมเปนปจจัยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ (Innovation-driven Economies) ซึ่งจะชวยยกระดับ
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศใหสามารถแขงขันกับ
ตางประเทศไดในระยะยาว ทั้งนี้ นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในรูปแบบคลัสเตอรที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 กันยายน 
2558 กม็เีงือ่นไขบงัคบัวา ทกุโครงการทีไ่ดรบัการสงเสรมิตามนโยบายนี้
จะตองรวมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หรือ Center of 
Excellence  ที่มีอยูในคลัสเตอร
 กลาวโดยสรุป การสํารวจความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศตางๆ โดย WEF (World Economic Forum) 
หรือดัชนีความสามารถทางการแขงขันระดับโลก (Global 
Competitiveness Index: GCI) เปนมาตรวัดที่สําคัญ
ซึ่งประเทศตาง ๆ ทั่วโลกเฝารอและจับตาดู   เนื่องดวยนอกจาก
จะเปนการจดัอนัดบัความสามารถในการแขงขนัของประเทศตาง ๆ  แลว
ยังสามารถชี้ใหเห็นถึงจุดเดน และประเด็นที่ควรตองพิจารณา
ในการจดัวางยทุธศาสตรของประเทศตอไปในอนาคตดวย
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 ดวยปจจัยตางๆ ที่สมบูรณพรอมของเมือง Wageningen 
ที่รายลอมดวยภาคการเกษตร ซึ่งเปนแหลงวัตถุดิบชั้นดีสําหรับ
อุตสาหกรรมเกษตร และมีเทคโนโลยีการเกษตรเปนคําตอบ
หนึ่งที่ทําใหเกษตรกรในพื้นที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดี 
จากความเชีย่วชาญดานการจดัการเกษตร การทดลองปลกูพชืดวย
วิธีใหมใหไดผลผลิตคงที่ในทุกฤดูกาล ยังสงผลใหเนเธอรแลนด
สามารถสงออกผลิตผลทางการเกษตรไดมากเปนอันดับ 2 ของโลก
รองจากสหรัฐอเมริกาที่มีพื้นที่ ใหญโตกว ามาก นอกจากนี้ 
เมือง Wageningen ยังเปนที่ตั้งของบริษัทอาหารชั้นนําจากทั่ว
โลกกวา 145 บริษัท ศูนยวิจัยกวา 20 แหง สถาบันการศึกษา
จํานวนมาก รวมถึงมหาวิทยาลัย Wageningen ที่มีชื่อเสียงในดาน
เทคโนโลยีการเกษตร มีการเรียนการสอนและการวิจัยที่มุงเนน
เรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ มีบุคลากรที่มีทักษะดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกวา 15,000 คน และยังเปนที่ตั้งของบริษัทที่
ผลติเครือ่งจกัรกลสาํหรบัใชในอตุสาหกรรมผลติและแปรรปูอาหาร
มากถึง 200 บริษัท

บทความพิเศษบทความพิเศษ

ปจจุบันการรวมกลุ มของภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรม

ที่เรียกวา “คลัสเตอร (Cluster) หรือเครือขายการผลิต

ที่มีองคกรสรางความรูและมีการเชื่อมโยงลูกคาในลักษณะ

ของหวงโซการผลิต กอใหเกิดประโยชนตอการสงเสริม

นวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรูและความรวมมือระหวาง

สมาชิกในหวงโซการผลิตดังกลาว” เปนเรื่องที่พบเห็น

ไดทัว่ไป อยางเชน Food Valley คอื ตวัอยางของการรวมกลุม

คลสัเตอรดานอาหารทีป่ระสบความสาํเรจ็ระดบัโลกทีต่ัง้อยู

บนพืน้ทีท่ีถ่กูเลอืกวาเหมาะสม นัน่คอื “เมอืง Wageningen”

ซึ่งอยู ระหว างเมือง Amsterdam และ Rotterdam 

ตอนกลางของเนเธอรแลนด 

ตามไปดู “Wageningen” 
กบัโมเดลเคร�อขายนวตักรรมอาหารของเนเธอรแลนด

ณัฏฐ�ญา เนตยสุภา
สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2
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 ดวยเหตุผลนี้ รัฐบาลเนเธอรแลนดจึงตอยอดจากจุดแข็ง
ของเมือง Wageningen ที่มีอยู เดิมเชื่อมโยงไปสู การพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ซึ่งเปนสินคาสงออกหลักของประเทศ
และแหลงทีม่าของความไดเปรยีบทางการคา โดยเฉพาะผลติภณัฑ
ปศุสัตวและพืชผักตาง ๆ นอกจากเนเธอรแลนดจะมีอุตสาหกรรม
อาหารและการเกษตรขนาดใหญ มีบริษัทอาหารและเครื่องดื่ม
ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกอยาง Unilever, Heineken, VION และ 
Royal Friesland Campina เนเธอรแลนดยังมีทาเรือร็อตเตอรดัม
ที่เปนทาเรือที่ใหญที่สุดในยุโรปและมีสาธารณูปโภคดานโลจิสติกส
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความพรอมทั้งทาเรือนํ้าลึกและสนามบิน 
 ดังนั้น รัฐบาลเนเธอรแลนดจึงเล็งเห็นวาการสรางนวัตกรรม
ดานอาหารจะชวยสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
ประกอบกับการบริโภคอาหารมีแนวโนมไปสูอาหารเพื่อสุขภาพ 
(Health Food) และอาหารอินทรีย (Organic Food) ซึ่งมี
ความจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และหนวยวิจัยตาง ๆ ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรม
อาหารที่นําไปสูการเกิดผลิตภัณฑใหม ๆ
 โมเดล Food Valley ของเนเธอรแลนดที่มีศูนยกลาง
อยูที่เมือง Wageningen จึงเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อเกือบ 20 ปมาแลว
โดยในชวงนั้นเนเธอรแลนดประสบปญหาการเกษตร กลาวคือ 
ทั้งปริมาณและคุณภาพลดลง ซึ่งก็ไมแตกตางจากประเทศไทย
ในชวงเวลานี ้สิง่ทีเ่นเธอรแลนดทาํกค็อืสรางเครอืขายความเชือ่มโยง
ระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และมหาวิทยาลัยรวมทั้ง
สถาบนัวจิยัตางๆ เขาดวยกนั เพือ่ผลกัดนัใหมกีารสรางความรูและใช
ผลงานทางวิชาการมาพัฒนาตอยอดในอุตสาหกรรมอาหารจนเกิด
เปนสินคาตาง ๆ ออกสูตลาดไดอยางรวดเร็ว จนกลายเปนตนแบบ
สาํหรบัหลาย ๆ   ประเทศในการนาํโมเดลการพฒันาของ Food Valley
ทีป่ระสบความสาํเรจ็ในบรบิทของคลสัเตอรการพฒันาอตุสาหกรรม
อาหารที่ลํ้าหนา อยูในโซนพื้นที่เมือง Wageningen ที่มีการสราง
เครือขายนวัตกรรมการผลิตอาหารอยางเปนรูปธรรม แมวา
เนเธอรแลนดตองใชเวลาในการพฒันาโมเดล Food Valley ภายใน
ประเทศใหประสบความสาํเรจ็อยางในปจจบุนั แตการพฒันาสนิคา
อาหารแตละรายการของ Food Valley ยังดําเนินไปอยางตอเนื่อง 
ภายใตรูปแบบและปจจัยสําคัญในการพัฒนา Food Valley ดังนี้

1. การลงทนุแบบ PPP (Public-Private Partnership)
 รัฐบาลเนเธอรแลนดไดกอตั้ง Food Valley ขึ้นเปนองคกร
อิสระ มีหนวยงานที่สนับสนุนการกอตั้ง ประกอบดวย Ministry of 
Economic Affairs จงัหวดั Gelderland ทีเ่ปนหนวยงานภาครฐัใน
พื้นที่ และ Wageningen University รวมกันลงทุนดานโครงสราง
พืน้ฐานจดัสรรงบประมาณเพือ่สงเสรมิงานวจิยัแกสถาบนัการศกึษา 
และอํานวยความสะดวกในการประชุมเครือขายที่ประกอบไปดวย 

หนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนทั้งผูประกอบการ
และสถาบันวิจัย 

 Food Valley ทําหนาที่เปนศูนยกลางของเครือขายที่
มีบทบาทเปนตัวกลาง (Broker) ในการประสานงานระหวาง
ภาคเอกชนกับสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาและสรางนวัตกรรมอาหาร 
ตามพนัธกจิทีต่ัง้ไว คอื “Position the Netherland as the global 
center of innovation in the food industry” โดยมเีปาหมายใน
การดําเนินการ คือ สงเสริมการเชื่อมโยงระหวางภาคอุตสาหกรรม
อาหารกับศูนยวิจัยดานอาหารทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
โดยมีจุดประสงคเพื่อพัฒนานวัตกรรมอาหาร

  สนับสนุนการคิดคนนวัตกรรมและ
   เทคโนโลยีใหม ๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร

  สนับสนุนการสรางเครือขายความรู
   โดยมุงเนนใหเกิดประโยชนตอภาคธุรกิจ

  สนับสนุนบริษัทในกลุมอุตสาหกรรม
  อาหารใหจดัตัง้แหลงผลติใน Food Valley
  กระตุนใหเกิดการจัดตั้งบริษัทใหม 

   (Start-up) ในกลุมอุตสาหกรรมอาหาร
  สรางแรงดงึดดูใหเกดิการลงทนุจากตางชาติ

   สนับสนุนในการจัดทําโครงการวิจัยและ
   พัฒนาอาหารในระดับ SMEs

2. รปูแบบมลูนธิทิี่ไมแสวงหาผลกาํไร (Foundation)
   Food Valley อยูในรูปแบบมูลนิธิที่ไมแสวงหาผลกําไร 
(Foundation) โดยมีโครงสรางของคณะกรรมการที่ประกอบดวย
คณะกรรมการอสิระในรปูแบบ Triple Helix คอื มทีัง้ภาคการศกึษา 
(Academia) ภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม เปนองคประกอบรวม
ของคณะกรรมการ ซึ่งการทํางานจะเปนการรวมมือกันระหวาง 
1) ภาคการศึกษา ประกอบไปดวย นักวิทยาศาสตร ที่ปรึกษา 
อาชวีศกึษา 2) ภาครฐัทีม่ ีMinistry of Economic Affairs หนวยงาน
ภาครัฐระดับจังหวัด เทศบาล และ European Union และ 
3) ภาคอุตสาหกรรม บริษัทขามชาติ วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม SMEs บรษิทัดานเทคโนโลยอีาหาร และบรษิทัตางประเทศ
   บุคลากรของ Food Valley มีเพียง 20 คน และมีหัวหนา
โครงการพิเศษที่มีหนาที่ดูแลโครงการตางๆ ภายใตการกํากับ
ดูแลของ Food Valley ที่มีงบประมาณสนับสนุนมาจาก 3 สวน 
คือ งบประมาณจากรัฐบาล รายไดจากคาสมาชิกใน Food Valley 
และคาธรรมเนียมของโครงการ ปจจุบัน Food Valley มีบริษัท
ทีเ่ปนสมาชกิอยู 145 บรษิทั สาํหรบัประเทศไทยมกีลุมบรษิทั มติรผล
 และกลุมบริษัท เบทาโกร รวมเปนสมาชิกอยูดวย
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3. กิจกรรมหลักของ Food Valley 

   สามารถจําแนกได ดังนี้ 
  ด านธุรกิจ Food Valley จะทําหนาที่ เป นตัวกลาง 

(Facilitator)  ในการประสานงานระหวางภาคเอกชนกบัสถาบนัวจิยั 
กลาวไดวาเปนการประสานงานระหวางผูที่เปนเจาขององคความรู
กบัภาคธรุกจิในการพฒันาและสรางนวตักรรมทางอาหาร นอกจากนี้
ยังทําหนาที่ในการจัดงาน Food Valley Expo ซึ่งเปนงาน
แสดงสินคาและนวัตกรรมดานอาหารในระดับนานาชาติ โดยมี
การประกวดผลงานดานงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมอาหาร
ดีเดน ภายใตกิจกรรมดังกลาวไดสงผลใหเกิดการประชาสัมพันธ
ถึงงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมของ Food Valley ในวงกวาง

  ดานวชิาการ โดยมกีารจดัทนุ “Food     Valley     Ambassador” 
ซึ่งเปนทุนการศึกษาภายใต Wageningen University รวมกับ
บริษัทขามชาติ 10 บริษัทที่มอบใหแกนักศึกษาในตางประเทศที่
มีความตั้งใจจะทํางานดานอาหาร และดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
ที่มีสาขาวิชาที่ เป ดรับ ได แก  การเกษตรปาไม และประมง 
วิศวกรรม วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม การแพทยและวิทยาศาสตร
สุขภาพ วิทยาศาสตรธรรมชาติ โดยนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง
จะมีโอกาสไดรวมงานกับบริษัทเหลานั้นเปนเวลา 1 ป ภายในพื้นที่ 
Food Valley อีกดวย

  ดานการใหบริการของ Food Valley โดยมีการออก 
Innovation Voucher เปนเงินทุนของกลุม SMEs ในการลงทุน
คิดคนการสรางนวัตกรรมดานอาหาร การสนับสนุนผูประกอบการ
ใหมในการสรางนวตักรรมดานอาหาร ซึง่ Food Valley มจีดุเดนอยูที่
การมีระบบและมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ
ในการวิเคราะหศักยภาพของบริษัทใหมที่มีความพรอมในการ
พัฒนาเปนนวัตกรรมอาหารได 

4. องคกรภายใตเครือขาย

 ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
 กุญแจสําคัญที่ส งผลให  Food Valley เนเธอร แลนด 
ประสบผลสําเร็จ คือ องคกรภายใตเครือขายที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน เชน NIZO Food Research, Food & Nutrition Delta, 
Netherland Organization for Applied Scientific หรือ TNO, 
Wageningen University and Research Center, TI Food Nutrition 
เปนตน โดยมีการทํางานรวมกันอยางบูรณาการ ซึ่งเปนสวนสําคัญ

ในการผลกัดนัใหเกดิความเชือ่มโยงกบัภาคอตุสาหกรรม กอใหเกดิ
การผลิตผลงานวิจัยที่ตรงกับความตองการของผู ประกอบการ
และสงผลใหเกิดการประยุกตใชงานวิจัยในเชิงพาณิชย
 อย  าง ไรก็ตาม ป จจัยที่ ทํ า ให  เน เธอร แลนด สามารถ
ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของตนเองใหดีขึ้น อยางหนึ่งเกิดจาก
ขอไดเปรียบในดานทําเลของ Food Valley ที่ตั้งอยู ที่เมือง 
Wageningen ดังที่กลาวมาแลว ทําใหเกิดกิจกรรมโลจิสติกส และ 
Connectivity ที่มีประสิทธิภาพ สงผลใหเนเธอรแลนดสามารถ
นาํเขาวตัถดุบิจากแหลงอืน่ ๆ  มายงัประเทศของตนเอง เพือ่ผลติหรอื
แปรรูปแลวสงไปขายใหกับประเทศสมาชิกยุโรปอื่น ๆ ไดสะดวก 
นอกจากนี้ การใชประโยชนจากเครือขายวิจัยของ Food Valley 
โดยเฉพาะ Wageningen University ทีเ่ปนหนึง่ในเรือ่งอาหารและ
การเกษตร รวมกบัเครอืขายธรุกจิซึง่ประกอบดวยบรษิทัชัน้นาํตางๆ
ที่สรางสรรคและริเริ่มเทคโนโลยีดานอาหารใหม ๆ มาชวยเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตอาหารของเนเธอรแลนดใหกาวไกล อยางไรก็ดี
ลองมาดูงานวิจัยบางชิ้นของ Wageningen University ไดแก

  งานชิ้นแรกเปนการปลูกพืชที่ลอยจากดิน เนื่องจากเดิม
มีปญหาสารอาหารในผักสูญเสียจากการรดนํ้า ทําใหสารอาหาร
ในผกัไมเพยีงพอทีจ่ะขายไดตามกฎของสหภาพยโุรป จงึเกดิการคดิ
วิธีปลูกผักที่ลอยอยูเหนือดินขึ้นมาเพื่อแกปญหาดังกลาวได

  ตวัอยางชิน้ทีส่องเปนโครงการทีช่ือ่วา “Unifarm” ซึง่มพีืน้ที่
ใหทดลองสิ่งตาง ๆ เกี่ยวกับพืชและการปลูกพืช โดยโครงการได
ควบคมุดแูลการปลกูเพือ่งานวจิยั และรวบรวมความรูในทางปฏบิตัิ
ดานเทคนิคและบริการ เพื่อใหการทดลองเกิดขึ้นไดอยางเปนรูป
ธรรมในงบประมาณที่เหมาะสม

