
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1วารสาร



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2 วารสาร

ที่ปรึกษา :
นายศิริรุจ จุลกะรัตน

ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ

รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

คณะทํางาน :
นางสาวสมจิตต เอี่ยมวรชัย

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

4 นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได

บทความพิเศษ :

12 จับประเด็นสําคัญ ภาคอุตสาหกรรม 

 กับขีดแขงขัน “WEF 2017”

18 การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย

 เพื่อหลุดพนกับดักประเทศรายไดปานกลาง 

 : ตอนที่ 2 เรียนรู ประเทศนอกกลุ มอาเซียน 

 และเข าสู บทสรุปแนวทางการพัฒนา

 เพื่อหลุดพนกับดักประเทศรายไดปานกลาง

 

24 ภาวะแนวโนมเศรษฐกิจอุตสาหกรรม :

 ดัชนีอุตสาหกรรมไตรมาส 3 ป 2559

26 นานา สาระ :

 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 

 : 21 เหตุการณที่จะเกิดในทศวรรษหนา

32 เกร็ดความรู คู อุตสาหกรรม :

 แนวทางการสงเสริมยานการคาแฟชั่น 

 (Fashion District) ไทย

 สูศูนยกลางแฟชั่นของอาเซียน

38  OIE CLUB

 Smart Mobility 

 ทางเลือกระหวางวิกฤต

 และโอกาสของอุตสาหกรรมยานยนต

42 รอบรั้วเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

43 OIE Business Indicators :

 - การสงออก - นําเขาสินคาอุตสาหกรรมไทย

 - ตัวชี้วัดและแจงเตือนภัยเศรษฐกิจุตสาหกรรม EWS-IE

 - ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) 

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 8516 เว็บไซต : www.oie.go.th

บรรณาธิการแถลง

บทความและขอเขียนที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้เปนทัศนะสวนบุคคลของผูเขียน

CONTENTS
ทรงสถิตในดวงใจตราบนิรันดร

 วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขอนอมเกล า
น อมกระหม อมด วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เปนลนพนไดรวบรวมบางสวนบางตอนของพระบรม
ราโชวาทและพระราชดาํรชัพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 
รชักาลที ่9 ทีท่รงพระราชทานในโอกาสตาง ๆ  มาเผยแพร
เพือ่ใหคนไทยทกุคนไดนอมนาํ "คาํพอสอน" มาเปนหลกัคดิ
ในการดําเนินชีวิตเพื่อความสุขความเจริญแกตนเอง
และสังคมตลอดไป

หากตองการนําขอเขียนหรือบทความในฉบับไปตีพิมพ เผยแพรหรือเพื่อประโยชนอื่นใด กรุณาอางอิงแหลงที่มา



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 3วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 3วารสาร

ธ สถติในดวงใจ จากไกลแลว   

ดั่งดวงแกว แตกสลาย หาใดเหมอืน

แมสุดดนิ สิ้นฟา ดาราเดอืน         

มลิมืเลอืน เปนขาราชฯ บาทภูมพิล

จะขอทํา ความด ีใหดยีิ่ง           

ถอืสัตยจรงิ ยดึคุณธรรม นํากุศล

จะขอตาม ราโชวาท เพื่อผองชน      

ประพฤตติน เปนคนด ีของแผนดนิ

ปวงขาพระพุทธเจา ขอนอมเกลานอมกระหมอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได
ขาพระพุทธเจา ผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แพทยหญิงสุภาวดี เจียรกุล
ประพันธ



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 4 วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 4 วารสาร

นอมรําลกึ
ในพระมหากรุณาธคิุณหาที่สุดมไิด

สมพิศ  นาคสุข

ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
“ในหลวง รัชกาลที่ 9” สวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 

นําความทุกขโศกเศราในจิตใจสูพวกเราชาวไทย เนื่องจากตลอดระยะเวลา 70 ปที่ผานมา
แหงการครองสิริราชสมบัติ พระองคทรงปกครองประเทศดวยทศพิธราชธรรม นําความรมเย็นเปนสุข

ปกเกลาพสกนิกรทั่วผืนแผนดินไทย ทรงเปนศูนยรวมใจของคนไทยทั้งชาติ 
พระมหากรุณาธิคุณมากมายเหลือคณานับ และยังไดรับการเทิดพระเกียรติเปนพระบิดาแหงนวัตกรรมไทย 

นานาประเทศลวนประจักษในพระปรีชาสามารถและถวายการยกยอง
วาทรงเปนกษัตริยนักพัฒนาที่ทรงเปนผูนําอยางแทจริง

ผูเขียนขอนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิไดและถวายความอาลัยโดยการอัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส
โดยเฉพาะการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานไวในโอกาสตาง ๆ มาเผยแพร 

เพื่อประโยชนแกทุกทาน ที่จะนอมนําไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความเปนสิริมงคลของชีวิต ดังนี้เพื่อประโยชนแกทุกทาน ที่จะนอมนําไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความเปนสิริมงคลของชีวิต ดังนี้



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 5วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 5วารสาร

การปฏิบัติใหถูกตองตามหลักวิชาที่ไดเลาเรียนมา
 “ขอใหทานดําเนินวิชาชีพอันมีเกียรตินี้ดวยการปฏิบัติใหถูกตองตามหลักวิชาที่ไดเลาเรียนมา นอกจากนี้จะตองเปนผูมีจิตใจสูง 
ประกอบดวยเมตตากรุณาแกเพื่อนมนุษยทั่วไป การกระทําความดีเทานั้นที่จะนําความสุขความเจริญมาสูตนเอง การที่ไดเรียนสําเร็จ
จนไดรับปริญญาแลวนั้น ขอใหพยายามศึกษาและฝกฝนตนเองไวเสมอ ถาทานไมศึกษาเพิ่มเติมไวตอไปไมชาทานก็จะเปนผูลาหลัง
ไมทันกับความเจริญของโลก”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาแกนักศึกษามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2504

การทํางานใหมีประสิทธิผล ตองเขาใจคําวา "ความรับผิดชอบ"
 “การจะทาํงานใหมปีระสทิธผิลและใหดาํเนนิไปโดยราบรืน่นัน้ จาํเปนอยางยิง่จะตองทาํดวยความรบัผดิชอบอยางสงู ไมบดิเบอืน
ขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตองเขาใจความหมายของคําวา “ความรับผิดชอบ” ใหถูกตอง 
ขอใหเขาใจวา “รับผิด” ไมใชการรับโทษ หรือถูกลงโทษ “รับชอบ” ไมใชรับรางวัล หรือรับคําชมเชย การรูจักรับผิด หรือยอมรับ
รูวาอะไรผิดพลาดเสียหาย และเสียหายเพราะอะไร เพียงใดนั้น มีประโยชน ทําใหบุคคลรูจักพิจารณาตนเอง ยอมรับความผิดของ
ตนเองโดยใจจริง เปนทางที่จะชวยใหแกไขความผิดได และใหรูวาจะตองปฏิบัติแกไขใหม สวนการรูจักชอบหรือรูวาอะไรถูก อันไดแก
ถกูตามความมุงหมาย ถกูตามหลกัวชิา ถกูตามวธิกีารนัน้ มปีระโยชน  ทาํใหทราบแจงวาจะทาํใหงานสาํเรจ็สมบรูณไดอยางไร จกัไดถอื
ปฏบิตัติอไป  นอกจากนัน้ เมือ่เขาใจความหมายของคาํวา “รบัผดิชอบ” ตามนยัดงักลาวแลว ผูทีเ่ขาใจซึง้ในความรบัผดิชอบ จะสาํนกึ
ตระหนกัไดทนัทวีา ความรบัผดิชอบคอื หนาทีท่ีไ่ดรบัมอบหมายใหทาํ จะหลกีเลีย่งละเลยไมได จงึใครขอใหบณัฑติศกึษาและสงัวรระวงั
ในความรบัผดิชอบใหมากทีส่ดุ ผูใดมคีวามรบัผดิชอบ จะสามารถประกอบการงานใหบรรลผุลสาํเรจ็ ตามทีมุ่งหมายไวไดอยางแนนอน”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2519

ทํางานดานใด งานเล็ก งานใหญ งายยาก ถือวางานทุกอยางมีความสําคัญเทาเทียมกัน
 “งานของชาตนิัน้มมีากมายหลายดาน ครอบคลมุทัง้ดานเศรษฐกจิ สงัคม ศลิปวฒันธรรม การเมอืง การปกครอง และจาํเปนจะตองมี
ผูมีความรูความสามารถในแตละสาขาวิชามาปฏิบัติบริหารใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีในทุก ๆ ดาน ถาจะเปรียบเทียบใหเห็นชัด ก็จะ
ขอเปรียบเหมือนวงดนตรีวงหนึ่ง ซึ่งจะตองประกอบดวยเครื่องดนตรีประเภทตาง ๆ มีเครื่องดีด สี ตี เปา เปนตน และมีผูชํานาญ
ในเครือ่งดนตรนีัน้ ๆ  เปนผูปฏบิตัใิหกลมกลนืไพเราะ และถกูตองตามจงัหวะจะโคน จงึจะเปนวงดนตรทีีส่มบรูณได เพราะฉะนัน้ ผูมปีญญา
ความสามารถไมวาจะทํางานใดดานใด เปนงานเล็กหรืองานใหญ งายยาก จะตองถือวางานทุกอยางมีความสําคัญเทาเทียมกัน และ
ตองตั้งใจกระทําใหดีที่สุด ดวยความรับผิดชอบ และความอุตสาหะวิริยะโดยมุงถึงความสําเร็จของงานเปนจุดหมายสําคัญ”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2539
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บานเมืองจะวัฒนาถาวรอยูไดอาศัยความซื่อสัตยสุจริตเปนพื้นฐาน
 “ขาพเจาขอฝากคติไวเปนเครื่องกํากับใจ มีคุณธรรมขอหนึ่งที่สําคัญ ซึ่งทานตองปฏิบัติอยางเครงครัดอยูเสมอ คือ 
ความสตัยสจุรติ ประเทศบานเมอืงจะวฒันาถาวรอยูได กย็อมอาศยัความสตัยสจุรติเปนพืน้ฐาน ทานทัง้หลายจะออกไปรบัราชการกด็ี 

หรือประกอบกิจการงานสวนตัวก็ดี ขอใหมั่นอยูในคุณธรรมทั้ง 3 ประการ คือ สุจริตตอบานเมือง สุจริตตอประชาชน 
และสุจริตตอหนาที่ ทานจึงจะเปนผูที่ควรแกการสรรเสริญของมวลชนทั่วไป”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2497

สํานึกตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู และตั้งใจพยายามปฏิบัติหนาที่
 “งานของแผนดนินัน้ เปนงานสวนรวม มผีลเกีย่วเนือ่งถงึความเจรญิขึน้ หรอืเสือ่มลงของบานเมอืงและสขุทกุขของประชาชนทกุคน 

ขาราชการผูปฏิบัติ บริหารงานของแผนดิน จึงตองสํานึกตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู และตั้งใจพยายามปฏิบัติหนาที่
โดยเต็มกําลังความสามารถ ดวยความเขมแข็งสุจริต และดวยปญญารูคิดพิจารณา วาสิ่งใดเปนความเจริญ สิ่งใดเปนความเสื่อม 

อะไรเปนสิ่งที่ตองทํา อะไรเปนสิ่งที่ตองละเวนและกําจัด อยางชัดเจน ถูก ตรง” 
พระบรมราโชวาท แกขาราชการพลเรือน ในโอกาสวันขาราชการพลเรือนป พุทธศักราช 2550 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550

การสงเสริมความดี ใหคนดีปกครองบานเมือง
 “ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครที่จะทําใหทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําใหบานเมืองมีความปกติสุข 
เรียบรอยจึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมความดี ใหคนดีปกครองบานเมือง และคุมคนไมดี ไมใหมีอํานาจ

ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได”
พระบรมราโชวาท ในพิธีเปดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ณ คายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2512



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 7วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 7วารสาร

การทําความดี
 “การทําความดีนั้น โดยมากเปนการเดินทวนกระแสความพอใจและความตองการของมนุษย จึงทําไดยากและเห็นผลชา 
แตก็จําเปนตองทํา เพราะหาไม ความชั่วซึ่งทําไดงายจะเขามาแทนที่ แลวจะพอกพูนขึ้นอยางรวดเร็วโดยไมทันรูสึกตัว”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแกวาที่รอยตํารวจตรีฯ 

โรงเรียนนายรอยตํารวจฯ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2492

คุณธรรมสี่ประการ
“ประการแรก คือ ความซื่อสัตย ประการที่สอง คือ การรูจักขมใจฝกใจตนเอง ใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัตยความดีนั้น 

ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัตยสุจริต ประการที่สี่ คือ การรูจักละวางความชั่ว 
ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตน เพื่อประโยชนสวนรวมคุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและ
บํารุงใหเจริญงอกงาม จะชวยใหประเทศชาติบังเกิดความสุขความรมเย็นและมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไป”

พระบรมราโชวาท ในพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจา วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2535

คนเราจะตองรับและจะตองให
“คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวยเมื่อรับสิ่งของใดมา 

ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีใหหมูคณะและในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชน
ทั้งหลายมีความไวใจซึ่งกันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวยจิตใจที่เผื่อแผ โดยแท”
พระบรมราโชวาท พระราชทานแกนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2521

ความเมตตากรุณาตอเพื่อนมนุษย
“สภากาชาดเปนองคการกุศลสงเคราะหประชาชนผูมีทุกขภัยไข เจ็บโดยทั่วไปในบานของเรา 

ขาพเจารูสึกภูมิใจที่ไดมาเปนผูอุปถัมภ สภากาชาดไทย และขอชักชวนประชาชนทุกชั้น 
ชาติ ศาสนา ใหปฏิบัติตาม คติของกาชาดคือ มีความเมตตากรุณาแกเพื่อนมนุษยทั่วไป 

และขอใหชวยกันอุดหนุนสภากาชาดไทยตามกําลังของตน เพราะสภากาชาดไทยสามารถ ขยายกิจการกวางขวาง
ออกไปไดมากเทาใด ประชาชนพลเมืองเองเปนผูจะไดผลจากการสงเคราะหของสภากาชาดมากขึ้นเทานั้น”

พระราชดํารัส ในวันประกอบพิธีเปดงานกาชาด วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2493



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 8 วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 8 วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 8 วารสาร

การออกกําลังกายใหรางกายแข็งแรง
“รางกายของเรานั้น ธรรมชาติสรางมาสําหรับใหออกแรงใชงาน มิใชใหอยูเฉย ๆ ถาใชแรงใหพอเหมาะดีโดยสมํ่าเสมอ รางกายก็

เจริญแข็งแรง คลองแคลวและคงทนยั่งยืน ถาไมใชแรงเลยหรือใชไมเพียงพอ รางกายก็จะเจริญแข็งแรงอยูไมได แตจะคอย ๆ เสื่อม
ไปเปนลําดับและหมดสมรรถภาพไปกอนเวลาอันสมควร ดังนั้นผูที่ปกติทําการงานโดยไมไดใชกําลังหรือใชกําลังแตนอยจึงจําเปน
ตองหาเวลาออกกําลังกายใหพอเพียงกับความตองการตามธรรมชาติเสมอทุกวัน มิฉะนั้นจะเปนที่นาเสียดายอยางยิ่งที่เขาจะใชสติ

ปญญา ความสามารถของเขาทําประโยชนใหแกตนเองและแกสวนรวมไดนอยเกินไป เพราะรางกาย
อันกลับกลายออนแอลงนั้นจะไมอํานวยโอกาสใหทํางานโดยมีประสิทธิภาพได”

พระราชดํารัสเพื่อเชิญไปอานในการประชุมสัมมนาเรื่องการออกกําลังเพื่อสุขภาพ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2523

อบรม “กาย” “ใจ” ใหเขมแข็ง
“เด็ก ๆ ตองฝกหัดอบรมทั้งกายและทั้งใจใหเขมแข็ง เปนระเบียบและสุจริต เพื่อประโยชนของตนในภายหนา”