  ตัวอยางผลสําเร็จของบริษัท Kikkoman ซึ่งจัดตั้งศูนยวิจัย
พัฒนาคุณภาพที่  Food Valley เพื่อช วยปรับรสชาติของ
ซอสถั่วเหลืองของญี่ปุนใหถูกปากคนยุโรปมากขึ้น และเมื่อมั่นใจ
วาขายไดดีในตลาดยุโรป จึงเขามาจัดตั้งบริษัทในตอนเหนือของ
เนเธอรแลนดเพื่อผลิตซอสถั่วเหลืองสําหรับยุโรปโดยตรงแทน
การนําเขาจากญี่ปุน
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  เจาตลาดซอสมะเขือเทศอยาง Heinz ก็มาตั้งบริษัทอยูดวย
เชนกัน โดยให Food Valley คิดคนนวัตกรรมชวยลดความสูญเสีย
ระหวางการผลติ ซึง่ทมีงาน Food Valley ไดวจิยัหาสายพนัธุมะเขอื
เทศที่ปลูกใหไดผลที่มีขนาดเทากับเครื่องบดและเทากันทุกลูกโดย
ไมหั่นและปลอด GMO
   การวิจัยเพื่อหาลักษณะเฉพาะของอาหารที่มีสวนประกอบ
ที่เหมาะกับวัตถุประสงคการนําไปใช เชน นมที่มีสารอาหารเปน
ประโยชนตอสขุภาพ นมทีม่สีวนประกอบเหมาะแกการผลติเนยแขง็
ไขเสริมคุณคาชวยยับยั้งโรคตาบางชนิดในผูสูงอายุ เปนตน
 จะเห็นไดวา ตัวอยางเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงศักยภาพของการ
ตอยอดงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานอาหารที่
เปนไดมากกวาทีเ่ราคาดคดิ โดย Food Valley พยายามตอบสนอง
ความตองการของตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อผูบริโภคทั่วโลก
มแีนวโนมตองการอาหารเพือ่สขุภาพเพิม่ขึน้ และผลติภณัฑอาหาร
จําเปนตองอาศัยเครือขายการวิจัยและพัฒนาอยาง Food Valley 
มากขึ้นเรื่อย ๆ อยางไรก็ดี สิ่งสําคัญที่จะตองไมลืมวาความสําเร็จ

ของโมเดล Food Valley คือ ความเชื่อมโยงกันระหวางภาครัฐ 
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา 
 แมวาการนาํรองโดยภาครฐัจะเปนปจจยัพืน้ฐานทีม่คีวามจาํเปน 
แตหากขาดการเชื่อมตอกับผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 
และภาควิชาการแลว คงไมประสบความสําเร็จไดงายนัก ตามที่ 
มร. โรเจอร แวน ฮอสเซล ผูอํานวยการ Food Valley กลาวไว
ในโอกาสที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไดเข าเยี่ยมชม 
Food Valley โดยใหสัมภาษณวา

“เมื่ออุตสาหกรรมอาหารตองการจะทําอะไรสักอยาง Food 
Valley จะตรงไปที่ภาควิชาการ ซึ่งสามารถเจาะจงไดวา
งานวิจัยชิ้นใดที่ตรงตามความตองการของภาคอุตสาหกรรม
อาหาร โดย Food Valley ทําหนาที่เชื่อมโยงภาควิชาการ 
ภาคอุตสาหกรรมอาหารเขาดวยกัน เพื่อใหสามารถผลิตอาหาร
ไดตรงความตองการของผูบริโภค จึงเปนการรวมตัวกันของ
เครือขายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู  และมีพลังในการตอรอง
กับผูผลิตวัตถุดิบ ซึ่งธุรกิจอาหารจะไมพัฒนา หากไมมีภาค
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วชิาการเขามาชวยเหลอื ในสวนของเนเธอรแลนด 
ภาควิชาการ คือมหาวิทยาลัย และมีงานวิจัย
มากมายที่เกี่ยวของกับอาหาร เมื่อลองเขาไปดู
งานวิจัยเหลานั้นจะพบวา สามารถนํามาใชใน
อุตสาหกรรมอาหารไดตั้งแตการผลิตไปจนถึงการ
แปรรูปวัตถุดิบใหเปนอาหารตามความตองการ”

สําหรับประเทศไทยที่มีพื้นฐานในการทํา
การเกษตรทีด่ ีมแีหลงวตัถดุบิทางการเกษตรกระจาย
อยูในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ อีกทั้งมีอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารเชนเดียวกับเนเธอรแลนด และยังมี
หนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาหลายแหง
ที่ทําการวิจัยผลิตภัณฑอาหาร แตเนื่องจากขอจํากัด
ในเรือ่งองคความรู การวจิยัและพฒันาผลติภณัฑของ
ไทยซึ่งผลงานวิจัยดานอาหารของสถาบันตาง ๆ ยัง
ไมเปนที่แพรหลายและไมสามารถผลักดันออกสูเชิง
พาณชิยได ดงันัน้ คงถงึเวลาแลวทีแ่วดวงอาหารของ
ไทยจะตองมีการพัฒนาอยางกาวกระโดด โดยการ
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและองคความรูสูเครือขาย
อาหารในรูปแบบโมเดลของไทยอยางแทจริง แต
เนื่องจากปนี้สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได
วิเคราะหและพบวา อุตสาหกรรมอาหารกําลัง
ประสบปญหาสําคัญจากปจจัยภายในอุตสาหกรรม
เอง กลาวคือ ปญหาการจัดการวัตถุดิบสินคาเกษตร 
โดยมีสาเหตุจากความไมสมดุลของวัตถุดิบที่มีความ
ผันผวนทั้งดานปริมาณ เวลา ราคา และคุณภาพ 
ซึ่งสงผลตอความสามารถในการบริหารจัดการ
วตัถดุบิของผูประกอบการอาหาร ดงันัน้ สาํนกังานฯ
จึงได นําร องการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อน
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อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร โดยการวางแผนเพื่อกําหนดพื้นที่โซนนิ่ง
อตุสาหกรรมเกษตรและอาหารทีส่อดคลองกบัโซนนิง่ภาคเกษตร และมคีวามเชือ่ม
โยงกบัแนวทางการสงเสรมิใหเกดิการลงทนุของภาคอตุสาหกรรมอาหารบนพืน้ฐาน
ความสมดุลในเชิงพื้นที่ นําไปสูการจัดสรรวัตถุดิบและทรัพยากรไดอยางเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการผลิตโดยรวม
 มากไปกวานั้นสํานักงานฯ ยังไดเชื่อมโยงจากการกําหนดพื้นที่โซนนิ่ง
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารดังกลาว ตอยอดไปสูแนวคิดที่จะพัฒนาเครือขาย
นวัตกรรมภาคอุตสาหกรรมที่มีอุตสาหกรรมอาหารเปนหนึ่งในสาขาอุตสาหกรรม
เปาหมาย ซึ่งสํานักงานฯ ตองการใหเกิดการเชื่อมโยงความตองการนวัตกรรมของ
ภาคอุตสาหกรรมไปสูหนวยงานสนับสนุนงานวิจัย นักวิจัย แหลงทุนสนับสนุนงาน
วิจัย และการผลักดันใหเกิดการผลิตในเชิงพาณิชยอยางเปนระบบ อยางไรก็ตาม 
สํานักงานฯ ไดเตรียมวางแผนการพัฒนาเครือขายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม
อาหารไวในระยะ 5 ป โดยมีความเปนไปไดที่จะสนับสนุนใหภาคอุตสาหกรรม
อาหารเปนผู มีบทบาทนําในการกําหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมอาหาร
ของประเทศไปสู การผลิตที่ใช นวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงและในระยะ
เวลาอันใกลนี้ อุตสาหกรรมอาหารจะมีโมเดลการจัดโซนนิ่งพื้นที่อุตสาหกรรม
สอดรับกับการจัดโซนนิ่งภาคเกษตร และอุตสาหกรรมอาหารก็จะมีเครือขาย
นวัตกรรมภาคอุตสาหกรรมที่สามารถผลักดันใหเกิดการผลิตในเชิงพาณิชยได 
ผลประโยชนที่จะไดรับในครั้งนี้คาดวา จะสงผลใหไทยสามารถยกระดับขีดความ
สามารถในการแขงขันไปพรอมกับการเสริมสรางความมั่นคงทางดานอาหาร
ไดโดยไมแตกตางไปจาก Food Valley ที่ Wageningen อยางแนนอน
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 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ งหม เปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญ

กับประเทศไทยทั้งในเชิงมูลคาทางเศรษฐกิจและในเชิงสังคม เนื่องจากเปน

อุตสาหกรรมสงออกที่สําคัญ และเปนที่รองรับแรงงานจํานวนมาก ปจจุบัน

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ งหมประสบปญหาตาง ๆ หลายดาน เชน 

การขาดแคลนแรงงาน โครงสรางประชากรที่เขาสูสังคมผูสูงอายุ นโยบายรัฐบาลที่

ปรบัคาแรงขัน้ตํา่ทัว่ประเทศ สงผลกระทบตอมลูคาการสงออก ทาํใหขดีความสามารถ

ในการแขงขันของผู ประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุ งหมของไทยลดลง ดังนั้น

หนวยงานที่ เกี่ยวข อง รวมทั้งผู ประกอบการจึงต องเร งหาหนทางใหม ๆ 

ในการประคับประคองธุรกิจใหผานพนวิกฤตตาง ๆ ไปได 

 แนวทางหนึ่งที่จะเปนทางเลือกและโอกาสสําคัญสําหรับผู ประกอบการ

ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของไทย คือ การมุงเนนการผลิตสินคา

ใหม ๆ ที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น การเขาสู ตลาดใหมที่นอกเหนือจากตลาดสิ่งทอ

และเครื่องนุงหม รวมถึงสรางความหลากหลายใหกับผลิตภัณฑสิ่งทอเพื่อเปน

วัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมตอเนื่อง ดวยการพัฒนานวัตกรรมการผลิตสิ่งทอ

ใหมีคุณสมบัติและมีความสามารถในการใชงานที่หลากหลายแตกตางจากคูแขง 

เพื่อกาวไปสู “อุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิค” ซึ่งจะชวยยกระดับและเสริมสราง

ศักยภาพอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย 

ประวีรา โพธิสุววรณ
สํานกันโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

บทความพิเศษบทความพิเศษ

“การเพิม่ศกัยภาพการแขงขนัของอตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุงหมไทยในอนาคตจะไมใชการแขงขนั

ดานราคา แตจําเปนตองสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑ และสรางความหลากหลายของวัตถุดิบ 

ดวยการพัฒนานวัตกรรมการผลิต เพื่อให ไดสิ่งทอที่มีคุณสมบัติหลากหลาย มีความเฉพาะ

ตามวัตถุประสงคการใชงาน และสามารถรองรับการใชงานในอุตสาหกรรมสาขาอื่น ๆ ได”

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 17วารสาร

Technical Textile 

อนาคตใหมสิ่งทอไทย
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 “สิ่งทอเทคนิค (Technical Textile)” คือ วัสดุสิ่งทอและผลิตภัณฑสิ่งทอที่ผลิตขึ้นใหมีคุณสมบัติและรูปแบบเฉพาะ

ตามวตัถปุระสงคของการใชงาน กลาวคอื มกีารใชงานดานคณุสมบตัแิละประสทิธภิาพทางเทคนคิของสิง่ทอเหลานัน้ มากกวาการใชงาน

ดานความสวยงามหรือเพื่อการตกแตง โดยทั่วไปสิ่งทอเทคนิค (Technical Textile) สามารถจําแนกไดเปน 12 ประเภท ไดแก

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 18 วารสาร

ที่มา : www.technotexindia.in/geotextiles.html

สิ่งทอเทคนิคทางการเกษตร
เชน ผาคลุมดิน ตาขายปองกันแสง

สิ่งทอเทคนิคทางธรณี
เชน สําหรับเสริมแรงดัน ผากันซึม

สิ่งทอเทคนิคสําหรับบรรจุภัณฑ
เชน Big bag ถุงไปรษณีย

                 Techtextil 2015                                                www.vintex.com                              www.technicaltextilesmarket.com

ที่มา : Technical Textiles: Future of Indian Textile

           www.innovationintextiles.com                                www.thai.alibaba.com                                        Techtextil 2015

สิ่งทอเทคนิคเพื่อสิ่งแวดลอม
เชน ผากรองแสง สายพานลําเลียง

สิ่งทอเทคนิคทางกีฬา
เชน ใบเรือ รมชูชีพ

สิ่งทอเทคนิคสําหรับเครื่องเรือน
เชน เฟอรนิเจอรผา พรมเช็ดเทา

สิ่งทอเทคนิคในยานยนต
เชน ถุงลมนิรภัย เข็มขัดนิรภัย

สิ่งทอเทคนิคทางการกอสราง
เชน เสนใยเสริมแรงคอนกรีต ฉนวน

สิ่งทอเทคนิคทางการแพทย
เชน ผาพันแผล ดายเย็บแผล ชุดผาตัด

สิ่งทอเทคนิคทางอุตสาหกรรม
เชน ผากรองแสง สายพานลําเลียง

สิ่งทอเทคนิคเพื่อการปองกัน
เชน เชือกทนไฟ ชุดปองกันสารเคมี

สิ่งทอเทคนิคสําหรับเครื่องนุงหม
เชน เสื้อระบายอากาศ พื้นในรองเทา
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  ปจจุบันตลาดสิ่งทอเทคนิคของโลกมีมูลคาประมาณ 141.8 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และมีปริมาณความตองการใชสูงถึง 

27.87 ลานตันตอป โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟกเปนตลาดที่มีขนาดใหญที่สุดประมาณ  รอยละ 53 ของมูลคาการคาผลิตภัณฑสิ่งทอ

เทคนิคของโลก ซึ่งถือวาเปนตัวเลขที่นาสนใจในการที่ผูประกอบการไทยจะเขาไปดึงสวนแบงการตลาดจากอุตสาหกรรมนี้ 

 โอกาสหนึ่ งสําหรับอุตสาหกรรมสิ่ งทอเทคนิคไทยที่จะแสดงศักยภาพสู สายตาคู ค าจากนานาประเทศทั่วโลก 

คือ งาน Techtextil Exhibition ซึ่งจัดขึ้นทุก 2 ป เปนงานยิ่งใหญที่รวบรวมเทคโนโลยี นวัตกรรม และความกาวหนาดานสิ่งทอ

เทคนคิจากผูเชีย่วชาญสิง่ทอเทคนคิทัว่โลก การแสดงผลงานวจิยัและพฒันาสิง่ทอเทคนคิ และมกีารประกวดนวตักรรมสิง่ทอเทคนคิ 

(Technical and Texprocess Innovation Awards) โดย Techtextil 2015 มผีูประกอบการเขารวมจดัแสดงสนิคา จาก 50 ประเทศ

รวม 1,370 บริษัท ซึ่ง 5 อันดับแรกที่มีผูประกอบการเขารวมมากที่สุด ไดแก เยอรมนี จํานวน 461 ราย อิตาลี จํานวน 131 ราย 

ฝรั่งเศส จํานวน 96 ราย จีน จํานวน 84 ราย และอังกฤษ จํานวน 67 ราย สําหรับสัดสวนของผูประกอบการจากประเทศตาง ๆ 

ที่เขารวมงาน แสดงดังรูปที่ 1

 ผู ประกอบการสวนใหญเปนกลุ มประเทศยุโรปมากถึง

รอยละ 80 รองลงมา คือ กลุมประเทศเอเชีย (รอยละ 14) 

และกลุมประเทศในทวีปอเมริกา (รอยละ 2) แสดงใหเห็นวา 

เทคโนโลยีการผลิตสิ่งทอเทคนิคสวนใหญอยูในแถบทวีปยุโรป 

สวนผูประกอบการจากทวปีเอเชยีทีร่วมแสดงสนิคาสิง่ทอเทคนคิ

มากที่สุด คือ จีน (รอยละ 6) รองลงมา คือ ไตหวัน (รอยละ 3) 

เกาหลีใตและอินเดีย (รอยละ 2) และญี่ปุน (รอยละ 1) สะทอน

ใหเหน็วา ประเทศเหลานีเ้ปนประเทศผูนาํดานเทคโนโลยกีารผลติ

สิง่ทอเทคนคิของเอเชยี สาํหรบัประเทศไทย ยงัไมมผีูประกอบการ 

สมาคม สถาบนั หรอืหนวยงานทีเ่กีย่วของ เขารวมแสดงผลติภณัฑ

สิ่งทอเทคนิคแตอยางใด มีเพียงบริษัทญี่ปุ นที่มีฐานการผลิต

สวนหนึง่ในประเทศไทยเขารวมออกงานในนามบรษิทัญีปุ่นเทานัน้

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 19วารสาร

รูปที่1   แสดงสัดสวนของผูประกอบการที่เขารวมงาน Techtextil ป 2558 จําแนกตามประเทศ

 ผลิตภัณฑและบริการที่จัดแสดงภายในงานมีทั้งกลุมที่เปน

เสนใย เสนดาย ผาผืน สิ่งทอเฉพาะดาน (Functional textiles) 