พระบรมราโชวาทแกเยาวชนแหงชาติ ในวันเด็กแหงชาติ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2526

อานุภาพของดนตรี
“การดนตรีจึงมีความหมายสําคัญสําหรับประเทศชาติสําหรับสังคม ถาทําดี ๆ ก็ทําใหคนเขามีกําลังใจจะปฏิบัติงานการ ก็เปนหนาที่
สวนหนึ่งที่ใหความบันเทิง ทําใหคนที่กําลังทอใจมีกําลังใจขึ้นมาได คือ เราใจได คนกําลังไปทางหนึ่งทางที่ไมถูกตอง ก็อาจจะดึงกลับ

มาในทางที่ถูกตองได ฉะนั้น ดนตรีก็มีความสําคัญอยางยิ่ง”
พระราชดํารัส แกคณะกรรมการของสมาคมดนตรีแหงประเทศไทย วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2528



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 9วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 9วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 9วารสาร

การใชสติปญญา วินิจฉัยปญหา
“ปญหาทุกอยางไมวาเล็กหรือใหญ มีทางแกไขได ถารูจักคิดใหดี ปฏิบัติใหถูก การคิดไดดีนั้น มิใชการคิดไดดวยลูกคิด หรือดวย

สมองกลเพราะโลกเราในปจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตาม ก็ยังไมมีเครื่องมืออันวิเศษชนิดใด สามารถขบคิดแกไขปญหา
ตาง ๆ ไดอยางสมบูรณ การขบคิดวินิจฉัยปญหาจึงตองใชสติปญญา คือ คิดดวยสติรูตัวอยูเสมอ เพื่อหยุดยั้งและปองกันความ

ประมาทผิดพลาด และอคติตาง ๆ มิใหเกิดขึ้นชวยใหการใชปญญาพิจารณาปญหาตาง ๆ เปนไปอยางเที่ยงตรง 
ทําใหเห็นเหตุเห็นผลที่เกี่ยวเนื่องกันเปนกระบวนการไดกระจางชัดทุกขั้นตอน"

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2539

คิดดวยสติสัมปชัญญะที่ดี
“คนเราทุกคนก็อายุมากขึ้นทุกวัน หนึ่งวัน สองวัน ก็อายุมากขึ้นหนึ่งวันสองวัน จะตองฉุดจิตใจใหแข็งแรง ใหไมมีความวุนวาย 

สามารถที่จะเลือกทําอะไรตออะไรดวยความระมัดระวังตัว คือ คิดดวยสติสัมปชัญญะที่ดี อันนี้ก็เปนขอสําคัญ”
พระราชดํารัส แกคณะบุคคลตาง ๆ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2532

การเผชิญอุปสรรค ตองเตรียมกาย เตรียมใจ และเตรียมการไวใหพรอมทุกเวลา
“วิถีชีวิตมนุษยนั้น จะใหมีแตความปรกติสุขอยางเดียวไมได จะตองมีทุกข มีภัย มีอุปสรรค ผานเขามาดวยเสมอ 

ยากจะหลีกเลี่ยงพน ขอสําคัญอยูที่ทุก ๆ คนจะตองเตรียมกาย เตรียมใจ และเตรียมการไวใหพรอมทุกเวลา 
เพื่อเผชิญและแกไขความไมปรกติเดือดรอนนั้น ดวยความไมประมาท ดวยเหตุผล ดวยหลักวิชา 

และดวยสามัคคีธรรม จึงจะผอนหนักใหเปนเบา และกลับรายใหกลายเปนดีได"
พระราชดํารัส แกประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปใหม พ.ศ. 2528 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2527



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 10 วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 10 วารสาร

ประโยชนรวมกัน คือ ความพอมีพอกิน พออยู ปลอดภัยของประเทศชาติ
“คนอื่นจะวาอยางไรก็ชางเขา จะวาเมืองไทยลาสมัยวาเมืองไทยเชย วาเมืองไทยไมมีสิ่งที่สมัยใหม แตเราอยูพอมีพอกิน 

และขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทย พออยูพอกิน มีความสงบ และทํางานตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธาน 
ในทางนี้ ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกิน ไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด แตวามีความพออยูพอกินมีความสงบ 

เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ถาเรารักษาความพออยูพอกินนี้ได เราก็จะยอดยิ่งยวดได”
“ฉะนั้น ถาทุกทานซึ่งถือวาเปนผูที่มีความคิด และมีอิทธิพล มีพลังที่จะทําใหผูอื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกันชวยกันรักษาสวนรวม

ใหอยูดีกินดีพอสมควร ขอยํ้า พอควร พออยูพอกิน มีความสงบ ไมใหคนอื่นมาแยงคุณสมบัตินี้จากเราไปได 
ก็จะเปนของขวัญวันเกิดที่ถาวร ที่จะมีคุณคาอยูตลอดกาล”

“ถาทานทั้งหลายชวยกันคิด ชวยกันทํา แมจะมีการเถียงกันบาง แตเถียงดวยรากฐานของเหตุผล  
และเมตตาซึ่งกันและกัน และสิ่งที่สูงสุด ที่สุดก็คือ ประโยชนรวมกัน คือ ความพอมีพอกิน พออยู ปลอดภัยของประเทศชาติ”

พระราชดํารัส ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2517

เศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง...จะทําความเจริญใหแกประเทศได แตตองมีความเพียร แลวตองอดทน ตองไมใจรอน 

ตองไมพูดมาก ตองไมทะเลาะกัน ถาทําโดยเขาใจกัน เชื่อวาทุกคนจะมีความพอใจได”
พระราชดํารัส แกประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปใหม พุทธศักราช 2528 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2527

ความเมตตา ปรารถนาดี และความพรอมเพรียงของหมูคณะ
 “คําอวยพร และคําปฏิญาณสัญญา ที่ทานไดกลาวนั้น เปนที่ประทับใจมาก ขอบพระทัยและขอบใจทานทั้งหลาย 
ตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกคน ที่พรั่งพรอมกันมาดวยความปรารถนาดี และไมตรีจิต ความปรารถนาดี และความพรอมเพรียง
กันของทุกคน อยางที่ไดเห็นในวันนี้ ทําใหขาพเจาปลื้มใจ มีกําลังใจมากขึ้น มีความเชื่อเสมอวา ความเมตตา ปรารถนาดีของทานนี้

 เปนปจจัยอยางสําคัญ ที่จะทําใหความพรอมเพรียงใหเกิดขึ้น มีขึ้นทั้งในหมูคณะ และในชาติบานเมือง แตถาคนไทยเรายังมี
คุณธรรมอันนี้อยูในจิตใจ ก็มีความหวังไดวา บานเมืองไทยไมวาจะอยูในสถานการณใด ๆ ก็จะอยูรอดปลอดภัย 

และธํารงมั่นคงตอไป ไดตลอดรอดฝง อยางแนนอน ขออํานาจแหงคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุมครองรักษาทาน 
รักษาชาติไทย ใหมีแตความผาสุกรมเย็น ตลอดไป”

พระราชดํารัสตอบพระบรมวงศานุวงศและพสกนิกรขาวไทย ณ สีหบัญชร 

ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ขอตามรอยในหลวงตลอดไป
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เนื้อเพลง ตามรอยเทาพอ 

(คาราบาว)

พอคือผูคิด และผูสรางสรรค หลักนํ้าใจเพื่อใชชีวิต

ใหเรารูพอเพียง ใหเรารูถูกผิด ตามเสนทางชีวิตของพอ

* เสนทางเดินนี้ ที่พอกาวไป พอกรุยทางไวใหกับเรา

ตามรอยพอนําไป จะผอนทุกขบรรเทา ตามรอยพอเกิดเราจะไดดี

** รอยทาง ที่พอสรางไว ดั่งคําสอนใหเราไดรู

ถาทุกคนรวมใจไว แลวพลังจะยิ่งใหญ ใครก็ตามจะมาแยกเราไมมี

รอยทาง ที่พอสรางสรรค มุงสูฝนคืนวันสดใส

บานของเราจะรมเย็น และมั่นคงเสมอไป

ตางคนจงรูพอเพียง ตางคนเพียงเขาใจ จะสุขกายและใจจนเพียพอ

(ซํ้า *, **)

ถาทุกคนรวมไว แลวพลังจะยิ่งใหญ กาวตามรอยพอไป คือความสุข

อางอิงแหลงขอมูล/ภาพ
รายงานพิเศษ คําพอสอน เรื่องการทํางานใหประสบความสําเร็จ  หนังสือพิมพไทยรัฐ วันที่ 18 ตุลาคม 2559 news.mthai.com › 

ขาวเดนประจําวัน 9 คําสอนของของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ
www.nationtv.tv/main/content/social/378520372/, http://www.xn--12co9drbac8a9as5aiidh8isei1npa.com/

http://irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/General/Kings%20Proverbs.htm, http://www.cca.chula.ac.th/protocol/organizations-individuals.html
http://www.thairath.co.th/content/317062, http://km.rdpb.go.th/Knowledge/View/74, http://www.thairath.co.th/content/754102

http://www.sukphor.com/ebook/ebook_sataranasuk/sataranasuk.pdf, http://53040041methawee.blogspot.com/2012/09/blog-post_19.html
http://royalmusic.tkpark.or.th/, http://www.nso.go.th/webstat/king/main.html

https://www.google.co.th ,  http://hilight.kapook.com/view/144197, https://www.facebook.com/inourheart9/?fref=ts
www.musicatm.com/lyric/เนื้อเพลง-ตามรอยพอ
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เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 World Economic 
Forum (WEF) ไดเผยแพรรายงานความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศตาง ๆ จํานวน 138 ประเทศ 
ในระดับโลก ประจําป ค.ศ. 2016-2017  ที่มีชื่อวา  The Global
Competitiveness  Report  2016-2017 โดยใชดชันคีวามสามารถ
ในการแขงขนัระดบัโลก (Global Competitiveness Index หรอื 
GCI) เปนตัวชี้วัดเปรียบเทียบในดานตางๆที่เทียบไดกับเสาหลัก 
(pillar) ทัง้หมด 12 ดาน ทีร่วมเขาเปนดชันอีงครวมดงักลาว ไดแก 
กลุมปจจยัพืน้ฐาน (Basic Requirements) ซึง่เปนกญุแจสาํคญัสู
การผลกัดนัการเตบิโตทางเศรษฐกจิประเทศ ประกอบดวย 4 ดาน 
คือ ดานสภาพแวดลอมดานสถาบัน (Institutions) โครงสรางพื้น
ฐาน (Infrastructure) ดานสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจมหภาค 
(Macroeconomic Environment) ดานสุขภาพและการศึกษา
เบื้องตน (Health and Primary Education) กลุมที่สอง คือ 
กลุมเสรมิประสทิธภิาพ (Efficiency Enhancers) ซึง่จะนาํสูความ
มีประสิทธิภาพของประเทศ ประกอบดวย 6 ดาน คือ ดานการ
ศกึษาขัน้สงูและการฝกอบรม (Higher Education and Training) 
ดานประสทิธภิาพของตลาดสนิคา (Goods Market Efficiency) 
ดานประสทิธภิาพของตลาดแรงงาน (Labor Market Efficiency) 
ดานพฒันาการของตลาดการเงนิ (Financial Market Development) 
ดานความพรอมทางเทคโนโลยี (Technological Readiness) 
ขนาดของตลาด (Market Size) และกลุมสดุทาย คอื กลุมนวตักรรม
และระดับการพัฒนา (Innovation and Sophistication) 
ซึ่งมุงเนนการผลักดันระดับนวัตกรรมของประเทศ ประกอบดวย 
2 ดาน คอื ระดบัการพฒันาของธรุกจิ (BusinessSophistication) 
และดานนวัตกรรม (Innovation) โดยกําหนดให GCI มีคาเปน
ตัวเลขสูงสุดเทากับ 7

จับประเด็นสําคัญ 
ภาคอุตสาหกรรม 
กับขีดแขงขัน “WEF 2017”

บทความพิเศษ

อภิยุกต อํานวยกาญจนสิน

สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ประเทศไทยไดรับการจัดอันดับใหอยู  ในอันดับที่ 34 

ซึ่ ง ใกล  เคียงกับป ที่ แล  ว  ซึ่ งอยู  ใ นอันดับที่  32 

โดยประเทศไทยเปนหนึ่งในสามประเทศจากอาเซียนที่

อยูใน 50 อันดับแรก นอกจากมาเลเซีย (อันดับที่ 25) 

และอินโดนีเซีย (อันดับที่ 41)  

 
 ในปนี้ประเทศที่ไดอันดับหนึ่งถึงสิบยังคงเปนประเทศกลุม
เดมิกบัปทีผ่านมา เพยีงแตมกีารสลบัตาํแหนงกนั ซึง่ 3 อนัดบัแรก
ยงัคงเหมอืนเดมิ โดยอนัดบัหนึง่ถงึสบิ คอื สวติเซอรแลนด ตามมา
ดวย สงิคโปร สหรฐัอเมรกิา เนเธอรแลนด เยอรมน ีสวเีดน สหราช
อาณาจกัร ญีปุ่น ฮองกง และฟนแลนด ตามลาํดบั โดยประเทศไทย
ไดรบัการจดัอนัดบัใหอยูในอนัดบัที ่34 จาก 138 ประเทศใกลเคยีง
กับปที่แลวที่อยูในอันดับที่ 32 จากทั้งหมด 140 ประเทศ โดยมี
คะแนน 4.64 จากคะแนนเต็ม 7 คะแนน เทากันกับกับปที่แลว 
โดยประเทศไทยเปนหนึ่งในสามประเทศจากอาเซียนที่อยู ใน 
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This year rank This year GCI Country (อันดับที่เปลี่ยน) Previous year rank

2 5.72 Singapore (=) 2

25 5.16 Malaysia (-7) 18

34 4.64 Thailand (-2) 32

41 4.52 Indonesia (-4) 37

57 4.36 Philippines (-10) 47

58 4.35 Brunei Darussalem ( ) n/a

60 4.31 Vietnam (-4) 56

89 3.98 Cambodia (+1) 90

93 3.93 Lao PDR (=) 93

50 อนัดบัแรก นอกจากมาเลเซยี (อนัดบัที ่ 25) และอนิโดนเีซยี 
(อนัดบัที ่41) ทั้งนี้ทั้งประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ตาง
มีอันดับลดลงจากปที่ผานมาทั้งสามประเทศ โดยมาเลเซียลดลง 
7 อันดับ อินโดนีเซียลดลง 4 อันดับ ในขณะที่ประเทศไทยลดลง  
2 อนัดบั นอกจากนี ้ประเดน็ทีน่าสนใจอกีประการหนึง่ในรายงาน
ประจาํปนี ้ไดแก ประเทศอนิเดยีเปนประเทศทีม่กีารเปลีย่นแปลง
อันดับเพิ่มขึ้นเร็วที่สุด จากอันดับที่ 55 ในปที่แลว ขยับมาอยูที่
อันดับ 39 ในปนี้ เพิ่มขึ้น 16 อันดับ
  เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ 
ยกเวนเมียนมาซึ่งไมไดรับการจัดอันดับในครั้งนี้ ประเทศไทย
อยู ในอันดับที่ 3 ของกลุ ม โดยอันดับหนึ่งถึงเกาของกลุ ม 
คอื สงิคโปร (อนัดบัที ่2) มาเลเซยี (อนัดบัที ่25) ไทย (อนัดบัที ่34)  
อินโดนีเซีย (อันดับที่ 41) ฟลิปปนส (อันดับที่ 57) บรูไน (อันดับที่ 
58) เวียดนาม (อันดับที่ 60) กัมพูชา (อันดับที่ 89) และประเทศ
ลาว (อนัดบัที ่93) หากพจิารณาตามทศิทางของการเปลีย่นแปลง
สามารถแบงไดเปน 3 กลุม คอื กลุมแรก กมัพชูาเปนประเทศเดยีว
ที่อันดับขยับขึ้นโดยอันดับขยับขึ้นมา 1 อันดับในปนี้ กลุมที่สอง
สิงคโปร และลาว อันดับคงที่ เหมือนเดิม และกลุ มที่สาม 
ประเทศอืน่ ๆ  ทีเ่หลอื รวมทัง้ไทย อนัดบัปนีล้ดลงเหมอืนกนัหมด 
โดยฟลิปปนสลดลงมากที่สุด 10 อันดับ สําหรับประเทศบรูไน
ไมไดรับการจัดอันดับในปที่ผานมา 
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           ผลประจําป ค.ศ. 2016-2017 ของไทย     ผลประจําป ค.ศ. 2015-2016 ของไทย  