วัสดุคอมโพสิต กลุมอุตสาหกรรมสนับสนุน เชน สารเติมแตง

เพิ่มคุณสมบัติ สีชนิดพิเศษ ตลอดจนกลุมธุรกิจวิจัยพัฒนาและ

ที่ปรึกษาดานสิ่งทอเทคนิค กลุมเทคโนโลยีและกระบวนการ

ผลิต และสมาคมหรือสถาบันดานสิ่งทอเทคนิค นอกจาก

ผลติภณัฑสิง่ทอเทคนคิแลวยงัมกีารแสดงและจาํหนายเครือ่งจกัร

ในกระบวนการผลิตสิ่งทอเทคนิค ที่มีชื่องานวา Texprocess 

โดยมีผูผลิตเครื่องจักร และพัฒนากระบวนการผลิตสิ่งทอเทคนิค

จาก 30 ประเทศ จํานวน 241 ราย ซึ่งประเทศผูผลิตสําคัญ 

5 อันดับแรก ไดแก เยอรมนี อิตาลี จีน ไตหวัน และอังกฤษ
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ตวัอยางผูผลติสิง่ทอเทคนคิชัน้นาํทีจ่ดัแสดงผลติภณัฑ

และเครื่องจักรภายในงาน เชน

 บริษัท Contitech จํากัด เป นบริษัทในเครือ 

Continental ผูผลิตยางรถยนตระดับโลก ที่ขยายธุรกิจไปสู

สิง่ทอเทคนคิ โดยใชเทคโนโลยใีนการผสมผสานคณุสมบตัขิองผา

กับวัสดุตาง ๆ เชน ยาง โลหะ พลาสติก เพื่อใหเกิดสิ่งทอเทคนิค

ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ เชน ผาที่สามารถปองกันนํ้าและสารเคมี

ซมึผาน สาํหรบัผลติชดุดาํนํา้ ชดุดบัเพลงิ ชดุผจญสารเคม ีเปนตน

 บรษิทั Swiss Benninger จาํกดั ตัง้มานานกวา 150 ป 

นบัเปนผูนาํในตลาดโลกบรษิทัหนึง่ ธรุกจิของ Swiss Benninger 

แบงเปน 3 สวน คือ ธุรกิจเครื่องจักรสําหรับการตกแตงสิ่งทอ

ขัน้สดุทาย ธรุกจิเครือ่งจกัรสาํหรบัไทรคอรด และธรุกจิเครือ่งจกัร

อัตโนมัติ โดยมุ งเนนการผลิตสินคาใหเฉพาะเจาะจงตาม

ความตองการของลูกคา

 บรษิทั Freudenberg Performance Materials จาํกดั

ประเทศเยอรมนี เปนผูผลิตและจําหนายสิ่งทอประสิทธิภาพสูง

สามารถนําไปใชผลิตสินคาหลายประเภท เชน ผาพันแผล 

สวนประกอบของแบตเตอรี ่ฉนวนดดูซบัเสยีง บรรจภุณัฑเทคนคิ 

และหลังคา เปนตน

 บริษัท Milliken จํากัด ประเทศสหรัฐอเมริกา ผูผลิต

สิ่งทอประสิทธิภาพสูง สามารถผลิตสิ่งทอตามความตองการ

ของลูกคา ซึ่งผลิตภัณฑที่โดดเดน ไดแก วัสดุประสิทธิภาพสูง

สําหรับใชในการกอสราง วัสดุเสริมแรงสําหรับอุตสาหกรรม

และชิ้นสวนยานยนต

 บรษิทั French Moulinage du Solier จาํกดั ประเทศ

ฝรัง่เศส เชีย่วชาญดานการผลติเสนดายเทคนคิ เชน คารบอนไฟเบอร 

อะรามิด รวมไปถึงเสนดายที่มีความเหนียวสูง สามารถพัฒนา

คุณสมบัติเฉพาะของเสนดายไดหลากหลาย เชน ยอยสลายได

ตามธรรมชาติ ปองกันไฟฟาสถิต หนวงไฟ เปนตน

  บริษัท German Dilo Group จํากัด ประเทศเยอรมนี

มุ งเน นการพัฒนากระบวนการเชื่อมพันธะของเส นใยสั้น

และพัฒนามวลสารโครงตาขายใหมีความสมํ่าเสมอ เพื่อลด

ปริมาณเสนใยที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสิ่งทอ

  บริษัท Karl Mayer จํากัด ประเทศเยอรมนี ผูผลิต

เครือ่งจกัรสาํหรบัผลติสิง่ทอเทคนคิ โดยในงาน Karl Mayer จดัการ

แสดงดวยฉากกั้นที่ผลิตจากผา warp-knitted และผาสามมิติ

ที่ถูกนํามาประกอบดวยวิธีพิเศษทําหนาที่เปนตัวดูดซับเสียง 

ซึ่งผลิตภัณฑที่นํามาแสดงนี้ เป นเพียงส วนหนึ่งที่ผลิตจาก

เครื่องจักรของบริษัท โดยสามารถนํามาใชในอุตสาหกรรม

กอสราง ยาและสุขอนามัย การเกษตร การผลิตเครื่องบิน และ

ในอุตสาหกรรมยานยนต เปนตน

  บริษัท Swiss SSM จํากัด ประเทศสวิสเซอรแลนด

มแีนวคดิวา ปจจบุนัเสนดายประสทิธภิาพสงูเขามาแทนทีเ่สนดาย

ดั้งเดิม ซึ่งมีความแตกตางทั้งชนิด ขนาด และปริมาณการใช

ในแตละครั้ง จึงพัฒนาเครื่องจักรสิ่งทอเทคนิคใหมล าสุด 

เปนเครื่องกรอดายที่มีความแมนยําสูงสําหรับดายเทคนิคที่มี

ความยืดหยุนและมีประสิทธิภาพในการกรอดายสูง 

  บรษิทั Shima Seiki จาํกดั ประเทศญีปุ่น ผูพฒันาและ

ผลิตเครื่องถักผาผืนระบบคอมพิวเตอร 

  บริษัท DyStar จํากัด บริษัทรวมทุนระหวางญี่ปุ น

และสหรฐัอเมรกิา ผลติสยีอมและหมกึพมิพผา และผลติภณัฑอืน่ ๆ

ที่เกี่ยวของกับสิ่งทอและสิ่งทอเทคนิค เชน หมึกสําหรับการพิมพ

สิ่งทอแบบดิจิทัล 

 จากการสํารวจภายในงาน Techtextil 2015 สามารถ

แบงกลุมประเทศในเอเชียตามระดับเทคโนโลยีได 3 กลุม คือ 

1) กลุมประเทศที่มีระดับเทคโนโลยีการผลิตสูง โดยมีการผลิต

สิง่ทอเทคนคิตนนํา้ คอื เสนใยทีใ่ชเทคโนโลยสีงู มคีวามสามารถดาน

การวิจัยและพัฒนา รวมถึงมีเครื่องจักรในการผลิตสิ่งทอเทคนิค

บางประเภทเปนของตนเอง และสามารถเทียบเคียงกับประเทศ

ในยุโรปและอเมริกา ซึ่งมีเพียง 3 ประเทศ ไดแก จีน ญี่ปุน และ

เกาหลใีต   2) กลุมประเทศทีย่งัไมมผีลติภณัฑตนนํา้ทีใ่ชเทคโนโลยี

สูงเปนของตนเอง แตมีการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิค

เปนอยางมาก ไดแก ไตหวัน อินเดีย และ 3) กลุมประเทศที่มี

การพัฒนาผู ประกอบการใหเขาสู อุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิค 

แตยังมีผูประกอบการนอยราย มีเทคโนโลยีและระดับการวิจัย

พัฒนาไมมากนัก ไดแก ฮองกง สิงคโปร ปากีสถาน อินโดนีเซีย 

และบังกลาเทศ
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 นอกจากนี้ การเขารวมงานดังกลาว ทําใหเกิดมุมมองใน

การพัฒนาความหลากหลายของสิ่งทอเทคนิคในการนําไปใชงาน

ของทั้งผูผลิตและผูบริโภค เกิดแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรม

สิ่งทอของไทยไปสูอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคซึ่งจะเปนการเพิ่ม

ชองทางและโอกาสแกผูประกอบการโดยอาศัยการวางนโยบาย

และแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนของภาครัฐเปนกลไกกระตุนให

เกดิความตองการภายใน เกดิการยกระดบัการผลติ และการลงทนุ

พัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมตาง ๆ ทั้งนี้ ไดตั้งขอสังเกต

เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคไทย ดังนี้

 ประเทศไทยควรรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต

สิง่ทอเทคนคิตนนํา้จากบรษิทัใหคาํปรกึษาดานกระบวนการผลติ 

โดยผานทางสถาบันหรือองคกรดานการวิจัยของประเทศ 

ที่ภาคเอกชนทุกระดับสามารถเขาถึงได เพื่อใหการพัฒนา

อุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคตนนํ้าของประเทศไทยสามารถพัฒนา

ทัดเทียมประเทศในเอเชียไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

 รัฐบาลควรวางนโยบาย แผนงาน หรือมาตรการสนับสนุน

ดานการคา การลงทนุ และความรวมมอืทางเทคโนโลยกีบัประเทศ

ผูนาํดานสิง่ทอเทคนคิในเอเชยี เชน จนี ไตหวนั ญีปุ่น อยางชดัเจน

เพื่อเปนแหลงนําเขาวัตถุดิบที่สําคัญ และเกิดการถายทอด

เทคโนโลยีตอไปในอนาคต รวมถึงวางนโยบายพัฒนาบุคลากร

ดานวศิวกรรมศาสตร โดยเฉพาะสาขาวสัดศุาสตร เพือ่ใหประเทศไทย

สามารถพัฒนาวัตถุดิบใหม ในวงการสิ่งทอ ซึ่งจะเปนพื้นฐานการ

พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคของไทยอยางตอเนื่อง

อางอิง : การสํารวจขอมูลสิ่งทอเทคนิคภายใตโครงการ

ศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอเทคนิค (Technical 

Textile) เพื่อรองรับความตองการของอุตสาหกรรมตอเนื่อง 

12 สาขาในอนาคต ณ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และ

สาธารณรัฐออสเตรีย ระหวางวันที่ 2-10 พฤษภาคม 2558
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 โจทยสําคัญสําหรับหนวยงานดานนโยบายที่เกี่ยวของ

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคของประเทศ คือ 

การกระตุนใหเกิดการลงทุนของผูประกอบการไทย และการ

ดึงดูดการลงทุนจากตางชาติโดยเฉพาะประเทศที่มีศักยภาพ

ในการผลิตสิ่งทอเทคนิค

 อุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิค จะสรางโอกาสและทางเลือก

ใหกับผูประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมไทย

ซึ่งปจจุบันมีขีดความสามารถในการแขงขันลดลง โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมเครื่องนุ  งห มภายในประเทศที่ลดขนาดลง

อยางรวดเร็วจากการขยายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบาน 

เพื่อลดตนทุนดานการผลิต อาศัยความไดเปรียบดานแรงงาน 

และสิทธิประโยชนทางการคาในการสงออก ดังนั้น แนวทางการ

ปรับตัวไปสูอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิค (Technical Textile) 

โดยการตอยอดกลุ ม Global Player อาจทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในวงการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ งหม 

และอุตสาหกรรมตอเนื่องของไทยในระยะตอไป
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บทความพิเศษบทความพิเศษ

จันทิมา ยาเกิ้น
สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

(Environmental Management 

in Bioplastic Supporting Industry)

ดวยกระแสการใสใจสิ่งแวดลอมที่มากขึ้นและแนวโนมนํ้ามันดิบที่ใกลจะหมดโลก ประเทศตางๆ ทั่วโลกพยายาม

หาแนวทางลดปญหาโลกรอนดวยการรณรงค และสนับสนุนใหประชากรในประเทศตระหนักถึงการรักษา

สิ่งแวดลอม ประกอบกับปญหาขยะที่มีปริมาณมากขึ้นตามจํานวนประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้น จึงกอใหเกิด

การคิดคนผลิตภัณฑนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมไปพรอม ๆ 

กับการอนุรักษสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน 

 พลาสติกชีวภาพถือเป นผลิตภัณฑ นวัตกรรม
อยางหนึ่ง ซึ่งนับวาเปนทางเลือกสําหรับการแกไขปญหา
ปริมาณขยะควบคูไปกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่ทั่วโลก
กําลังใหความสนใจเปนอยางมาก โดยหลาย ๆ ประเทศ 
ตวัอยางเชน ประเทศบราซลิมกีารพฒันาพลาสตกิชวีภาพ
จากออยเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับนํ้าตาล โดยการตั้งโรงงาน
ไบโอไซเคลิ (Biocycle) ประเทศสหรฐัอเมรกิามโีรงงานผลติ
เม็ดพลาสติกชีวภาพจากขาวโพดจําหนายใหกับทั่วโลก
ประเทศจีนมีโรงงานตนแบบผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ
เปนทางเลือกใหกับตลาดโลก นอกจากนี้ ประเทศตางๆ 
ไดแก สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุน ไดมีนโยบาย
ชัดเจนในการสงเสริมการใชผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ
จากชีวมวลหรืออินทรียสารจากวัตถุดิบทางการเกษตร
ซึง่ยอยสลายไดทดแทนการใชพลาสตกิทัว่ไปจากปโตรเคมี
ซึง่ยอยสลายไมได จงึทาํใหตลาดพลาสตกิชวีภาพมโีอกาส
เติบโตไดมากในอนาคต และเปนอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม 
(New Wave Industry) ที่มีความนาสนใจทีเดียว
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การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม

ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
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 ปจจุบันประเทศไทยมีความพรอมในหลาย ๆ ดาน ไดแก 
มวีัตถุดบิตั้งตนในการผลติเม็ดพลาสตกิชีวภาพเปนจาํนวนมาก เชน 
ออยและมนัสาํปะหลงั ซึง่ประเทศไทยเปนผูผลติมนัสาํปะหลงัอนัดบั
ที่ 3 ของโลกรองจากประเทศบราซิลและไนจีเรีย และเปนผูสงออก
มันสําปะหลังรายใหญที่สุดในโลก มีผูประกอบการอุตสาหกรรม
พลาสตกิทีเ่ขมแขง็   มโีรงงานผลติสารตัง้ตนในการผลติเมด็พลาสตกิ
ชีวภาพชนิด PLA (Poly Lactic Acid) หรือที่รูจักในชื่อ กรดแลคติก
(Lactic Acid) และแลคไทด (Lactide) และมีโรงงานผลิต
พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต (Poly Butylene Succinate : PBS) ซึ่งนําไป
ผลติเมด็พลาสตกิชวีภาพชนดิ PBS รวมทัง้ประเทศไทยยงัตัง้อยูในจดุ
ยุทธศาสตรสําคัญของตลาดพลาสติกชีวภาพที่ใหญที่สุดในภูมิภาค
เอเชีย ไดแก ประเทศจีน ญี่ปุน เกาหลี สงผลใหตนทุนในการขนสง
และการคามีความไดเปรียบกวาประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ดังนั้น
ถือเปนโอกาสที่ดีสําหรับประเทศไทยที่จะผลักดันอุตสาหกรรม
การผลติเมด็พลาสตกิชวีภาพเพือ่ใหครบหวงโซอปุทาน (Supply Chain) 
ซึง่จะเปนการเพิม่มลูคาใหกบัผลผลติทางการเกษตรใหแกเกษตรกร
ของไทย และสามารถแขงขันกับตลาดโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน
 ดังที่ผูอานไดทราบแลววา อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเปน
อุตสาหกรรมนวัตกรรมคลื่นลูกใหมที่ชวยลดปญหาปริมาณขยะที่
เพิ่มมากขึ้นควบคูกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม รวมทั้งทั่วโลกยังให
ความสนใจในการพฒันาผลติภณัฑและกาํหนดนโยบายเพือ่สงเสรมิ
พลาสติกชีวภาพ ประเทศไทยเองก็มีความพรอมในหลาย ๆ ดาน 
รวมทั้งมีโรงงานที่สนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ 
สงผลใหอตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพในประเทศไทยมโีอกาสเตบิโต
ไดอีกมากในอนาคต แตผูอานคงทราบอยูแลววา การตั้งโรงงาน
อตุสาหกรรมทกุประเภทยอมกอใหเกดิมลพษิในดานตาง  ๆ    โดยเฉพาะ
มลพษิทางดานสิง่แวดลอม โรงงานอตุสาหกรรมดานพลาสตกิชวีภาพ
ก็เชนเดียวกัน ถึงแมวาโรงงานจะมีกระบวนการหมักทางชีวภาพ 
แตก็สามารถกอใหเกิดมลพิษดานสิ่งแวดลอมไดเชนกัน ในที่นี้
ผูเขียนจะขอกลาวถึงโรงงานผลิตกรดแลคติก ซึ่งเปนสารตั้งตนใน

ภาพแสดงโครงสรางทางเคมีของกรดแลคติก ตัวอยางกรดแลคติกชนิดเหลวและผง 

(ที่มา : อางอิงลําดับที่ 2, 3 และ 4)