ประเทศไทยอันดับดีขึ้นในกลุ มเสริมประสิทธิภาพ 

และกลุมนวัตกรรมและระดับการพัฒนา และไดคะแนน

สูงกวาคาเฉลี่ยของกลุ มประเทศเอเชียตะวันออก

และแปซิฟกอยางเห็นไดชัด ในดานของสภาพแวดลอม

เศรษฐกิจมหภาค และดานขนาดของตลาด 

 เมือ่พจิารณาในรายละเอยีดของไทยในปนี ้อนัดบัดขีึน้ในกลุม
เสริมประสิทธิภาพ (Efficiency Enhancers) และกลุมนวัตกรรม
และระดับการพัฒนา (Innovation and Sophistication) 
ในขณะที่กลุมปจจัยพื้นฐาน (Basic Requirements) ถดถอยลง
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2 อันดับ ซึ่งเปนภาพเดียวกันกับปที่ผานมา ทั้งนี้
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ มประเทศเอเชียตะวันออก
และแปซิฟกซึ่งประกอบดวย สิงคโปร ญี่ปุน ฮองกง 
นิวซีแลนด ไตหวัน ออสเตรเลีย มาเลเซีย เกาหลีใต จีน 
ไทย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส บรูไน เวียดนาม เวียดนาม 
กัมพูชา ลาว และมองโกเลีย ทั้งหมด 18 ประเทศ/เขต
เศรษฐกิจ ดานที่ประเทศไทยไดคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ย
ของกลุมฯ อยางเห็นไดชัด คือ ดานสภาพแวดลอม
เศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Environment) 
และดานขนาดของตลาด (Market Size) สําหรับ
ผลในแตละดาน ทั้ง 12 ดาน (pillar) ประเทศไทย
มีความโดดเดนในการพัฒนาดานเศรษฐกิจมหภาค 
(Macroeconomic Environment) โดยอยูอนัดบัที ่13
จากเดิมอันดับที่ 27 ในป 2015 ปรับตัวดีขึ้นถึง 14 
อันดับ โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นจาก 5.7 เปน 6.1 คะแนน 
ซึ่งตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นอยางเห็นไดชัดไดแก การใชจาย
ภาครัฐ (Government Budget Balanced) การออม
มวลรวมแหงชาติ (Gross National Savings) และ
สัดสวนหนี้ภาครัฐ (Government Debt) นอกจากนั้น 
ดานนวัตกรรม (Innovation) ก็ไดรับการปรับอันดับ
ดีขึ้น โดยอยูในอันดับที่ 54 ในป 2016 จากเดิมอันดับ
ที่ 57 ในป 2015 และอันดับที่ 67 ในป 2014 ซึ่ง
เปนผลจากการที่รัฐบาลสงเสริมการพัฒนานวัตกรรม
มาอยางตอเนื่อง 
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ประเดน็สาํคญัทีเ่กีย่วของโดยตรงกบัภาคอตุสาหกรรม

และผูประกอบการ สวนใหญประเทศไทยมคีวามสามารถ

ในการแขงขันอยู ในเกณฑที่ดี โดยอาจจะตองมีการ

พัฒนาเพิ่มเติมในสวนของการสรางนวัตกรรม

 
 ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของโดยตรงกับภาคอุตสาหกรรมและ
ผูประกอบการในรายงานฉบับนี้ที่จะตอง
นําไปพิจารณา อาทิ ปจจัยเรื่องความ
สอดคลองกันของคาจางและผลิตภาพการ
ผลิต (Pay and productivity) ไทยอยู
อันดับที่ 52 ไดคะแนน 4.3 ปรับตัวดีขึ้น
จากป ที่ผ านมาทั้ งอันดับและคะแนน 
เรื่องของความงายในการเขาถึงสินเชื่อ 
(Ease of access to loans) แมประเทศไทย
จะมีอันดับลดลง 11 อันดับมาอยูที่อันดับ 
34 ในปนี้  จากอันดับที่  23 ปที่แล ว 
แตไทยมีคะแนนเพิ่มขึ้นจาก 3.6 เปน 4.5 
แสดงถึงระดับการพัฒนาของไทยในดานนี้
แต ประเทศอื่นมีการพัฒนาในอัตรา

ที่สูงกวา ในดานของปจจัยที่เกี่ยวของกับระดับผูประกอบการ 
ไดแก 1) การมีเทคโนโลยีใหมเพื่อใชงาน (Availability of latest 
technologies) มีระดับคะแนน 4.8 อยูอันดับที่ 70 อันดับเทา
กันกับปที่แลว  2) ความสามารถในการเรียนรูเทคโนโลยีของ
ภาคธุรกิจ (Firm-level technology absorption) ประเทศไทย
อยูอนัดบัที ่43 มรีะดบัคะแนน 4.9 อนัดบัปรบัตวัขึน้ถงึ 10 อนัดบั
จากปที่ผานมาที่อยูที่อันดับ 53 และ 3) การลงทุนทางตรงของ
ตางประเทศและการถายทอดเทคโนโลย ี(FDI and Technology 
Transfer) ประเทศไทยอยูอนัดบัที ่42 มรีะดบัคะแนน 4.7 ปรบัตวั
ลดลงจากปกอน ในขณะทีป่ระเทศเพือ่นบานของไทย คอื มาเลเซยี 
ไดคะแนนในดานนี้ถึง 5.4 และอยูในอันดับที่ 8
 ดานระดับการพัฒนาธุรกิจ (Business Sophistication) 
ซึ่งสะทอนถึงการบริหารจัดการและการตลาด ตัวชี้วัดที่สําคัญ 
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แหลงที่มาของขอมูล

- http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf

-http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/shareable-infographics/

- http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf

ภาพประกอบ

https://www.entrepreneur.com/slideshow/232697

 นวัตกรรมเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งประการหนึ่ง โดยนวัตกรรม
เปนประเด็นที่ทั่วโลกกําลังจับตามอง เพราะงานวิจัยจาก
นักเศรษฐศาสตรหลายฉบับยืนยันวา ประเทศที่ติดกับดักรายได
ปานกลางหรอื “Middle Income Trap” จาํเปนตองมกีารพฒันา
ดานนวัตกรรมจึงจะสามารถเปนตัวผลักดันและขับเคลื่อนให
ประเทศนัน้หลดุจากกบัดกัได ทัง้นีห้ากยอนไปในอดตีประเทศไทย
เปนหนึ่งในประเทศที่นาจับตามองที่สุดของโลกดวยการเจริญ
เตบิโตทางเศรษฐกจิทีส่งูตอเนือ่ง อตัราการวางงานทีต่ํา่ ทรพัยากร
ทางธรรมชาติอุดมสมบูรณ มีความพรอมดานแรงงาน การลงทุน
จากตางชาติหลั่งไหลเขามาจนผลักดันจากประเทศสูประเทศ
กาํลงัพฒันาและเขาสูประเทศรายไดปานกลาง (Middle Income 
Country) แตหลังจากนั้น ประเทศไทยอยูในกลุมประเทศรายได
ปานกลางมานานเกินไปจนติดกับดักที่ชื่อวา “Middle Income 
Trap” หรือ กับดักประเทศรายไดปานกลางซึ่งเกิดจากหลาย
สาเหตุ ไมวาจะเปนโครงสรางเศรษฐกิจ การกระจายรายได 
ระบบการศึกษา ปญหาแรงงาน ทางออกสําคัญคือตองเรงพัฒนา
เศรษฐกิจใหเปนเศรษฐกิจที่เติบโตดวยนวัตกรรม (Innovation-
Driven) หรือการผลิตสินคาหรือบริการที่มีความโดดเดนเปน
เอกลักษณและมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นเพื่อใหเปนที่ตองการในตลาด
ซึ่งความรวมมือดาน R&D ระหวางภาคอุตสาหกรรมและสถาน
ศึกษาจะเปนปจจัยสนับสนุนที่สําคัญ ทําใหไทยกาวไปสูประเทศ
ที่อาศัยนวัตกรรมเปนปจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Innovation-
driven economies) สอดรับกับนโยบาย Digital Economy 
และ นโยบาย Thailand 4.0 ของภาครัฐที่สงเสริมการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดวยนวัตกรรม

ไดแก ความลํา้หนาของกระบวนการผลติ (Production process 
sophistication) ไทยไดคะแนน 4.1 อยูที่อันดับ 52 อันดับ
ปรับตัวขึ้น 1 อันดับ ดานความสําคัญของการตลาด (Extent 
of marketing) มีระดับคะแนน 5.1 อยูอันดับที่ 24 ปรับตัว
ขึ้นทั้งคะแนนและอันดับ จากปที่ผานมาที่มีระดับคะแนน 4.9 
และอยูอันดับที่ 29 และดานความพอใจในการกระจายอํานาจ 
(Willingness to delegate authority) ซึ่งหมายถึงความ
พอใจในการกระจายอํานาจจากผูบังคับบัญชาระดับสูงสู ผู ใต
บังคับบัญชา ประเทศไทยอยูอันดับที่ 35 มีระดับคะแนน 4.2 
เทากนักบัปทีผ่านมา นอกจากนีต้วัชีว้ดัอกีหนึง่ดานทีส่าํคญัในสวน
ของนวัตกรรม (Innovation) คือ ระดับความรวมมือดาน R&D 
ระหวางภาคอตุสาหกรรมและสถานศกึษา (University-industry 
collaboration in R&D) ในปนี้ประเทศไทยอยูอันดับที่ 41 
มีระดับคะแนน 3.8 อันดับปรับตัวขึ้น 4 อันดับ แตมีคะแนนลด
ลงจาก 4.0 มาอยูที่ 3.8 มาปนี้ อยูในลําดับที่ 4 ของอาเซียน 
รองจาก สิงคโปร(อันดับที่ 7) มาเลเซีย (อันดับที่ 11) และ
อินโดนีเซีย (อันดับที่ 28) โดยประเทศสวิตเซอรแลนดมีระดับ
คะแนนสูงสุดที่ 5.8 
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กลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในเอเชียตะวันออก1 (The East Asian NICs) 

 ประเทศเหลานี้เริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมจากการสงเสริมการสงออกโดยกําหนด
อตุสาหกรรมเปาหมาย เนนการสรางความหลากหลายของผลติภณัฑและการยกระดบัผลติภณัฑ
ใหมที่ใชทักษะและปจจัยการผลิตคลายคลึงกัน ควบคูกับการดําเนินนโยบายเพื่อพัฒนาปจจัย
สนบัสนนุทีเ่อือ้อาํนวย ทัง้ในดานการศกึษา โครงสรางพืน้ฐาน นวตักรรม และการเขาถงึแหลงทนุ
ทําใหสามารถขามพนการเปนประเทศรายไดปานกลางไดในระยะเวลาไมนาน 

 การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ Asian NICs เปนกระบวนการที่เปนไป
อยางคอยเปนคอยไป ผลิตภัณฑใหมไดรับการพัฒนาอยางเปนขั้นเปนตอน โดยใชทักษะและ
ขีดความสามารถของประเทศ เนนการสรางความเชื่อมโยงระหวางสาขาการผลิตที่ประเทศ
มีศักยภาพอยูแลว เพื่อใหเกิดการปรับโครงสรางจากอุตสาหกรรมเดิมไปสูอุตสาหกรรมที่ใช
เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่คลายคลึงกันอยางคอยเปนคอยไป 

 จากการศกึษา พบวา ปจจยัความสาํเรจ็ทีส่าํคญัในการขามพนการเปนประเทศรายได
ปานกลางของประเทศ Asian NICs คือ นโยบายที่เอื้อตอการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ เชน  
ในประเทศเกาหลใีต มชีดุของนโยบายทีเ่หมาะสม โดยในชวงเริม่ตนการพฒันาตัง้แตป ค.ศ. 1960 

สมานลักษณ ตัณฑิกุล

สํานักขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ

บทความพิเศษ

จากความเดมิตอนทีแ่ลว เราไดทาํความรูจกักบัดกัประเทศรายไดปานกลาง และเรยีนรูถงึแนวทางการพฒันาเพือ่กาวขาม/หลกีเลีย่ง
การติดกับดักประเทศรายไดปานกลางของประเทศบานใกลเรือนเคียงของไทยกันไปแลว ในตอนที่ 2 นี้ จะขอนําทุกทาน

ไปเรียนรูกรณีของประเทศที่ไกลออกไปอีกหนอย ทั้งกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในเอเชียตะวันออก [The East Asian NICs 
(Newly Industrialized Countries)] ซึ่งประกอบดวย ประเทศไตหวัน ฮองกง เกาหลีใต สิงคโปร ประเทศที่เปนผูนําดานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม อยางเกาหลีใต ซึ่งถือเปนประเทศที่ประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนผานจากประเทศรายไดปานกลางสูประเทศ
รายไดสูง และประเทศที่ยังไมประสบความสําเร็จในการกาวขามกับดักฯ อยางประเทศบราซิล กอนที่จะนําเขาสูบทสรุปแนวทางการ
พัฒนาเพื่อหลุดพนกับดักประเทศรายไดปานกลาง เพื่อนํามาประยุกตใชกับการพัฒนาประเทศและภาคอุตสาหกรรมของไทยตอไป
ถาพรอมแลว...เริ่มเลยแลวกันนะคะ

: ตอนที่ 2 เรียนรูประเทศนอกกลุมอาเซียน 

และเขาสูบทสรุปแนวทางการพัฒนา

เพื่อหลุดพนกับดักประเทศรายไดปานกลาง

: ตอนที่ 2 เรียนรูประเทศนอกกลุมอาเซียน 

และเขาสูบทสรุปแนวทางการพัฒนา

การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย

เพื่อหลุดพนกับดักประเทศรายไดปานกลาง 

1The Middle-Income Trap: Comparing Asian and Latin American Experiences, Policy Insight No.96 by OECD Development Center, May 2012
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เกาหลีใตมีนโยบายการเพิ่มผลิตภาพโดยมุงเนนไปที่การพัฒนา
อุตสาหกรรมเบา หลังจากนั้นจึงคอย ๆ พัฒนามาสูอุตสาหกรรม
หนกั เชน อตุสาหกรรมเคม ีเหลก็และเหลก็กลา อตุสาหกรรมตอเรอื 
อตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล และพฒันาสูอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส
และอตุสาหกรรมฐานความรู ตามลาํดบั มกีารดาํเนนินโยบายพฒันา
อตุสาหกรรมควบคูไปกบันโยบายพฒันาปจจยัการผลติทีส่อดคลอง
กบัความตองการของภาคอตุสาหกรรม ไดแก นโยบายดานการศกึษา
ที่มุงเนนการศึกษาขั้นพื้นฐานในชวงการพัฒนาอุตสาหกรรมเบา
ตอมาจึงมีการลงทุนมากขึ้นในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและ
การฝกอบรมเชิงเทคนิคเพื่อสรางทักษะของบุคลากรในชวงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมหนัก และพัฒนาการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นอีก
ในชวงการมุงสูอุตสาหกรรมฐานความรู รวมทั้งการดําเนินนโยบาย
สงเสริมปจจัยพื้นฐานที่เอื้ออํานวยและสอดคลองกับความตองการ
ของอุตสาหกรรมเปาหมาย ทั้งในดานการสนับสนุนเงินทุนเพื่อ
การวิจัยพัฒนาและการสรางนวัตกรรมใหมในสาขาอุตสาหกรรม
ทีใ่ชองคความรูในระดบัสงู การใหสิง่จงูใจ/สทิธปิระโยชนตาง ๆ  เพือ่
สรางศูนยวิจัยพัฒนา การจัดตั้งกองทุนรวมทุน (Venture Capital) 
สําหรับการกอตั้งกิจการที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง นโยบายเพื่อการ
สงเสริมนวัตกรรม นโยบายในการจัดหาแรงงานที่มีทักษะเพียงพอ
สําหรับอุตสาหกรรมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น เปนตน