การผลติเมด็พลาสตกิชวีภาพชนดิ PLA และใชกระบวนการหมกัทาง
ชวีภาพในการผลติ เพือ่ใหผูอานไดทราบขอเทจ็จรงิ และใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการควบคุมการอนุญาตและกอตั้งโรงงาน รวมทั้ง
หนวยงานทีก่าํกบัดแูลดานสิง่แวดลอมไดตระหนกัถงึความสาํคญัของ
ปญหาดานสิง่แวดลอมทีจ่ะเกดิขึน้ เพือ่หาแนวทางในการกาํกบัดแูล
ลวงหนา ไมใชเกดิปญหาแลวคอยมาตามแกไขกนัในภายหลงัเหมอืน
ดังเชนทุกครั้งที่ผานมา เพื่อใหอุตสาหกรรมนี้และอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของเปนอุตสาหกรรมเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางแทจริง
 กอนอื่นผูเขียนขอแนะนําใหผูอานไดรูจักกรดแลคติก (Lactic 
Acid) และการนําไปใชประโยชน เพื่อใหผู อานไดทราบขอมูล
เบื้องตนกอน กรดแลคติก มีชื่อทางเคมี คือ 2-Hydroxypropinoic 
acid และสตูรโมเลกลุ คอื C

3
H

6
O

3
 เปนกรดทีผ่ลติไดจากกระบวนการ

สังเคราะหทางเคมีในรางการมนุษย หรือการเมตาบอลิซึ่มของ
จุลินทรีย (กระบวนการหมักทางชีวภาพ) มีลักษณะเปนของเหลว 
ไมมีสี ละลายในนํ้า สามารถเปนตัวทําละลายไดดี และสามารถ
ตกผลึกแบบ Monoclinic ได หากมีความบริสุทธิ์และความ
เขมขนสูง แตระเหยยาก แบงออกเปน 3 ชนิด คือ ชนิด L+ ชนิด D- 
และชนิด DL
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1.อตุสาหกรรมพลาสตกิ นาํไปผลติเมด็พลาสตกิทีม่คีณุสมบตัิ
ยอยสลายไดทางชีวภาพ เพื่อนําไปผลิตเปนผลิตภัณฑพลาสติก
ชีวภาพสนับสนุนอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน
 1.1 อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ เชน ขวดนํ้า ถุงพลาสติก โฟม
กันกระแทก ถวย เปนตน 
 1.2  อุตสาหกรรมการเกษตร เชน ฟลมคลุมดิน กระถาง
ปลูกตนไมถุงใสปุย เปนตน 
 1.3 อุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยเฉพาะดานเสนใยสําหรับทอ
หรอืดดูซบั และผลติภณัฑแบบ Non-woven เชน ผลติภณัฑอนามยั 
ผาออมสําเร็จรูป เสื้อผาและเครื่องนุงหม เปนตน 
 1.4 อุตสาหกรรมยานยนต เชน อุปกรณลดแรงกระแทก 
(Bumpers) แผนรองพื้น (Floor Mats) อุปกรณตกแตงภายใน 
เปนตน
 1.5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และอุปกรณการสื่อสาร เชน 
ชิ้นสวนประกอบในโทรศัพทเคลื่อนที่ ชิ้นสวนคอมพิวเตอร แผนซีดี 
เปนตน 
 1.6 อุตสาหกรรมวัสดุและอุปกรณทางการแพทย ถูกนํามาใช
ผลิตเปนเครื่องมือทางการแพทย (Kolybaba, M., et al., 2003) 
เนื่องจากสามารถเขากับเนื้อเยื่อ (Biocompatible) และสามารถ
ถูกดูดซึม (Bioresorbable) ไดโดยระบบชีวภาพในรางกาย เชน 
ไหมเย็บแผล วัสดุปดแผล อุปกรณฝงในรางกาย อุปกรณสําหรับ
ยึดกระดูก เปนตน 
 1.7 อุตสาหกรรมอื่น ๆ เชน ผลิตภัณฑที่ใชในบานเรือน 
อุปกรณสํานักงาน ผลิตภัณฑพลาสติกที่ใชในงานกอสราง เปนตน

2.อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งถือเป นอุตสาหกรรมที่นํา
กรดแลคติกมาใชประโยชนคอนขางมาก โดยใชเติมในกระบวนการ
หมักอาหาร เชน นมเปรี้ยว โยเกิรต ขนมปง เบียร เนยเทียม 
ผัก-ผลไมดอง ไสกรอก เครื่องดื่มบางชนิด เปนตน ใชเติมในอาหาร
เพื่อใหมีกลิ่นและรสเปรี้ยวนารับประทาน หรือเพื่อเสริมเกลือแร
และแคลเซียม ใชเพื่อปองกันการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย
ที่ทําใหอาหารบูดเนา เปนตน

3.อตุสาหกรรมเครือ่งสาํอาง นาํมาใชทาํผลติภณัฑบาํรงุผวิ
เพื่อเรงการผลัดผิวใหม ใหความชุมชื้น ลดการเกิดสิว ผลิตภัณฑ
สาํหรบัชองปาก เพือ่ปองกนัฟนผแุละยบัยัง้การกอตวัของหนิปนู เชน 
ยาสีฟน นํ้ายาบวนปาก เปนตน ผลิตภัณฑบํารุงเสนผม เพื่อเคลือบ
ใหเสนผมเงางาม ผลติภณัฑทาํความสะอาดรางกายทีใ่หความชุมชืน้
และขัดเซลลผิว เชน สบูกอน สบูเหลว โลชั่นทาผิว เปนตน

4.อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ นํามาใชเปนสารตั้งตนผลิต
สารอืน่ ๆ  เชน กรดโพพาโนอคิ (Propanoic acid) กรดอะซติคิ (Acetic 
acid) เปนตน หรือใชในรูปของเกลือตางๆ เชน แอนติโมนีแลคเตท
(Antimony Lactate) ซึ่ ง เป นส วนผสมของสีย อมทําให 
สียึดติดแนน คอปเปอรแลคเตท (Cupper Lactate) เปนสวน
ผสมนํ้ายาชุบโลหะไฟฟา เอ็น บิวทิลแลคเตท (N-Butyl Lactate) 
เปนตัวทําละลายของนํ้ามันขัดเงา แคลเซียมแลคเตท (Calcium 
Lactate) สําหรับกินเสริมปองกันการขาดแคลเซียม เปนตน
 หลังจากที่ผูอานไดรูจักกรดแลคติกและการนําไปใชประโยชน
มากขึ้นแลว เรามารู จักกระบวนการผลิตกรดแลคติกกันบาง 
โดยในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะกระบวนการผลิตกรดแลคติกทาง
ชวีภาพ (กระบวนการหมกั) เทานัน้ ซึง่กระบวนการผลติกรดแลคตกิ 

ภาพแสดงกระบวนการผลิตกรดแลคติก (Lactic acid) 
(ที่มา : อางอิงลําดับที่ 7)

การนําไปใชประโยชนของกรดแลคติก
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และแคลเซียม ใชเพื่อปองกันการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย
ที่ทําใหอาหารบูดเนา เปนตน

ภาพแสดงกระบวนการผลิตกรดแลคติก (Lactic acid) 
(ที่มา : อางอิงลําดับที่ 7)
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แบงเปน 2 ขั้นตอนหลัก ไดแก ขั้นตอนการหมัก (Fermentation) 
ประกอบดวยกรรมวิธีตาง ๆ ไดแก การหมัก (Fermentation) 
การแยกชวีมวล (Biomass Separation) การระเหย (Evaporation) 
และการปรับสภาพใหเปนกรด (Acidification) และขั้นตอนการ
ทําใหกรดแลคติก บริสุทธิ์ ประกอบดวยกรรมวิธีตาง ๆ ไดแก 
การแยกไอออน (Ion Exchange) การระเหย (Evaporation) 
การกลั่นภายใตสุญญากาศ (Vacuum Distillation) และการดูดซับ 
(Adsorption) แสดงดังแผนภาพกระบวนการผลิต
 จากกระบวนการผลิตกรดแลคติกที่กล  าวมาข างต น 
จะเห็นวาโรงงานผลิตกรดแลคติกกอใหเกิดของเสียจากการผลิต 
ณ กระบวนการตาง ๆ ไดแก นํ้าที่ใชในกระบวนการผลิต นํ้าและ
ไอระเหยที่มีความเปนกรดและดาง ของเสียจากกระบวนการผลิต
ซึ่งเปนสารอินทรีย เปนตน หากมีการจัดการอยางไมเหมาะสม
เชน ใชระยะเวลาในการเก็บกักหรือปรับปรุงสภาพนานเกินไป 
จะสงผลใหเกิดกระบวนการหมักขึ้นอีกครั้ง กอใหเกิดกลิ่นที่ไมพึง
ประสงค กระทบตอชมุชนทีอ่ยูรอบขางโรงงานได ดงันัน้โรงงานผลติ
กรดแลคติกควรมีระบบการบริหารจัดการนํ้าที่ใชในกระบวน
การผลิตที่ดีและมีประสิทธิภาพ เชน ติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสียแบบ
ไมใชอากาศ (Anaerobic Treatment System) รวมกบัระบบบาํบดั
นํ้าเสียแบบใชอากาศ (Aerobic Treatment System) โดยติดตั้ง
กอนระบบบําบัดนํ้าเสียแบบใชอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บาํบดั เนือ่งจากระบบบาํบดันํา้เสยีแบบไมใชอากาศ มปีระสทิธภิาพ
ในการรองรับภาระบรรทุกซีโอดี (COD Loading) ไดมากกวา และ
ยงัแกปญหาดานกลิน่รบกวนจากการเกบ็พกันํา้เสยีในระยะยาวไดดี
กวา อกีทัง้ควรจะมหีนวยกาํจดัไฮโดรเจนซลัไฟด (Scrubbing Unit) 
รวมกับหอเผากาซชีวภาพ (Biogas Flare) เพื่อกําจัดสารประกอบ
ซัลไฟต (Sulphites) ที่ปะปนอยูในกาซชีวภาพที่เกิดจากกระบวน
การหมักในระบบบําบัดแบบไมใชอากาศเพิ่มเติม ซึ่งจะชวยลดกลิ่น
ที่เกิดจากกระบวนการบําบัดแบบไมใชอากาศอีกดวย สวนกาซ
ชีวภาพที่เกิดขึ้น อาจจะเผาทําลายที่หอเผา หรือหากตองการลด
ความสิน้เปลอืงในการใชเชือ้เพลงิในกระบวนการผลติ ซึง่เปนการลด
ของเสีย ณ จุดกําเนิดของเสีย (Pollution Prevention : P2) 
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ควรจะนํากาซชีวภาพที่ผานการบําบัดแลวไปเปนเชื้อเพลิงเสริม
ที่หมอไอนํ้าในโรงงานดวย สวนไอระเหยที่มีกรดผสม (กาซซัลเฟอร
ไดออกไซด : SO

2
) ออกไซดของไนโตรเจน (NO

x
) และฝุนละออง 

ควรจะมีระบบบําบัดอากาศ เชน ระบบบําบัดอากาศแบบเปยก 
(Wet Scrubber System) ระบบเครื่องดักฝุน (Dust Collector 
System) เปนตน รวมกับหอเผาแบบลดไนโตรเจนออกไซด (Low 
Nox Burner) ที่สามารถบําบัดอากาศใหไดมาตรฐานและควบคุม
อัตราการระบายมลพิษใหมีคาเปนไปตามมาตรฐานกอนปลอย
สูบรรยากาศ รวมทั้งควรมีระบบการตรวจสอบอุปกรณและการ
ทํางานของระบบตาง ๆ ในระบบบําบัดของเสียอยางสมํ่าเสมอและ
ตอเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System : CEMs) 
เพือ่ใหระบบทาํงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ และสามารถแกไขปญหา
ไดทันถวงทีหากเกิดปญหา
 ดังนั้น การสนับสนุนใหเกิดโรงงานผลิตสารตั้งตนเพื่อผลิต
เปนเม็ดพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย ควรพัฒนาเทคโนโลยี
การผลติ หานวตักรรมใหม ๆ  ทีเ่หมาะสมกบัประเทศในการผลติ รวมถงึ
การใสใจและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม
ควบคูกบัการผลติผลติภณัฑตาง ๆ  ในอตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพ 
ที่ตอบสนองตอตลาดพลาสติกชีวภาพที่ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชีย 
รวมถึงโอกาสจากการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ที่จะเกิดขึ้นปลายป 2558
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สัมภาษณพิเศษ

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 26 วารสาร

ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมคนใหม

ศิริรุจ จุลกะรัตน
กับการผลักดันอุตสาหกรรมตามนโยบาย Industry 4.0

ในป 2559 น้ี ฝากไปถึงผูประกอบการอุตสาหกรรมท้ังหลายวา 

ตองเขมแข็งมากข้ึน รอบรูมากข้ึน ระมัดระวังพิจารณา

ใหรอบคอบ ไมอาจทํางานในแนวทางเดิมๆ ไดอีกตอไป 

หากจะตองลงทุนในกิจการใดหรือลงทุนเพ่ิมเติมก็จะตอง

พิจารณาปจจัยแวดลอมรอบดาน ซ่ึงยังมีแนวทางอยู เพียงแตจะ

ตองหาลูทางใหมในการดําเนินการ

”

“
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Q : ขอทราบถงึนโยบาย วสิยัทศัน และทศิทางการทาํงาน

ของ สศอ. ในป 2559 

A :   ประการแรกที่ต องนําไปสู แนวทางปฏิบัติอยางเร งดวน
คอื การให สศอ. เปนองคกรทีไ่ดรบัความเชือ่มัน่ในกลุมผูประกอบการ
อตุสาหกรรม รวมถงึหนวยงานราชการตาง ๆ ทีเ่กีย่วของ โดยเฉพาะ
ในกลุมผูที่มีการนําขอมูลของ สศอ. ไปใชอางอิง โดยขอมูลเหลานี้
จะตองมคีวามถกูตอง และชดัเจน 
 นโยบายและกรอบดําเนินการที่จะผลักดันในชวงตอไป
คือ นโยบายดานผลิตภาพ (Productivity) โดยขณะนี้ไดมีการ
เห็นชอบในหลักการ และผานคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรม
แหงชาต ิ(กอช.) ยกระดบัใหเปน “วาระแหงชาต”ิ แลว โดยทีผ่านมา
ไดมกีารขบัเคลือ่นเพือ่ใหเกดิแนวทางปฏบิตั ิ  (Action Plan) มกีาร
เชญิผูแทนจาก 16 กระทรวง รวมถงึสถาบนัและองคกรอสิระตางๆ 
ที่อยูภายใตกระทรวงอุตสาหกรรมมารวมปรึกษาหารือกัน และให
แตละหนวยงานกลบัไปจดัทาํแผนปฏบิตักิารทัง้ทีเ่ปน Across General 
และ Specific เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรม
ในรปูแบบบรูณาการ ดงันัน้เรือ่งของ Productivity จงึจะเปนแผน
ปฏบิตักิารรวมกนัของทกุฝายทีส่าํคญัทีส่ดุในป 2559 
 สาํหรบัการขบัเคลือ่นการพฒันาโดยผาน กอช. ในชวงทีผ่านมา 
ไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารเพื่อใหอยูในรูปของ Super 
board โดยกอนหนานี ้กอช. มรีองนายกรฐัมนตรเีปนประธาน และมี
ผูอาํนวยการสาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรมเปนเลขานกุาร แตเมือ่
มกีารปรบัเปลีย่นใหอยูในรปูแบบ Super board จะมนีายกรฐัมนตรี
เปนประธาน และใหปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปนเลขานุการ 
นอกจากนั้นยังมีการเพิ่มรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
และรฐัมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธกิารเขามาเปนหนึง่ในกรรมการดวย 
โดยวตัถปุระสงคเพือ่ใหครอบคลมุทกุเรือ่งคลายคลงึกบัคณะรฐัมนตรี
ดานเศรษฐกจิ โดยหากคณะรฐัมนตรใีหการเหน็ชอบการจดัองคกร
รปูแบบใหมนีข้อง กอช. กจ็ะสามารถเริม่ดาํเนนิการตอไดทนัที
 สําหรับเรื่องที่สองซึ่งจะตองเรงผลักดันคือ Super Cluster 
จนถึงขณะนี้คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบกรอบการใหสิทธิ
ประโยชนภายใตการขออนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน (BOI) แลว โดยในสวนของภาคอุตสาหกรรมจะตองให
การสงเสรมิผานกระบวนการ Product Champion สาํหรบัแตละ

คลสัเตอรจะเริม่ตนตัง้แตป 2559 เปนตนไป สิง่สาํคญัคอืการผลกัดนั
ใหแตละคลสัเตอรมผีลงานออกมา ซึง่จากทีค่ณะรฐัมนตรไีดเหน็ชอบ
ในการใหสทิธปิระโยชน กย็งัไมมกีารขบัเคลือ่นในสวนอืน่แตอยางใด 
สศอ. จงึจะตองเขาไปพจิารณาวาจะมแีนวทางดาํเนนิการอยางไรไดบาง
ในเรือ่งนีเ้กีย่วกบัการเพิม่ประสทิธภิาพ และ Supply Chain ในสวน
ของผลติภณัฑเพือ่ใหเกดิการลงทนุในประเทศ 
 เรือ่งตอมาคอืเรือ่ง Border Trade ซึง่กอนหนานีไ้ดมกีารพจิารณา
วาเขตเศรษฐกจิพเิศษ ควรอยูตามแนวชายแดน แตภายหลงัมกีารมองวา
หากอยูตามแนวชายแดนจะไมสามารถดําเนินการใหเกิดศักยภาพ
ในการผลติได จงึปรบัเปลีย่นเปนเขตเศรษฐกจิเพือ่การคาชายแดนหรอื 
Border Trade โดยจะม ี2 เขตคอื จงัหวดัสระแกว และจงัหวดัตาก 
แตในสวนของ Super Cluster นัน้ เนือ่งจากอตุสาหกรรมสวนใหญ
กระจกุตวัอยูในภาคกลางและภาคตะวนัออก จงึตองมกีารตัง้ใหเปน
เขตเศรษฐกจิพเิศษสาํหรบัภาคอตุสาหกรรมขึน้มา เพือ่จะไดกาํหนด
พื้นที่เพื่อการพัฒนาและสนับสนุน ทั้งในเรื่องของสาธารณูปโภค 
แรงงานมีฝมือ รวมถึงระบบราง ระบบนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 
และการทีธ่รุกจิประเภทใดทีจ่ะเขาไปในเขตเศรษฐกจิพเิศษนีจ้ะตอง
ปรบัโครงสรางใหมขีดีความสามารถตามไปดวย

วารสารฯ ฉบับน้ี ไดรับเกียรติพิเศษจากผูอํานวยการ

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมคนใหม ของหนวยงาน

“เสนาธิการ” ท่ีจะมารับภารกิจหน า ท่ีสํา คัญและ

หนักหน่วง ในช่วงหัวเล้ียวหัวต่อของการขับเคล่ือน

ภาคอุตสาหกรรมใหพัฒนากาวไปขางหนาและเปนฐานหลัก

สําคัญของภูมิภาค ในฐานะท่ีไดช� อวาเปนผูท่ีรูลึก แมนยํา

ในขอมูลอุตสาหกรรม และรูจริงดานการตางประเทศ

คนหน่ึงของกระทรวงอุตสาหกรรม
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ก็ จะลดลง  ส  งผล ให  ดั ชนี ลดลงตามไปด  วย  การถ  ว งนํ้ าหนั ก
จงึตองเปนไปตามความเปนจรงิ 
 ทั้งนี้ การใชปฐานดัชนีอุตสาหกรรมที่ผานมานั้น ถือวาดีในระดับ
ทีน่าพอใจอยูแลว แตการปรบัปรงุปฐานของดชันผีลผลติอตุสาหกรรมครัง้นี้
เปนการปรับปรุงการจัดเก็บขอมูลใหมีความถูกตองและชัดเจนมากขึ้น 
ดวยการลงลกึในรายละเอยีดของแตละภาคอตุสาหกรรม ซึง่ทีผ่านมาอาจจะ
มปีญหาในแงของการใหความรวมมอืในการจดัเกบ็ขอมลูจากเจาของกจิการ
อตุสาหกรรม กจ็ะตองแกไขปญหาในจดุนีใ้หได โดยการปรบัปฐานดชันผีลผลติ
อตุสาหกรรมดวยการเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัเกบ็นีไ้ดเริม่ดาํเนนิการแลว
และมีผลตั้งแตการเผยแพรดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมตั้งแตเดือนตุลาคม 
2558 เปนตนไป อยางไรกต็าม ในปหนาระบบ ISIC ทีใ่ชในการจดัเกบ็ขอมลู
ทางดานอตุสาหกรรม จะมกีารปรบัเปลีย่นเปน เวอรชัน่ 4 ซึง่จะมผีลทาํใหตองมี
การปรบัเปลีย่นวธิกีารจดัเกบ็ขอมลู โดย ISIC เวอรชัน่นีจ้ะทาํใหผลติภณัฑ
บางประเภทมีการจัดเก็บเขาไปในอีกประเภท ซึ่งสินคาประเภทหลัก ๆ
บางอยางจะเขาไปอยูในการจัดหมวดหมูอีกอยางหนึ่ง จะตองมีการสลับ
สบัเปลีย่น ซึง่คงจะมคีวามยากลาํบากอยูบาง แตกจ็าํเปนตองทาํตามยคุสมยั
ทีเ่ปลีย่นไป 
 ในสวนของดชันผีลผลติอตุสาหกรรม (Manufacturing Production 
Index : MPI) นัน้ จาํเปนตองปรบัเปลีย่นเชนเดยีวกนั ทัง้ดานเนือ้หาและ
การนาํเสนอ โดยเนือ้หานัน้กต็องปรบัเปลีย่นตามการปรบัปฐานอตุสาหกรรม
ดังกลาว สวนการนําเสนอก็มีการจัดวางหนาตาของรูปเลมรายงานใหมี

 ในสวนของ Product Champion นัน้ไดเริม่ศกึษามา
ในระดบัหนึง่แลว ซึง่ในการประชมุ กอช. ครัง้ตอไปคงพรอม
นาํเสนอผลติภณัฑในหลายคลสัเตอรอตุสาหกรรม อยางเชน 
Technical Textile ซึ่งถือวาเปนนวัตกรรมทางดานสิ่งทอ
ทีน่าํมาใชเปนวสัดหุรอืสวนประกอบในอตุสาหกรรมเกีย่วเนือ่ง
ดานอืน่ อาท ิยานยนต อเิลก็ทรอนกิส ผลติภณัฑเฟอรนเิจอร
และตกแตงบาน หรือแมแตถนนหนทาง อยูที่วารัฐจะชู
อตุสาหกรรมใดขึน้มาเปน Product Champion 
 นโยบายอีกดานหนึ่ง ที่จะมีการขับเคลื่อนกันอยาง
มากในปตอไปคอื ยทุธศาสตรอตุสาหกรรมรายสาขาทีก่าํลงั
ดาํเนนิการอยู โดยจะเนนหนกัในสวนทีเ่กีย่วของกบั Super 
Cluster ซึง่ขณะนีอ้ตุสาหกรรมพลาสตกิไดผานการเหน็ชอบ 
จากที่ประชุม กอช. แลว สวนอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เหลือ
ไดมีการกําหนดแผนปฏิบัติการออกมาอยางชัดเจนแลว
ในหลายอุตสาหกรรมเชน อุตสาหกรรมยานยนต ไฟฟา
อเิลก็ทรอนกิส สิง่ทอและเครือ่งนุงหม อาหาร เปนตน และ
กําลังจะมีการเสนอแผนปฏิบัติของอุตสาหกรรมเหลานี้ 
เพือ่ให กอช. เหน็ชอบกอนดาํเนนิการตอไป

Q : มกีารวางแนวทางพฒันาฐานขอมลูใหมเพือ่

จดัทาํดชันผีลผลติอตุสาหกรรม (MPI) ไวอยางไร

A :  เหตุที่ต องมีการปรับฐานดัชนีอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทยนั้น เนื่องดวย 1. โครงสรางอุตสาหกรรม
ที่เปลี่ยนไปมากจากปฐานเดิมซึ่งจัดทําตั้งแตป 2543  
2. เนื่องจากมีการปรับคา ISIC หรือการจัดประเภทธุรกิจ
ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (International Standard 
Industrial Classification of All Economic Activities) 
ซึ่ ง เป นมาตรฐานการจัดหมวดหมู ของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่จัดทําโดย United Nations Statistics 
Division (UNSD) เพื่อสงเสริมใหประเทศสมาชิกใชอางอิง
ในการจัดจําแนกขอมูลสถิติใหสามารถเปรียบเทียบขอมูล
ระหวางประเทศได
 ดงันัน้ จงึตองมกีารปรบัวธิกีารจดัเกบ็ขอมลูใหม อนัจะ
นาํไปสูการไดดชันอีตุสาหกรรมทีถ่กูตอง แมนยาํและทนัสมยั
ยิ่งขึ้น สอดคลองกับกรอบของธนาคารแหงประเทศไทย 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต ิ และกระทรวงการคลงั โดยโครงสรางอตุสาหกรรม
ตองมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย และการปรับคา
ถวงนํา้หนกั (Weight) จะตองปรบัตามการเปลีย่นโครงสราง
อุตสาหกรรม เชน ถาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสมีสัดสวน
ตอการเปลี่ยนแปลงของคาดัชนีสูง หากมีการยายฐานของ
อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิสออกไป มลูคาของอตุสาหกรรมนี้
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ความถกูตอง สะทอนโครงสรางอตุสาหกรรมไดอยางชดัเจน สามารถ
ทาํความเขาใจไดงาย นาํไปใชประโยชนและนาเชือ่ถอืมากขึน้ 

Q :  แนวการพัฒนาการเผยแพรขอมูลขาวสาร

ดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ถูกตองรอบดาน 

และไปถงึกลุมเปาหมายตาง ๆ ในวงกวางอยางไร 

A :  กระทรวงอตุสาหกรรมมกีารปรบัเปลีย่นแนวทางประชาสมัพนัธ
ของทั้งกระทรวงใหมอยูแลว สศอ. ก็คงตองไปมีบทบาทในสวน
นี้มากขึ้น โดยเฉพาะการชี้นําทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศ จะตองสะทอนถึงแนวนโยบาย แผนดําเนินการของ 
สศอ. รวมถงึการทนัตอสถานการณในแตละชวงเวลาดวย ขอสาํคญั
คอืตองมกีารผลกัดนัตดิตามและกระตุนใหเกดิการตืน่ตวักนัมากขึน้
เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนนโยบายดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ในแตละเรือ่งใหสามารถเดนิหนาไดอยางด ีโดยสถานการณทีน่าจบัตา
ในปหนา คอื Digital Economy, Trading Nation, Aging society 
การเปลีย่นแปลงทางดานเทคโนโลย ีIndustry 4.0 และการจดัสมัมนา
ประจาํปของ สศอ. หรอื OIE Forum ในป 2559 เบือ้งตนกาํหนด
จะจดัขึน้ในเดอืนกรกฎาคม 

Q: นโยบายดาน Industry 4.0 จะมีความสําคัญ

ต อวงการอุตสาหกรรมในช วงต อ ไปอย าง ไร 

และจะเอือ้ตอกจิการดาน SME เชนใด

A:  ปจจุบันตองยอมรับวาผูประกอบการสวนใหญของไทยยังอยู
ในระดบั 2.0 และ 3.0 โดยจะเปนในสวนของการประกอบการดวย
เครือ่งจกัร และระบบ Automation เปนหลกั ยงัไมถงึขัน้ 4.0 ที่
ตองนาํเอา Internet of Things  เขามาเกีย่วของ โดย Industry 4.0 

เปนกระบวนการทีท่าํใหสายการผลติแหงหนึง่กบัฝายจดัซือ้สามารถ
เชื่อมตอประสานการผลิตรวมกันได โดยจะมีการกําหนดใหใชวัสดุ
หรอือปุกรณตาง ๆ ทีก่าํหนดไวให มกีารใชระบบ Lean System 
เขามาใชในสายการผลิตเพื่อใหการผลิตตอเนื่อง ไมขาดชวง และ
ทาํใหการคางสตอ็กของสนิคามนีอยทีส่ดุเทาทีจ่ะทาํได 
 โดย สศอ. จะเขาไปมีบทบาทในการใหความรูความเขาใจ
กับผูประกอบการวา เมื่ออุตสาหกรรมมาถึงจุดที่มีการแขงขันกัน
อยางรุนแรง ก็จําเปนที่จะตองมีการนําเอาเทคโนโลยีใหมเขามา
เพิม่ประสทิธภิาพใหกบัองคกร และลดตนทนุในการดาํเนนิการ ถา
หากกิจการใดยังใชกระบวนการผลิตแบบ Industry 2.0 หากมี
ขอผดิพลาดมาก 10 - 20 เปอรเซน็ต กเ็ปนรองคูแขงอยางมากแลว 
ในสวนนี้หากกิจการใดที่ตองการพัฒนาการผลิตของตนใหกาวไปสู
ความเปน 3.0 หรอืมากกวานัน้กส็ามารถปรกึษากบักองทนุนวตักรรม
ทางการผลติกระทรวงอตุสาหกรรม หรอื Industry 4.0 ถอืวาเปนการ
ขบัเคลือ่นทางดานเทคโนโลย ีซึง่หากประเทศไทยไมสามารถกาวตาม
ทศิทางทีเ่กดิขึน้ไดแลว กจ็ะไมสามารถแขงขนักบัชาตอิืน่ได  ยิง่ถาหาก
ผูประกอบการทีก่าวเขาไปในระบบ Industry 4.0 แลว แตยงัเปน
เพียงผูผลิตบางสวนหรือบางชิ้นสวนของผลิตภัณฑ ถาไมสามารถ
ทําตามที่กําหนดไวไดแลว ผูสั่งซื้อก็จะเลือกรายใหมมาแทนทันที 
ไมใชเรือ่งของผูประกอบการรายใหญแตอยางใด ไมใชเปนการปฏวิตัิ
วงการอตุสาหกรรมแบบพลกิผนั เพยีงแตทัง้วงการหากจะปรบัไปใช
Industry 4.0 แลว ผูประกอบการในวงการก็ตองกาวตามใหทัน 
รวมถงึผูประกอบการในสวนของ SMEs ดวย 
 สาํหรบันโยบายดาน SMEs นัน้ เปนความมุงหวงัของรฐับาล
ที่ตองการพัฒนาผู ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กไปสู 
ผูประกอบการขนาดใหญได อยางไรกต็าม อยูทีผู่ประกอบการนัน้จะ
เขาใจแนวทางในการประกอบธรุกจิดหีรอืไม นอกจากนัน้ ยงัตองเขาใจ
วธิกีารเพิม่ประสทิธภิาพในการดาํเนนิการของธรุกจิตน เริม่จากการ
เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร ประสิทธิภาพของแรงงาน ตนทุน
ดาํเนนิการมแีนวทางลดลงมาไดหรอืไม ซึง่หากดาํเนนิการทัง้หมดได
กจ็ะทาํใหผลประกอบการดขีึน้นัน่เอง 

Q: มองทิศทางในอนาคตของอุตสาหกรรมของไทย

ชวงตอไปไวอยางไร

A:  ปใหมทีจ่ะมาถงึนี ้ อยากฝากไปถงึผูประกอบการอตุสาหกรรม
ทัง้หลายวา ตองเขมแขง็มากขึน้ รอบรูมากขึน้ ระมดัระวงัพจิารณา
ใหรอบคอบ ไมอาจทาํงานในแนวทางแบบเดมิ ๆ  ไดอกีตอไป เศรษฐกจิ
ยงัอยูในชวงทีไ่มมเีสถยีรภาพ หากจะตองลงทนุในกจิการใด หรอืลงทนุ
เพิม่เตมิกจ็ะตองพจิารณาปจจยัแวดลอมรอบดาน ซึง่ยงัมแีนวทางอยู 
เพยีงแตจะตองหาลูทางใหมในการดาํเนนิการ. 
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ภาวะแนวโนม เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนีอุตสาหกรรม

ไตรมาส 3 ป 2558
สวนดัชนีอุตสาหกรรมและการวิเคราะห

ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนีอุตสาหกรรมในไตรมาส 3/2558 
(กรกฎาคม – กนัยายน*) เมือ่เทยีบกบัไตรมาสกอน

พบวา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม)

ดชันกีารสงสนิคา ดชันแีรงงานในภาคอตุสาหกรรม 

เพิม่ขึน้ แตดชันสีนิคาสาํเรจ็รปูคงคลงั ดชันอีตัราสวน

สินคาสําเร็จรูปคงคลัง และดัชนีผลิตภาพแรงงาน

อุตสาหกรรมลดลง

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุมอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม

ไตรมาส

3/2557

(ก.ค.-ก.ย.)