ประเทศเกาหลีใต2

  ประเทศเกาหลีใตเขาสูการเปนประเทศรายไดปานกลาง
ระดับสูงในชวงปลายทศวรรษ 1980 และเขาสูการเปนประเทศ
รายไดสูงในชวงตนทศวรรษ 2000  จึงถือไดวาประเทศเกาหลีใต
เปนประเทศที่ประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนผานจากประเทศ
รายไดปานกลางสูประเทศรายไดสูง โดยใชเวลาในการเปลี่ยนผาน
ประมาณ 15 ป 
  ประเทศเกาหลใีตสามารถขามผานกบัดกัประเทศรายได
ปานกลางโดยการปรับเขาสูเศรษฐกิจฐานความรู  สะทอนใหเห็น
จากขอมลูสดัสวนของประชากรทีม่กีารศกึษาสงูทีม่มีากกวารอยละ 
95 (ในขณะทีป่ระเทศสหรฐัฯ มสีดัสวนรอยละ 82) คาใชจายในการ
วจิยัและพฒันาของเกาหลใีตคดิเปนรอยละ 3.4 ของ GDP ตดิอนัดบั 
3 ของโลก ทัง้นี ้การมกีจิกรรมดาน R&D ทีเ่ขมแขง็ของเกาหลใีตเปน
ผลมาจากนโยบายรัฐบาล โดยกิจกรรมดาน R&D ของเกาหลีใตถูก
รเิริม่โดยรฐับาลตัง้แตกลางทศวรรษ 1960 ตอมาในชวงตนทศวรรษ 
1980 จึงปรับบทบาทการทํา R&D โดยเนนไปที่ภาคเอกชน3 สวน
รฐับาลมบีทบาทในการใหสิง่จงูใจโดยใชนโยบายการคลงัและการคา 
รวมทัง้การจดัตัง้สถาบนัวจิยัของรฐัในชวงทศวรรษ 1960 และ 1970 

2Risk and Avoidance: A Comparative Study of the Middle-income Trap in China, Malaysia and South Korea, Jurnal Teknologi, 2013 
(ที่มา : www.jurnalteknologi.utm.my)
3บริษัทของประเทศเกาหลีใตมุงเนนการพัฒนาเทคโนโลยีและกิจกรรมดาน R&D มาตั้งแตชวงตนทศวรรษ 1980 สะทอนใหเห็นไดจากจํานวนการใหสิทธิบัตรที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ แมกระทั่งธุรกิจ SMEs สวนใหญก็มีสัดสวนคาใชจายดาน R&D เฉลี่ยประมาณรอยละ 10 ของยอดขาย
4Front-end Engineering is basic engineering which is conducted after completion of conceptual design or feasibility study

เชน Korean Advanced Institute of Science and Technology, 
Korean Institute of Science and Technology ซึง่เปนฐานสาํคญั
ของการทําวิจัยในภาพรวมของประเทศทั้งงานวิจัยพื้นฐานและ
งานวิจัยเชิงประยุกต 
  การปรับยุทธศาสตรเพื่อมุ งสู การพัฒนาอยางยั่งยืน
เกิดขึ้นในชวงปลายทศวรรษ 1980 เกาหลีใตไดกําหนดนโยบาย
โดยมุงสูโครงสรางอุตสาหกรรมที่มีความทันสมัย ปรับเปลี่ยนจาก
ยุทธศาสตรการพัฒนาโดยอาศัยการลงทุนในปจจัยทุนและแรงงาน
ราคาถูก เปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันโดยอาศัยการ
ลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เกาหลีใตยังคงอาศัยการสงออกเปนกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเนนการพัฒนาที่สอดรับกับ
สภาพแวดลอมโลกที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการสรางความเขมแข็ง
ใหระบบเศรษฐกจิโดยปรบัโครงสรางอตุสาหกรรมจากอตุสาหกรรม
ทีส่รางมลูคาเพิม่ตํา่ เริม่มกีารยายฐานการผลติในสาขาวศิวกรรม เชน 
ยานยนต ตอเรือ เครื่องจักรกล อิเล็กทรอนิกส เหล็กและเหล็กกลา
ไปยังประเทศกําลังพัฒนาเพื่อลดตนทุนการผลิต แลวหันมามุงเนน
เรื่องการทําวิศวกรรมเบื้องตน (Front-end Engineering)4 เชน 
การวจิยัและพฒันา และวศิวกรรมเบือ้งหลงั (Back-end Engineering) 
ที่สรางมูลคาเพิ่ม เชน วิศวกรรมการตลาดและบริการหลังการขาย

ประเด็นการปรับโครงสรางที่สําคัญของเกาหลีใต ไดแก

 การปรับบทบาทของรัฐบาลและสรางความเขมแข็งของ
ระบบตลาด : เกาหลีใตเปนตลาดที่มีรัฐบาลนํา (Government-
led Market Economic Model) ในชวงตนทศวรรษ 1980 แลวจึง
คอยๆ ปรับบทบาทของรัฐและตลาดเพื่อแกปญหาที่ฝงรากลึกหลัง
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางกาวกระโดด ในป ค.ศ. 1985 
 เกาหลีใตไดประกาศกฎหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมโดย
มุ งเนนบทบาทของตลาดและลดการแทรกแซงนโยบายดาน
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อุตสาหกรรมจากภาครัฐ ขจัดสิ่งที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาธุรกิจ 
ตลอดชวงป ค.ศ. 1987-1992 และในป ค.ศ. 1993 ไดกําหนดแผน
พัฒนาเศรษฐกิจระยะ 5 ปใหม โดยยกเลิก Government-led 
Model และสงเสริมการมีสวนรวมของคนในชาติในการพัฒนา
ประเทศ
 การสนับสนุนนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและ
การสรางคุณคาในตัวบุคคล : ในชวงปลายทศวรรษ 1980 เกาหลีใต
มุงเนนการพฒันาประเทศบนฐานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีแทน
การเติบโตบนฐานการคาและอุตสาหกรรมหนัก โดยมีการดําเนิน
การในหลายเรือ่ง อาท ิการกาํหนดแผนการพฒันาวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยสีาํหรบัศตวรรษที ่21 และประกาศแผน 5 ป  เพือ่ยกระดบั
เทคโนโลยภีาคอตุสาหกรรม (ค.ศ. 1989-1993) การปรบับทบาทการ
พฒันาเทคโนโลยจีากบทบาทของภาครฐัใหภาคเอกชนมบีทบาทนาํ
การประกาศแผนพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตระยะ 5 ป เพื่อมุงเนน
สนับสนุนการวิจัยใน 7 อุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมวัสดุใหม 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสจุลภาค การริเริ่มโครงการระยะ 10 ป 
ทีเ่รยีกวา G7 Project เพือ่พฒันาประเทศใหกาวทนั 7 ประเทศตะวนั
ตกภายในศตวรรษที ่21 ทัง้นี ้อตัราความกาวหนาทางเทคโนโลยขีอง
เกาหลใีตไดขยบัขึน้จากรอยละ 12.84  ในทศวรรษ 1970 เปนรอยละ
18.7 ในทศวรรษ 1980 และเพิ่มเปนรอยละ 39.54 ในระหวางป
ค.ศ. 1990 – 2002 ในขณะเดียวกัน ยุทธศาสตรระดับชาติของ
เกาหลีใตก็ไดใหความสําคัญกับการสงเสริมการศึกษา งบประมาณ
ดานการศึกษาของรัฐบาลเกาหลีใตมีสัดสวนมากกวารอยละ 4 ของ 
GDP และคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 20-30 ของงบประมาณ
ภาครฐัทัง้หมด นบัตัง้แตป ค.ศ. 1980 เปนตนมา เกาหลใีตไดกาํหนด
ใหการปรบัโครงสรางการศกึษา เปน 1 ใน 4 ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ดาน
นโยบายของชาติ มีการพัฒนาการศึกษาภาคบังคับระดับประถม 
มัธยมไปสูระดับสากลอยางคอยเปนคอยไป สรางความเขมแข็ง
ของระบบการศึกษาโดยเชื่อมโยงความรวมมือกับภาคธุรกิจ โดย
เฉพาะการพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวะ นอกจากนี้ ยังสงเสริมให
ประชากรไดรบัการศกึษาในระดบัสงู เหน็ไดจากสถติกิารลงทะเบยีน
เขาสูการศึกษาในระดับสูงเพิ่มขึ้นจากรอยละ 14.7 ในป ค.ศ. 1980 
เปนรอยละ 52 ในป ค.ศ. 1995 โดยภาครัฐจะสงเสริม/กระตุนให
มหาวิทยาลัยมุงเนนดานการวิจัยใหมากขึ้น
 การลดชองวางระหวางคนจนคนรวยและกระตุนใหเกิดการ
พัฒนาที่สมดุล ในชวงตนทศวรรษ 1980 รูปแบบการพัฒนาของ
เกาหลีใตถูกวิพากษวิจารณวาทําใหเกิดความเหลื่อมลํ้าทางสังคม 
ตอมาจึงมีการปรับเปลี่ยนจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจมาเปนแผน
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคม มกีารสรางระบบสวสัดกิารของชาตแิละ
ระบบความปลอดภยัทางสงัคม ในป ค.ศ. 1988 มกีารปรบักฎหมาย
คาจางขัน้ตํา่ ทาํใหคาจางแรงงานภาคการผลติเพิม่ขึน้ กระตุนใหเกดิ