ไตรมาส

2/2558

(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส

3/2558

(ก.ค.-ก.ย.*)

อัตราการ

เปลี่ยนแปลง

เมื่อเทียบกับ

ไตรมาสกอน

(%)

อัตราการเปลี่ยนแปลง

เมื่อเทียบกับไตรมาส

เดียวกัน

ของปกอน (%)

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม) 166.81 153.28 156.64 2.20 -6.90

ดัชนีการสงสินคา 180.57 163.17 173.97 6.62 -3.66

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 194.87 184.70 184.06 -0.35 -5.54

ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 170.61 182.79 171.79 -6.02 0.69

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 113.05 107.97 108.79 0.76 -3.77

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 144.83 142.14 141.86 -0.20 -2.05

อัตราการใชกําลังการผลิต 60.49 55.57 58.45
(ฐานเฉลี่ยรายเดือนป 2543 และเปนดัชนีที่ยังไมปรับผลกระทบของฤดูกาล)
หมายเหตุ : * ขอมูลเบื้องตน

 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน พบวา ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลังเพิ่มขึ้น สวนดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

(มูลคาเพิ่ม) ดัชนีการสงสินคา ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมลดลง 

โดยดชันผีลผลติอตุสาหกรรม  ม ี21 อตุสาหกรรมทีม่กีารผลติเพิม่ขึน้ เชน การผลติผลติภณัฑทีไ่ดจากการกลัน่นํา้มนัปโตรเลยีม การผลติยานยนต

การผลิตนํ้าตาล การผลิตเม็ดพลาสติก การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากนม การผลิตผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑที่ใชรักษาโรค และ

ผลิตภัณฑที่ทําจากสมุนไพร การผลิตมอลตลิกเคอและมอลต การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง การผลิตเฟอรนิเจอร 

การผลิตนํ้ามันจากพืช นํ้ามันจากสัตว และไขมันจากสัตว เปนตน

   ดัชนีการสงสินคา มี 16 อุตสาหกรรมที่มีการสงสินคาเพิ่มขึ้น เชน การผลิตยานยนต การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นนํ้ามัน

ปโตรเลียม การผลิตนํ้าตาล การผลิตเม็ดพลาสติก การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไปอื่น ๆ การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐอื่น ๆ ซึ่งมิได

จดัประเภทไวในทีอ่ืน่ การผลติผลติภณัฑทีไ่ดจากนม การผลติอาหารสตัวสาํเรจ็รปู การผลติผลติภณัฑทางเภสชักรรม เคมภีณัฑทีใ่ชรกัษาโรค

และผลิตภัณฑที่ทําจากสมุนไพร การผลิตยางนอกและยางใน การหลอดอกยางและการซอมสรางยาง เปนตน

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง มี 24 อุตสาหกรรมที่มีสินคาสําเร็จรูปคงคลังเพิ่มขึ้น เชน การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก การจัดเตรียม

และการปนเสนใยสิ่งทอรวมถึงการทอสิ่งทอ การผลิตนํ้ามันจากพืช นํ้ามันจากสัตว และไขมันจากสัตว การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 30 วารสาร
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ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุมอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม 
ป 2556 ป 2557 ป 2558

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

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

(มูลคาเพิ่ม)

184.69 174.14 173.61 170.51 171.67 165.70 166.81 166.63 171.89 153.28 156.64

ดัชนีการสงสินคา 207.96 195.68 193.99 186.40 183.20 179.82 180.57 181.78 183.33 163.17 173.97

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 195.32 197.37 203.21 206.08 210.82 199.03 194.87 185.16 186.45 184.70 184.06

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 117.54 114.72 116.81 116.23 114.04 111.90 113.05 112.46 111.61 107.97 108.79

ดัชนีผลิตภาคแรงงานอุตสาหกรรม 166.48 156.52 146.83 145.76 160.05 153.17 144.83 149.39 163.91 142.14 141.86

อัตราการใชกําลังการผลิต 67.40 64.06 63.55 62.17 61.68 59.52 60.49 60.08 62.11 55.57 58.45

และสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส การผลิตผลิตภัณฑโลหะ

ประดิษฐอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น การผลิตเยื่อกระดาษ 

กระดาษ และกระดาษแขง็ การผลติผลติภณัฑอาหารประเภทอืน่ๆ 

ซึง่มไิดจดัประเภทไวในทีอ่ืน่ การผลติผลติภณัฑยางอืน่ๆ การผลติ

ผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑที่ใชรักษาโรค และผลิตภัณฑ

ที่ทําจากสมุนไพร การผลิตสิ่งทออื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไว

ในที่อื่น เปนตน

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม  มี 20 อุตสาหกรรม

ที่มีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น เชน การผลิตผลิตภัณฑ

ประเภทอบ การผลติยานยนต การผลติลวดและเคเบิล้ทีหุ่มฉนวน 

การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส และสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส 

การผลติเซรามกิชนดิไมทนไฟ ซึง่มไิดจดัประเภทไวในทีอ่ืน่ การผลติ

เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล รวมทั้งนํ้าดื่มบรรจุขวด การผลิต

ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม การผลิตผลิตภัณฑ

ที่ไดจากนม การผลิตมอลตลิกเคอและมอลต การผลิตสิ่งทออื่น ๆ  

ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น เปนตน

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม  

มี 29 อุตสาหกรรมที่มีผลิตภาพแรงงาน

อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น เชน การผลิตนํ้าตาล 

การผลิตยานยนต การผลิตผลิตภัณฑ

ที่ ไ ด  จ ากการกลั่ นนํ้ ามั นป  โตร เลี ยม 

การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ การผลิตรองเทา 

การจัดเตรียมและการป นเสนใยสิ่งทอ

รวมถึงการทอสิ่งทอ การผลิตเยื่อกระดาษ 

กระดาษ และกระดาษแข็ง การผลิต

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

ที่ทําจากขนสัตวการผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และของ

ที่เกี่ยวของ การผลิตสบูและผงซักฟอก เคมีภัณฑที่ใชในการทํา

ความสะอาดและขัดเงา เครื่องหอมและสิ่งปรุงแตงสําหรับประทิน

รางกายหรือประเทืองโฉม เปนตน

อัตราการใชกําลังการผลิต  มี 21 อุตสาหกรรมที่มีอัตรา

การใชกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น เชน การผลิตผลิตภัณฑ  ที่ไดจากการ

กลั่นนํ้ามันปโตรเลียม การผลิตยานยนต การผลิตอาหารสัตว

สําเรจ็รูป การผลิตเคมีภัณฑขั้นมูลฐาน ยกเวนปุยและสารประกอบ

ไนโตรเจน การผลติเมด็พลาสตกิ การผลติผลติภณัฑทางเภสชักรรม 

เคมีภัณฑที่ใชรักษาโรคและผลิตภัณฑที่ทําจากสมุนไพร การผลิต

เยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง การผลิตเฟอรนิเจอร 

การผลิตนํ้ามันจากพืช นํ้ามันจากสัตว และไขมันจากสัตว การผลิต

ผลติภณัฑอาหารประเภทอืน่ๆ   ซึง่มไิดจดัประเภทไวในทีอ่ืน่ เปนตน 

(ฐานเฉลี่ยรายเดือนป 2543 และเปนดัชนีที่ยังไมปรับผลกระทบของฤดูกาล)
หมายเหตุ : * ขอมูลเบื้องตน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 31วารสาร
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สศอ. พบผูประกอบการ

 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางลอเปนอุตสาหกรรมที่ใชวัตถุดิบยางพารามากเปนอันดับ 1 คิดเปนรอยละ 65 

ของปริมาณการใชยางพาราภายในประเทศ ซึ่งที่ผานมามีการขยายตัวอยางตอเนื่อง จากการขยายการลงทุน

ของทั้งผูประกอบการไทยและผูประกอบการรายใหญของตางประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม

ยานยนตของไทยและของโลก 

 ในปจจุบันประเทศไทยมีผูประกอบการตางชาติเขามาตั้งฐานการผลิตยางลอในประเทศหลายราย เชน 

กลุมบริษัทบริดจสโตน กลุมบริษัทมิชลิน บริษัทกูดเยียร รวมทั้งกลุมโยโกฮามารับเบอร ประเทศญี่ปุน ซึ่งเปน

บริษัทผูผลิตยางลอ อันดับ 8 ของโลก มีฐานการผลิตอยูใน 5 ประเทศทั่วโลก คือ จีน รัสเซีย สหรัฐอเมริกา 

เวียดนาม รวมทั้งประเทศไทย 

บริษัท โยโกฮามา ไทร แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 

 กลุมโยโกฮามารับเบอร กอตั้งบริษัทโยโกฮามา ไทร แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ขึ้นเมื่อป 2547 

เริ่มทําการผลิตในป 2548 โดยผลิตภัณฑหลักของบริษัท คือ ยางเรเดียลที่ใชสําหรับรถบรรทุกขนาดใหญ 

รถบรรทุกขนาดเล็ก รถบัส และรถยนตนั่ง โดยบริษัทฯ จะเนนผลิตผลิตภัณฑที่ตรงกับความตองการของลูกคา 

และผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งสวนใหญเปนการผลิตเพื่อการสงออก

นาตยา  สุขเกษม
สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

บริษัท โยโกฮามา ไทร แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางลอ :

“ผลิตภัณฑยางลอ ถือเปน Product champion อีกผลิตภัณฑหนึ่งของประเทศไทย” 

โดยในป 2557 ผลติภณัฑยางลอมมีลูคาการสงออกถงึ 118,867.39 ลานบาท ซึง่เปนอนัดบั 1

ของมลูคาการสงออกผลติภณัฑยางทัง้หมดของไทย โดยไทยเปนผูสงออกผลติภณัฑยางลอ

อันดับ 1 ของอาเซียน และเปนอันดับ 6 ของโลก  

ที่มา : http://www.yokohamathailand.com/
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กระบวนการผลิต

 ในกระบวนการผลิต วัตถุดิบสําคัญในการผลิตยางรถยนต 

ประกอบดวย ยางธรรมชาต ิยางสงัเคราะห รวมทัง้เสนใย ขดลวด และ

สารเคมีอื่น ๆ ซึ่งยางสังเคราะหที่ใชในอุตสาหกรรมการผลิตยางลอ

ที่นิยมใชโดยทั่วไป ไดแก Styrene-butadiene Rubber (SBR) 

มีคุณสมบัติตานทานการเสื่อมสภาพและทนทาน ตอการขัดถูไดดี

และ Polybutadiene Rubber (BR) มีคุณสมบัติตานทาน

การสึกหรอที่สูง และมีคาความตานทานการหมุนที่ตํ่า ดอกยาง

จงึสกึชา และยงัชวยประหยดัเชือ้เพลงิไดด ีโดยมรีายละเอยีดสดัสวน

วัตถุดิบในโครงสรางผลิตภัณฑยางลอ ดังนี้

โดยกระบวนการผลิตยางรถยนตประกอบดวย ขั้นตอน ดังนี้

1. การผสมยาง โดยการนํายางธรรมชาติและยางสังเคราะห 

ผงเขมาดํา กํามะถัน และสารเคมีอื่นๆ มาผสมและบดเขาดวยกัน 

แลวรอใหเยน็จากนัน้เคลอืบดวยนํา้แปงแลวรดีออกมาเปนแผนยาง

2. การทําชั้นผาใบ โดยนําเสนใย (ไนลอนโพลิเอสเตอรหรือเสน

ลวด) ที่ถูกจัดเรียงเปนแถวแลวเคลือบดวยยาง

3. การทําขอบยาง โดยนําเสนลวดที่เรียงตัวแลวเคลือบดวยยาง 

จากนั้นมวนเสนลวดที่เคลือบยางแลวใหเปนวงกลม

4. นวดแผนยางใหออนตัวอีกครั้ง แลวดันผานแมแบบออกมา

ใหมีความหนาและรูปรางที่ตองการ จากนั้นทําใหเย็นตัวลงแลวตัด

ใหมีความยาวตามที่กําหนด

5. ขึ้นรูปยางและประกอบยาง โดยเริ่มจากติดชั้นผาใบลงไป

บนเครือ่งขึน้รปูยาง แลวนาํวงลวด ขอบยาง มาตดิทัง้ 2 ดาน จากนัน้

ติดเข็มขัดรัดหนายาง แกมยาง หนายาง ตามลําดับ

6. นํายางที่ขึ้นรูปแลวไปอบ ซึ่งดอกยางจะเกิดขึ้นเมื่ออบสุกแลว

7. ตรวจสอบยาง

      

ศูนยทดสอบยางแหงเอเชีย “Yokohama Tire Test 

Center of Asia” (TTCA) 

 กลุมบริษัทโยโกฮามารับเบอร ไดใสใจและใหความสําคัญ

ในการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ จึงไดกอตั้งศูนยทดสอบยาง 

ในป 2552 มีพื้นที่ประมาณ 1 พันไร ซึ่งเปนสนามทดสอบยาง

เพื่อการวิจัยและพัฒนาแหงที่ 2 ของบริษัทฯ ซึ่งแหงแรกอยูใน

ญีปุ่นโดยสนามทดสอบยางดงักลาว สามารถทดสอบการใชงานของ

ยางรถยนตประเภทตาง ๆ  ครอบคลมุ ทัง้รถยนตนัง่ รถกระบะ รถบรรทกุ

และรถโดยสารขนาดใหญ ทีผ่ลติจากโรงงานกลุมบรษิทัโยโกฮามารบัเบอร 

ในญีปุ่น เอเชยี และสหรฐัอเมรกิา และบรษิทัฯ ได เปดสนามทดสอบ

เฟสใหม ภายใน “Yokohama Tire Test Center of Asia” (TTCA) 

ซึ่งใหญที่สุดในทวีปเอเชีย เพื่อใหเปนศูนยกลางการวิจัยและพัฒนา

ยางรถยนตระดับโลก รองรับการเปด AEC ในป 2558 สรางสรรค

ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

สวนประกอบ รถยนตนั่ง รถบรรทุก

1. ยางธรรมชาติ 19 36

2. ยางสังเคราะห 25 11

3. เขมาถานดํา 25 23

4. สารเคมี 13 7

5. ผาใบ/เสนยาง 7 1

6. เสนลวดขอบ 5 4

7. โครงสรางใยเหล็ก 6 18

รวม 100 100
ตารางที ่1 สดัสวนวตัถดุบิในโครงสรางผลติภณัฑยางลอประเภทตางๆ  (% โดยนํา้หนกั)
ที่มา : สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร 

ที่มา : Rubber Intelligence Unit สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กระบวนการผลิตยางรถยนต

สิ่งทอ/ผาใบ

ยาง 
(ยางธรรมชาติ/ยางสังเคราะห)

+ สารเคมี
เสนลวด

รีบฉาบยางบนผาใบ
ทั้ง 2 ดานดวย

เครื่องคาเลนเตอร
เครื่องผสมยาง ฉาบยาง  บนเสนลวด

ผานเครื่อง ตัดโครงผาใบ ยางคอมพาวด ทําวงขอบลอชั้นเสนลวด 

โครงยาง อัดรีดผานเครื่องเอ็กซทรูด
ผานเครื่องตัด

เสนลวด

สรางยางดวย
เครื่องสรางยาง

อบ/วัลคาไนซ

ตรวจสอบดวยสายตา ตรวจสอบ
ความสมดุล

X-ray ยางลอ



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 34 วารสาร

 บริษัทฯ มุงมั่นที่จะสรางสรรคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ประหยัด

พลังงานเชื้อเพลิง และรักษามาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑอยางเขมงวด

ในระยะตอไปบริษัทฯ จะขยายตลาดยางรถยนตในประเทศไทย 

ใหครอบคลุมทุกประเภท และจะเริ่มตนการทําตลาด OEM กับบริษัท

ผูผลิตรถยนตในประเทศไทยดวย

 จากการพบผูประกอบการ บรษิทั โยโกฮามา ไทร แมนแูฟคเจอริง่ 

(ประเทศไทย) จาํกดั  เพือ่ศกึษาดงูานขัน้ตอนการผลติและการทดสอบยาง

พบวาการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง เปนสิ่งที่จําเปน 

และบริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับเรื่องนี้เปนอยางมาก 

 ปจจุบันถึงแมว าไทยจะเปนประเทศผู ส งออกยางรถยนต 

อนัดบั 6 ของโลก แตคดิเปนสดัสวนเพยีงรอยละ 5 ของมลูคาการสงออก

ยางรถยนตของโลกเทานั้น ดังนั้น เพื่อใหสามารถรักษาและ

ขยายตลาดเดิมที่มีอยู รวมทั้งสรางตลาดใหม ๆ เพิ่มขึ้น ภาครัฐ

ควรใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งการจัดตั้งสนามทดสอบยางลอ

เนื่องจากไทยยังขาดศูนย ทดสอบและการให การรับรอง 

ตองสงไปทดสอบและรับรองยังตางประเทศ ทําใหเสียเวลา

และเสียคาใชจายในการดําเนินการ ซึ่งการจัดตั้งศูนยทดสอบ 

จะสรางความเขมแข็งและความสามารถในการแขงขันใหกับ

ผูประกอบการในประเทศไทย และทาํใหไทยเปน Regional Hub 

ในการรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ ซึง่จะดงึดดูบรษิทัผูผลติยางลอ

รายใหมเขามาลงทุนในประเทศไทย รวมทั้งจะเปนการปกปอง

คุ มครองผู บริโภคจากสินคาดอยคุณภาพ ในขณะเดียวกัน

จะสงผลใหเกิดการใชยางในประเทศเพิ่มขึ้น ลดการพึ่งพา

การสงออกยางแปรรูปขั้นตน สรางเสถียรภาพของอุตสาหกรรม

ยางพาราไทยทั้งระบบใหเติบโตอยางยั่งยืนตอไป 
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นานาสาระ

ดร.พงษศักดิ์ เลาสวัสดิ์ชัยกุล

สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี มหาอํานาจทางเศรษฐกิจ
อนัดบั 4 ของโลก มขีนาดเศรษฐกจิใหญมากกวา 9.42 เทา

ของเศรษฐกจิประเทศไทย (ในป 2557 เยอรมนมีขีนาด GDP
3,921 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่ประเทศไทยมี
ขนาด GDP 414 พันลานเหรียญสหรัฐฯ)1 การที่เยอรมนี
สามารถสรางประเทศใหมีความเจริญกาวหนาขึ้นมาไดนั้น 
ไมใชสามารถสรางไดในเวลาอนัสัน้แตเปนการสัง่สมองคความรู 
แนวคดิ วฒันธรรม และความอดทนมาอยางตอเนือ่ง การศกึษา
เรียนรูแนวคิดของชาวเยอรมันจะทําใหเราสามารถเรียนรู
สิง่ทีเ่ปนประโยชนเพือ่นาํมาประยกุตใชไดดยีิง่ขึน้ ผูเขยีนไดมี
โอกาสเขารวมหลกัสตูรอบรมการพฒันาสมรรถนะ การบรหิาร
และความเปนผูนํา: PCPM2 ณ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
ที่สํานักงาน ก.พ. ไดจัดขึ้นใหกับขาราชการกลุม Talent 
Network เปนหนึ่งในชองทางสําคัญใหขาราชการไดมี
โอกาสเรียนรู และเก็บเกี่ยวประสบการณจากหนวยงาน
ภาครฐัทีส่าํคญัของสหพนัธสาธารณรฐัเยอรมน ีระหวางวนัที่ 
26 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2558  จึงขอนําประสบการณ
การเรียนรูที่ไดบางสวนมาแลกเปลี่ยนเพื่อใหผูอานไดเขาใจ
เยอรมนีมากขึ้น โดยเฉพาะประสบการณที่ไดจากรัฐสภา
แหงสหพันธรัฐเยอรมนี

Bundestag คือ รัฐสภาแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี มาจาก
คาํวา Bundes ทีแ่ปลวา สหพนัธ (Federal) และ Tagung ทีแ่ปลวา
ที่ประชุม  โดยมีอาคาร Reichstag3 ตั้งตระหงานเปนอาคารหลัก
และเปนทีป่ระชมุสภาผูแทนราษฎรของเยอรมน ีตัง้อยู ณ กรงุเบอรลนิ
ทั้งนี้ Reichstag เปนอาคารเกาแกเปดใชทําการเมื่อป ค.ศ. 1894 
โดยใชเวลากอสรางถงึ 10 ป ในขณะนัน้ใชในการประชมุราชสภาของ
เยอรมน ีภายหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 ตวัอาคารไดรบัความเสยีหาย
หนักจากแรงระเบิด และปดตัวลงอันเนื่องมาจากการแบงประเทศ
เปนเยอรมนีตะวันตกและเยอรมนีตะวันออก โดยในชวงของ
สงครามเย็น Bundestag ซึ่งเปนสวนของเยอรมนีตะวันตก
ไดยายไปทีก่รงุบอนน จนกระทัง่การรวมชาตขิองเยอรมนตีะวนัออก
และตะวันตก  ในป ค.ศ 1990 รัฐสภาเยอรมนี ณ กรุงบอนน 
ไดลงมติเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 1991 ใหยาย Bundestag กลับไปที่
อาคาร Reichstag ทีก่รงุเบอรลนิและทาํการบรูณะอาคารขึน้มาใหม
โดยสถาปนิกชาวอังกฤษ  เซอรนอรแมน ฟอสเตอร ใชเวลาหลายป
ในการบรูณะ โดยพยายามรกัษาสภาพภายนอกเดมิของ Reichstag 
เอาไวใหไดมากที่สุด และในป ค.ศ. 1999 Bundestag ก็ไดยาย
จากกรุงบอนนมายังกรุงเบอรลินอยางสมบูรณ ในปจจุบันอาคาร 
Reichstag ไดรับการจัดอันดับเปนสถานที่ที่นักทองเที่ยวมาเยือน
เปนอันดับ 2 ในเยอรมนี รองจากมหาวิหารแหงโคโลญเทานั้น

หพันธสาธารณรัฐเยอรมนี มหาอํานาจทางเศรษฐกิจ

Deutscher Bundestag (German Federal Parliament)

เรียนรูเยอรมัน

ผานทางรัฐสภาแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

1ขอมูลจาก IMF และ World Bank
2Potsdam Center for Policy and Management
3Reichstag มาจากคาํวา Reich แปลวาจกัรวรรด ิ(Empire) และ Tagung คอืทีป่ระชมุ จงึหมายถงึสภาแหงจกัรวรรดเิยอรมนั
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สิ่งที่นาสนใจในอาคาร Reichstag

 1. หองประชุมสภาผู แทนราษฎร หรือ
หองประชุมสีนํ้าเงิน มีพื้นที่ 1,200 ตารางเมตร 
มเีพดานสงู 24 เมตร เปนหองกระจกโปรง สามารถ
มองเห็นไดจากหลายมุมในอาคาร และมีที่นั่ง
สําหรับประชาชนเขาฟงไดถึง 430 ที่นั่ง สําหรับ
ที่นั่งของผู แทนราษฎรนั้นเปนสีนํ้าเงินมีแถวนั่ง
เปนกึง่วงกลม และทีน่ัง่ประธานสภาฯ มกีารยกพืน้
เพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับที่นั่งทั่วไปเทานั้น 
 2. กําแพงจดหมายเหตุของสมาชิกรัฐสภา 
เปนกําแพงของกลองโลหะบรรจุรายนามของ
สมาชิกรัฐสภาตั้งแตป 1919 – 1999 ตั้งอยูที่โซน
ตะวนัออกของชัน้ใตดนิอาคารรฐัสภา ออกแบบโดย
ศลิปนชาวฝรัง่เศสเชือ้สายยวิ ครสิเตยีน โบลทานสกี้
ถือเปนสัญลักษณแสดงรากฐานสําคัญของระบบ
รัฐสภาเยอรมนี ที่นาสนใจคือโบลทานสกี้ ไดใส
ชื่อรายนามสมาชิกรัฐสภาของพรรคนาซี รวมทั้ง 
อดอลฟ ฮิตเลอร4  ไวดวย แมวาโบลทาลสกี้จะมี
เชือ้สายชาวยวิ แตกถ็อืวาสมาชกิรฐัสภาทัง้หมดนัน้
ไดรบัการคดัเลอืกจากประชาชนซึง่ถอืเปนรากฐาน
ของประชาธปิไตย ในระบบรฐัสภา จงึไดบรรจรุายนาม
ของสมาชิกทุกคนเอาไวในกําแพงจดหมายเหตุ
 3. ขอความบนกําแพงเกาที่ทหารรัสเซีย
เขียนเอาไว ซึ่งสวนใหญเปนขอความที่เกิดขึ้นเมื่อ
กองทัพแดงรัสเซียบุกเขากรุงเบอรลินในชวงปลาย
สงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 1945 
ซึ่งถือเปนสัญลักษณของการชนะกองทัพนาซีของ
กองทพัแดงรสัเซยี โดยหลงัการบรูณะยงัมกีารเกบ็
ขอความบางสวนเอาไวในสวนที่ไมหยาบคาย
เพือ่ใหคนรุนหลงัไดเตอืนใจจากภยัและความโหดราย
ของการมสีงคราม
 4. โดมแกว (Reichstag Dome) ถือเปน
แมเหล็กสําคัญในการดึงดูดนักทองเที่ยว ตัวโดมมี
เสนผานศูนยกลาง 40 เมตร มีทางเดินแบบทาง
วนขึ้นไปถึงยอด ทําใหนักทองเที่ยวสามารถมอง
กรงุเบอรลนิไดโดยรอบ 360 องศา และยงัสามารถ
มองลงมาเห็นหองประชุมสภาผู แทนราษฎร
ไดดวย นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบระบบกระจก
เพือ่ควบคมุแสงและพลงังานซึง่สามารถควบคมุได
ตามสภาวะอากาศ
 5. ระบบพลังงานในอาคาร อาคารรัฐสภา
แหงนี้มีการออกแบบระบบพลังงานที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมอยางมาก ที่ เรียกวาระบบ CHP 

(Central Combined Heat and Power) ตั้งอยูที่ศูนยกลางของอาคาร ระบบปนไฟ
ใชพลงังานไบโอดเีซลจากนํา้มนัดอกคาโนลาหรอืเรพซดี โดยความรอนทีเ่หลอืจากการ
ปนไฟจะถูกใชในอาคารรัฐสภา ซึ่งชวยทําใหประหยัดพลังงานไฟฟาไดถึงรอยละ 50
นอกจากนี้ ยังมีระบบการเก็บความเย็น จากธรรมชาติในชวงฤดูหนาว ผานไปยัง
ถังนํ้าใตดินซึ่งจะถูกนํามาใชในชวงฤดูรอนทําใหสามารถประหยัดการใชเครื่องทํา
ความเย็นไดในระดับหนึ่ง

ประสบการณการเรียนรูและขอเสนอแนะ

 ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดผานประสบการณความยากลําบากมา
ตั้งแตสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงขั้นประเทศถูกแบงเปนสองสวน ผานชวงสงครามเย็น
ทีม่กีารแตกแยกทางความคดิมากมาย จนกระทัง่สามารถรวมชาตเิปนหนึง่เดยีวไดอกี
ครั้ง สิ่งนี้ทําใหประชาชนชาวเยอรมนี มีการหลอหลอมความคิดที่จะนําพาประเทศ
ไปสูทางเดินที่ถูกตอง โดยใชประสบการณจากอดีตเปนบทเรียนที่สําคัญ ซึ่งสิ่งตางๆ 
เหลานี้ไดถายทอดเปนแนวทางหลักในการกอสรางอาคารรัฐสภา ซึ่งสามารถสรุป
ประเด็นการเรียนรู ดังนี้
 1. หลักการประชาธิปไตย (Democracy) รวมทั้งเสรีภาพและความเสมอภาค 
โดยสามารถดูไดจากการวางผังของหองประชุมอาคารรัฐสภาที่มีความเรียบงาย ที่นั่ง
ประธานสภาฯ เปนเพียงยกพื้นเล็กๆ เทานั้น หรือแมกระทั่งที่นั่งของนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรี ก็อยูในระดับเดียวกันกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนอื่นๆ นอกจากนี้
หองทํางานของสมาชิกสภาแตละทานจะไดพื้นที่หองทํางาน 18 ตารางเมตรเทากัน 
ไมยกเวนวาจะเปนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ซึ่งมีความแตกตางจากประเทศไทย
ที่ที่ประชุมสภายังมีลักษณะการแบงชั้น  ซึ่งไมคอยจะสะทอนถึงความเปนสังคม
ประชาธิปไตยและทําใหประชาชนรูสึกดูหางเหินจับตองไดยาก 
 2. ความโปรงใส (Transparency) อาคาร Reichstag มีการออกแบบใหเนน
ความโปรงใส ซึง่ประชาชนสามารถเขาชมการประชมุสภาไดทกุครัง้ และลกัษณะหอง
เปนกระจกใสเห็นไดเกือบโดยรอบ นอกจากนี้ โดมแกวที่อยูดานบนของอาคารจะมี
ฐานเชื่อมตอกับหองประชุมทําใหคนที่เดินอยูในโดมแกวสามารถมองลงไปที่รัฐสภา
และสมาชิกรัฐสภาก็รับรูไดถึงคนที่เดินดานบนดวย สิ่งนี้ชี้เปนนัยถึงความโปรงใส
ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบสมาชิกสภาผู  แทนราษฎรได ตลอดเวลา 
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4อดอลฟ ฮิตเลอร และพรรคนาซี ไดสังหารชาวยิวในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 มากกวา 6 ลานคน



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 37วารสาร

ซึง่แนวคดิดงักลาวนาจะนาํมาประยกุตใชกบัประเทศไทยโดยเฉพาะการสรางอาคาร
รัฐสภาแหงใหม เพราะความโปรงใสเปนการบอกวาผูแทนราษฎรเปนผูที่ประชาชน
สามารถพึ่งพิงและตรวจสอบไดตลอดเวลา

3. เปนมติรกบัสิง่แวดลอม (Friendly to Environment) อาคารรฐัสภาแหงนี้
มีการออกแบบตั้งแตป 1991 กอสรางและแลวเสร็จในป 1999 ซึ่งในขณะนั้นกระแส
เรื่องโลกรอนยังไมรอนแรงเทาสมัยปจจุบัน จึงถือวาเปนการออกแบบที่นําสมัยมาก 
ตัวอาคารมีการออกแบบใหประหยัดพลังงานทั้งในหนารอนและหนาหนาว  มีการ
ใชพลังงานหมุนเวียนจากอากาศสูพื้นดิน และพื้นดินสูตัวอาคาร รวมทั้งใชพลังงาน
ไบโอดีเซลในการผลิตกระแสไฟฟา สิ่งเหลานี้ชี้ใหเห็นวารัฐบาลของสหพันธรัฐ
เยอรมนใีหความสาํคญักบัสิง่แวดลอมมาก คอื รฐับาลทาํตวัเปนตวัอยางใหกบัหนวย
งานทั้งภาครัฐในทองถิ่นและเอกชน ดังนั้นการขับเคลื่อนนโยบายดานสิ่งแวดลอม
ของเยอรมนีจึงทําไดงายและไดรับความรวมมือจากหลายภาคสวน 

4. เรียนรูจากอดีต (Learning from the History) อาคารรัฐสภาถือเปนหนึ่ง
ในสัญลักษณการรวมประเทศเปนหนึ่งเดียวอีกครั้งของสหพันธรัฐเยอรมนี ดังนั้น
การกอสรางจึงพยายามคงภาพลักษณเดิมภายนอกของอาคารกอนที่ประเทศจะ
แตกเปนสองสวน นอกจากนี ้การคงกาํแพงทีข่อความของทหารรสัเซยีเอาไวเปนการ
เตือนระลึกถึงความสูญเสียของการมีสงคราม ซึ่งชวยเตือนใจแกสมาชิกรัฐสภา 
คณะรัฐบาล และประชาชนไดเปนอยางดี 
 โดยสรปุ Bundestag เปนศนูยกลางของการปกครองระบบรฐัสภาแบบสหพนัธ
สาธารณรัฐที่ผสมผสานแนวคิดดานปรัชญาความเปนประชาธิปไตย สถาปตยกรรม 
ศิลปะ และเทคโนโลยีเขาไวดวยกัน เปนสัญลักษณที่แสดงถึงการรวมชาติและการ
ปกครองของสหพนัธสาธารณรฐัเยอรมน ีซึง่แนวทางดงักลาวสามารถนาํมาประยกุต

ใช กับประเทศไทยที่มีแนวคิดจะสรางอาคาร
รัฐสภาแหงใหม ใหมีความสอดคลองกับแนวคิด
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ
และมีรูปแบบที่ประชาชนสามารถที่จะเขาถึง
และตรวจสอบได
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เกร็คความรู คูอุตสาหกรรม

อัมพรพรรณ  วงษทาเรือ
สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

สองดูการพัฒนาบุคลากร

เพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูภาคอุตสาหกรรม
ของสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
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ของสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีของสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

ประเทศสาธารณรฐัออสเตรยีและสหพนัธสาธารณรฐั

เยอรมนตีางเปนประเทศสมาชกิของสหภาพยโุรป (EU) 

ซึง่การกาํหนดยทุธศาสตรในการพฒันาอตุสาหกรรม

ของประเทศสมาชิกจึงเปนไปตามกรอบของสหภาพ

ยุโรป แต ในบทความนี้จะขอกลาวถึงการพัฒนา

ดานกําลังคนของประเทศออสเตรียและสหพันธ

สาธารณรฐัเยอรมนตีัง้แตระหวางอยูในวยัเรยีนจนถงึ

ระยะเตรียมพรอมเขาสูภาคอุตสาหกรรม
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ยุทธศาสตรและแผนการพัฒนาดานกําลังคนในภาค

อุตสาหกรรมในบริบทของสหภาพยุโรป 

 คณะกรรมาธิการยุโรปไดออกแผนยุทธศาสตรยุโรป 2020 

(Europe 2020 Strategy) เมือ่วนัที ่3 มนีาคม 2554 เพือ่การพฒันา

เศรษฐกิจสหภาพยุโรปใหเจริญกาวหนาทันสมัยดวยการขับเคลื่อน 

3 ดานสําคัญ คือ 

 การเตบิโตอยางชาญฉลาด (Smart Growth) เนนการพฒันา

เศรษฐกิจดวยองคความรูและนวัตกรรม 

  การเติบโตอยางยั่งยืน (Sustainable 

Growth) ซึ่งเนนการใชทรัพยากร

อยางมีประสิทธิภาพ เปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอมยิ่งขึ้น และ

เพิ่มพูนขีดความสามารถ

ในการแขงขัน 

   การเตบิโตทีล่ดความเหลือ่มลํา้ในสงัคม (Inclusive Growth) 

เนนการเติบโตทางเศรษฐกิจพรอมกับการจางงานที่สรางความ

เอื้ออาทรและสมานฉันทในสังคม 

 

 เปาหมายหลักของแผนยุทธศาสตรยุโรป 2020 ที่เกี่ยวของกับ

การพัฒนาดานกําลังคน คือ

   รอยละ 75 ของประชากรทีม่อีายรุะหวาง 20-64 ป ควรมงีานทาํ

    อยางนอยรอยละ 40 ของเยาวชนควรสาํเรจ็การศกึษาระดบั

ปริญญา และมีอัตรานักเรียนเลิกเรียนกลางคันตํ่ากวารอยละ 10 

 โดยในการขับ เคลื่ อนแผนยุทธศาสตร  ยุ โรป  2020 

คณะกรรมาธิการยุโรปไดกําหนดโครงการสําคัญดานการพัฒนา

กําลังคนตามนโยบายภายใตงานขับเคลื่อนจาก 2 ใน 3 ดาน คือ

  1) ดานการเติบโตอยางชาญฉลาด (Smart Growth) : ใหมี

“การสงเสริมเยาวชน” (Youth on the Move) เพื่อยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและเตรียมความพรอมของเยาวชนเพื่อเขาสู 

ตลาดแรงงาน  

 2) ดานการเติบโตที่ลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม (Inclusive 

Growth) โดย “การพัฒนาทักษะและงานใหม ๆ” (An Agenda 

for New Skills and Jobs) เพื่อพัฒนาตลาดแรงงานที่ทันสมัย 

ตลอดจนทักษะใหม ๆ ที่ตลาดตองการ 
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สาธารณรัฐออสเตรีย

 สาธารณรัฐออสเตรียมียุทธศาสตร  และ

แผนการพัฒนากําลังคนเพื่อภาคอุตสาหกรรมใน

บริบทของประเทศ ดังนี้

 1) บทบาทของภาคเอกชน :  สหพันธ 

อตุสาหกรรมออสเตรยี (The  Federation of Austrian 

Industries  หรือIndustriellenvereinigung : IV) 

เปนองคกรตัวแทนภาคอุตสาหกรรมที่ดําเนินงาน

ดวยความสมัครใจเพื่อปกปองผลประโยชนของภาค

อุตสาหกรรม กอตั้งขึ้นในป 2531  โดยการดําเนิน

งานของ IV จะมีบทบาทรวมกับภาครัฐเพื่อการ

พฒันาอตุสาหกรรมในออสเตรยีครอบคลมุหลายดาน

ดวยกัน     

 สํ าหรับในด  านการพัฒนากําลั งคนภาค

อุตสาหกรรม  IV ไดทําการปรับปรุงการศึกษา

เพือ่สรางแรงงานทีม่ทีกัษะสาํหรบัอนาคต เชน จดัทาํ

แผนงาน “Zukunft  Bildung”  ซึ่งเปนการจัดทํา

แนวคิดปรับปรุงการศึกษา การพัฒนาระบบการ

ศึกษาวัยกอนเรียน (อนุบาล) มาตรการรับมือ

การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ นําเสนอแนวคิด

การพัฒนาการศึกษาในระดับสูงทั้งในเชิงคุณภาพ

และปริมาณ 

 2) ดานการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอม

กําลังคนภาคอุตสาหกรรม : นอกจากการศึกษา

ตามระบบปกต ิของประเทศแลว สาธารณรฐัออสเตรยี

ยงัมรีะบบการศกึษาทวภิาค ี (Dual System) อกีดวย

โดยหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนวิชาชีพ

ไดรับการออกแบบเพื่อสรางองคความรู ดานชาง 

ทักษะและคุณสมบัติอื่นๆ ที่จําเปนของวิชาชีพ 

และเปนไปตามขอกําหนดตามกฎหมายวาดวย

การฝกอบรมวิชาชีพและกฎระเบียบทางการคา

โดยกฎระเบียบเหลานี้กําหนดใหนักเรียนในสายนี้

ตองผานการฝกงาน สาธารณรัฐออสเตรียจึงจัดวา

เปนประเทศที่มีระบบการศึกษาเพื่อสรางบุคลากร

สําหรับรองรับภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ดี

ประเทศหนึ่งในยุโรป  ทั้งนี้ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

ก็ไดมีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนการศึกษา

สายวชิาชพีดวยการใหความรวมมอืกบัโรงเรยีนวชิาชพี

ในการรบัเดก็นกัเรยีนเขาฝกงานดวยระบบการศกึษา

ทวิภาคี (Dual System) นี้ ทําใหภาคอุตสาหกรรม

ไดรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติและความรู ตรงตาม

ความตองการ  สามารถปฏบิตังิานไดทนัทโีดยไมตอง

เสียเวลาฝกอบรมกอนเริ่มงาน 

  การดูแลเรื่องการฝกงานของเด็กนักเรียนในสาธารณรัฐออสเตรียมี

หลายหนวยงานเกี่ยวของทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด  ที่สําคัญคือ 

กระทรวงเศรษฐกิจ ครอบครัวและเยาวชน  ซึ่งในปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปนกระทรวง 

วิทยาศาสตร การวิจัยและเศรษฐกิจของออสเตรีย มีหนาที่รับผิดชอบการฝกอบรม

ในสวนของผูประกอบการ ในขณะที่กระทรวงศึกษาธิการดูแลเรื่องการฝกงาน

ของนักเรียน นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานเฉพาะที่ดูแลเรื่องการฝกงานในภูมิภาค 

โดยหนวยงานนี้มีหนาที่ตรวจสอบความพรอมของธุรกิจอุตสาหกรรมที่จะใหการ

ฝกงานแกเดก็นกัเรยีนรวมกบั Chamber  of  Labour (Kammer  für  Arbeiter und 

Angestellte : AK) เกบ็บนัทกึสญัญาการฝกงาน จดัการสอบเมือ่สิน้สดุการฝกงานและ

มอบเงินอุดหนุนการฝกงานใหแกบริษัทที่ใหการฝกงานแกเด็กนักเรียน  บริษัทที่ให

การฝกงานแกเด็กนักเรียนเปนผู รับภาระคาใชจายโดยไดรับงบอุดหนุนจาก

ภาครัฐ และมีการทําสัญญากับผูเขารับการฝกงานเปนลายลักษณอักษร ซึ่งระบุ

ระยะเวลาการฝกงาน ชวงเวลาการฝกงานและการเขาเรยีนในชัน้เรยีน เดก็นกัเรยีน

ที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวิชาชีพและผานการฝกงานจะสามารถเรียกตนเอง

วาเปนชางฝมือได 
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อางอิง
 รายงานการจัดการความรู กรณีศึกษา “การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย”, ภายใตโครงการพัฒนานักบริหารการอุตสาหกรรม  

หลักสูตร “นักบริหารระดับสูง” รุนที่ 15   กระทรวงอุตสาหกรรม , พฤษภาคม 2557

 รายงานการจัดการความรู  กรณีศึกษา “การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี”  โดยนางสาวอัมพรพรรณ วงษทาเรือ  

และนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุนที่ 15  กระทรวงอุตสาหกรรม

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  

 สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมีปจจัยแหงความสําเร็จของการพัฒนา

อุตสาหกรรมในประเทศ เริ่มดวยการมีนโยบายรัฐบาลที่ใหความสนับสนุนตอ

ภาคอตุสาหกรรมอยางตอเนือ่ง โดยมุงลงทนุและออกมาตรการเพือ่เพิม่ศกัยภาพ

ในการผลติในหลายๆ ดาน  สาํหรบัในดานการพฒันากาํลงัคน  สหพนัธสาธารณรฐั

เยอรมนไีดใหความสาํคญักบัการพฒันาทรพัยากรมนษุยเปนอยางมากและมคีวาม

สามารถในการสรางทรพัยากรทางบคุลากรทีม่คีณุภาพโดยทาํการปรบัโครงสราง

ของระบบการศกึษาเนือ่งจากตระหนกัวาการพฒันาทรพัยากรมนษุยมคีวามสาํคญั

อยางมากตอภาค อุตสาหกรรมการผลิต   

 การศึกษาของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันนั้นมุงใหความรูเพื่อนําไปใช

งานไดจริง  โดยใหความสําคัญกับการศึกษาในสายอาชีพมากซึ่งแตกตางจาก

ประเทศอืน่ๆ ในยโุรป เชน สหราชอาณาจกัรซึง่ใหความสาํคญักบัการเขาเรยีนตอใน

มหาวิทยาลัยมากกวา  ในแตละปสหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมนีสรางชางเทคนิคและชางฝมือจํานวนกวา 

80,000 คนตอป อกีทัง้สภาวะแวดลอมของการทาํงาน

ในเยอรมนีนั้นสูง (อัตราเงินเดือนที่สมเหตุสมผล

มีสวัสดิการที่ดี  ความมั่นคงของงานและการให

โอกาสในฝกฝนและการศกึษาเพิม่เตมิ (Training and  

Retraining)  โดยสงเสริมใหมีการฝกอบรมตลอดชีวิต

เพื่อแกปญหาการขาดแคลนชางฝมือ  

 จะเห็นไดวาทั้งสองประเทศไดใหความสําคัญ

แกการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อเตรียมความพรอม

ในการเขาสูตลาดแรงงานเปนอยางมาก จริงจังและ

ตอเนื่อง มีความรวมมือเปนอยางดีระหวางภาครัฐ

และภาคเอกชน  ซึ่งประเทศไทยสามารถหยิบยก

แนวทางที่ดีของประเทศทั้งสองมาประยุกตใชเพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถทรัพยากรมนุษยของประเทศ 

ในการเขาสูตลาดแรงงานโดยเฉพาะในภาคอตุสาหกรรม

ทีแ่รงงานมแีนวโนมทีจ่ะตองมรีะดบัความรู ความสามารถ

เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการแข งขันที่สูงขึ้นและ

การขาดแคลนแรงงานฝมือเชนในปจจุบันนี้
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รอบรั้ว อุตสาหกรรม

 สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอตุสาหกรรม 
จัดการประชุมวิชาการ OIE Forum 2558 : Challenge for 
the Future ทิศทางอุตสาหกรรมไทยกับความทาทายในอนาคต 
โดยนางอรรชกา สบีญุเรอืง รฐัมนตรวีาการกระทรวงอตุสาหกรรม 
ใหเกียรติเปนประธานในการเปดงาน และนายอาทิตย วุฒิคะโร 
ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม กลาวรายงานถงึวตัถปุระสงคการจดังาน
การเสวนาในภาคเชาหัวขอ "ทิศทางอุตสาหกรรมไทยกับความ
ทาทายในอนาคต" โดยนายอุดม วงศวิวัฒนไชย ผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, นายเจน นําชัยศิริ รองประธาน
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย
ประธานสถาบันวิจัย เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI ) 
และ นายอโณทยั เวทยากร กรรมการผูจดัการประจาํภาคพืน้อนิโดจนี 
บรษิทั เดลล คอรปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จาํกดั
 สําหรับในภาคบาย แบงการเสวนาออกเปน 3 หัวขอ ไดแก 
1. อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร (Agrobased Industry) 
2. อตุสาหกรรมวศิวการ (Engineering Industry) 3. อตุสาหกรรม
สนับสนุนและอุตสาหกรรมสนับสนุนและบริการอุตสาหกรรม 
(Supporting Industry and Industrial Service) เมือ่วนัที ่24 
กนัยายน 2558 ณ  หองแกรนดไดมอนดบอลรมู อาคารอมิแพค็ฟอรัม่ 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีผู ใหความสนใจจากทุกภาคสวน
เขารวมงานกวา 800 คน

สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 
จัดสัมมนาวิชาการ (OIE Forum) ประจําป 2558
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OIE Business Indicators

การสงออก - นําเขา สินคาอุตสาหกรรมไทย
ไตรมาส 2 ป 2558 การสงออกสินคาอุตสาหกรรม (ไมรวมทองคํา) หดตัว

รอยละ 4.5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากการสงออกสินคาสําคัญ

หลายรายการหดตัว อาทิ รถยนต อุปกรณและสวนประกอบเครื่องปรับอากาศ 

และสวนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ สิ่งทอและ

เครื่องนุงหม เปนตน ประกอบกับมูลคาการสงออกสินคาที่มีราคาเกี่ยวเนื่องกับ

ราคานํ้ามันดิบ เชน เคมีภัณฑ และเม็ดพลาสติค ปรับตัวลดลง ทั้งนี้ ตลาด

การสงออกหลักไดรับเพียงแรงสนับสนุนจากตลาดสหรัฐฯ และประเทศในกลุม 

CLMV ขณะทีส่งออกไปตลาดอาเซยีน (5) ญีปุ่น สหภาพยโุรป (27) และจนี หดตวั

ไตรมาส 2 ป 2558 การนาํเขาสนิคาหดตวัรอยละ 9.4 เมือ่เทยีบกบัชวงเดยีวกนั

ของปกอน จากการนําเขาสินคาเชื้อเพลิงหดตัวถึงรอยละ 29.6 สินคาทุนหดตัว

รอยละ 0.8 ตามการลดลงของการนําเขาเครื่องจักร และสวนประกอบเครื่องจักร

ไฟฟาและสวนประกอบ รวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ 

ขณะที่การนําเขาสินคาวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป (ไมรวมทองคํา) หดตัวรอยละ 4.2

สินคาอุตสาหกรรม 3 อันดับแรก ในแตละตลาดสงออกสําคัญของไทย ไตรมาส 2 ป 2558

- รถยนต อุปกรณและ

 สวนประกอบ (+6.8%)

- เม็ดพลาสติก (6.6%) 

- เคมีภัณฑ (-15.9%)

- คอมพิวเตอร อุปกรณ

 และสวนประกอบ 

 (-6.2%)

- รถยนต อุปกรณ

 และสวนประกอบ 

 (+30.5%)

- อัญมณีและเครื่อง

 ประดับ (-4.4%)

- คอมพิวเตอร อุปกรณ

 และสวนประกอบ 

 (+3.6%)

- ผลิตภัณฑยาง 

 (+16.2%)

- เครื่องรับวิทยุ

 โทรทัศนและสวน

 ประกอบ (+15.4%)

- รถยนต อุปกรณและ

 สวนประกอบ 

 (-4.5%)

- เครื่องจักร และสวน

 ประกอบ (-0.8%)

- คอมพิวเตอร อุปกรณ

 และสวนประกอบ 

 (18.6%)

- เม็ดพลาสติก 

 (-6.5%)

- เคมีภัณฑ (-35.2%)

- คอมพิวเตอร อุปกรณ

 และสวนประกอบ 

 (-25.0%)

- เคมีภัณฑ (-44.3%)
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OIE Business Indicators ตัวชี้วัดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

The Early Warning System of Industrial Economics : EWS-IE

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

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)

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

EWS-IE ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยเดือนเดือนพฤศจิกายน 2558 ยังคงสงสัญญาณ
เตือน แตเริ่มมีสัญญาณการติดลบนอยลง เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศเริ่มมีทิศทางปรับตัวดีขึ้น 
เพราะผลจากการบริโภคและการลงทุนปรับตัวดีขึ้น เพื่อรองรับการผลิตในชวงเทศกาลปลายป ทําให
คาดวาในเดือนพฤศจิกายน 2558 – มกราคม 2559 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยอาจมีแนวโนมฟน
ตัวดีขึ้นในระยะตน แตอยางไรก็ตาม ยังคงมีปจจัยกดดันจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่เปราะบาง ดังนั้น
ภาครัฐและภาคเอกชนควรเฝาระวัง
โดยตวัแปรองคประกอบทีส่งสญัญาณไมปกตใินเบือ้งตน ไดแก ดชันคีวามเชือ่มัน่ทางธรุกจิของไทย ดชันผีูจดัการฝายจดัซือ้
ภาคอุตสาหกรรมโลก ดัชนีผลผลิตโลก ดัชนีคําสั่งซื้อสินคาใหมโลก ดัชนีผลผลิตสหรัฐฯ ดัชนีคําสั่งซื้อสินคาใหม
ของสหรฐัฯ ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบรโิภคของสหรฐัฯ และดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบรโิภคของญีปุ่น อยางไรกต็าม มอีงคประกอบที่
สงสัญญาณปกติ ไดแก ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจของไทย และอัตราการวางงานของกลุมสหภาพยุโรป

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ไตรมาส 3 ป 2558 MPI หดตัวรอยละ 6.1 จากการชะลอตัวของกลุมอุตสาหกรรมที่สงออก
เปนหลัก อาทิ ฮารดดิสกไดรฟ เครื่องรับโทรทัศน ผลิตภัณฑสัตวนํ้า อยางไรก็ตามกลุมอุตสาหกรรม
ที่เนนตลาดในประเทศรวมถึงอุตสาหกรรมรถยนตยังขยายตัวไดดี