5GINI coefficient (สัมประสิทธิ์จินี หรือ สัมประสิทธิ์การกระจายรายได) เปนตัวชี้วัดความไมเทาเทียมที่ใชกันแพรหลายที่สุด สัมประสิทธิ์จินี จะมีคาตั้งแต 0 ถึง 1 โดยหากมีคาเขา
ใกลศูนยจะยิ่งดี คือทุกคนมีรายไดเทาเทียมกันอยางสมบูรณ เมื่อคา = 0
6How can Brazil escape the middle-income trap?, World Economic Forum Blog, By Otaviano Canuto, Feb 25th 2014

การพฒันาสูความเปนเมอืง (Urbanization) ทาํใหสดัสวนประชากร
ภาคเกษตรลดลงอยางรวดเร็วจากรอยละ 28.9 ในป ค.ศ. 1980 
เหลอืนอยกวารอยละ 15 ในทศวรรษ 1990 และอตัราความแตกตาง
ของรายไดระหวางเมืองกับชนบทลดลงจาก 0.66 เปน 0.5 จาก
การวางแผนจัดพื้นที่อุตสาหกรรม มีการสรางสนามบิน ทางรถไฟ 
การพฒันาพืน้ทีส่วนกลางและฝงตะวนัตกเพือ่รองรบัความหนาแนน
ของประชากรและการขยายตวัของภาคอตุสาหกรรม ทาํใหคา GINI
coefficient5 ลดลงจาก 0.39 ในป ค.ศ. 1980 เปน 0.263 
ในป ค.ศ. 1991

ประเทศบราซิล6

    ตั้งแตประสบวิกฤติหนี้ในทศวรรษ 1980 ทําใหประเทศ
บราซิลตองเผชิญกับอุปสรรคในการปรับโครงสรางและสรางการ
เติบโตของรายไดตอหัว ซึ่งเปนปญหาที่เกิดขึ้นตอเนื่องมากวา 
3 ทศวรรษ การเขาสูกับดักประเทศรายไดปานกลางในกรณีของ
ประเทศบราซิล มีประเด็นที่คลายคลึงกับประเทศรายไดปานกลาง
อื่น ๆ คือ มีการเคลื่อนยายแรงงานไมมีฝมือจากภาคการผลิตที่ใช
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แรงงานเขมขนไปสูภาคการผลิตและบริการที่เนนการใชเทคโนโลยี
นําเขาจากประเทศรํ่ารวย โดยไมไดใหความสําคัญกับการยกระดับ
ทกัษะแรงงานเทาทีค่วร เมือ่ประกอบกบัการขยายตวัของความเปน
เมือง (Urbanization) ซึ่งเปนปจจัยกระตุนให GDP เติบโต เร็วกวา
การขยายตวัของแรงงาน ทนุ แล ะปจจยัการผลติทางกายภาพอืน่ ๆ  
จึงทําใหประเทศติดอยูในกับดักประเทศรายไดปานกลาง 

   สาเหตหุลกัทีป่ระเทศบราซลิยงัทีไ่มประสบความสาํเรจ็ใน
การขบัเคลือ่นประเทศสูประเทศรายไดสงู เกดิจากความลมเหลวใน
การปรับปรุงสภาพแวดลอมเชิงสถาบัน ดังนั้น เพื่อใหขามพนกับดัก
ประเทศรายไดปานกลาง บราซลิควรมกีารพฒันาประเทศบนพืน้ฐาน
การสรางมูลคาเพิ่ม โดยผูบริหารประเทศตองเห็นความสําคัญ และ
ผลักดันการดําเนินนโยบายรวมถึงการปฏิรูปเชิงสถาบันเพื่อสราง
เสถียรภาพอยางจริงจัง

 อีกป ญหาหนึ่ งที่พบในกรณีประเทศบราซิล  คือ 
“Exclusion Trap” กลาวคอื การทีป่ระชากรสวนใหญยงัคงมฐีานะ
ยากจน แมประเทศจะเคลือ่นสูตาํแหนงทีส่งูขึน้ในหวงโซคณุคาของ
โลก เชน มีภาคเกษตรที่ใชเทคโนโลยีเขมขน มีการขุดเจาะนํ้ามันใน
ทะเลลึกโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีอุตสาหกรรมอากาศยาน 
แตดวยการศึกษาที่ไมเพียงพอ สุขภาพไมดี และขาดการฝกงานเชิง
ปฏิบัติ ทําใหแรงงานสวนใหญยังไมมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งรัฐบาล
บราซิลก็พยายามแกปญหานี้โดยใชยุทธศาสตรลดความยากจน 
การปรับปรุงการเขาถึงบริการดานสุขภาพ บริการทางการเงิน และ
การศึกษา

 ประเด็นที่ตองดําเนินการเปนอันดับแรกๆ คือ การปรับ
การแบงสรรแรงงานในการลงทนุโครงสรางพืน้ฐานใหมปีระสทิธภิาพ
มากขึ้น และมีการบริหารจัดการรวมกันระหวางภาครัฐและภาค
เอกชน เพื่อแกปญหาที่เกิดจากการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน
ดั้งเดิมที่ไมคอยมีประสิทธิภาพ ตั้งแตในชวงป ค.ศ. 1980 ซึ่งปญหา
ดังกลาวเปนตัวฉุดผลิตภาพการผลิตรวม (TFP) และสงผลใหเกิด
ความสูญเสียและความไมมีประสิทธิภาพของระบบการผลิตใน
ปจจุบัน นอกจากนี้ จากสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจที่ไมเอื้อ
อํานวย เชน การที่บุคลากรที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานมากตองจาย
ภาษมีาก ความยุงยากในการดาํเนนิธรุกจิจากระบบราชการทีท่าํให

ตนทนุการทาํธรุกจิในบราซลิซึง่มหีวงโซการผลติคอนขางซบัซอนไม
สามารถแขงขนัได ในขณะทีผ่ลติภาพลดลงเนือ่งจากการหมดไปของ
ทรัพยากรดานวัตถุดิบและทรัพยากรมนุษย ทําใหบราซิลตองเรง
ปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชน 
อีกทั้งตองพิจารณาทบทวนการใชจายของภาครัฐ โดยตัดคาใชจาย
ที่ไมจําเปน เพื่อนํามาเพิ่มในสวนที่ตองเรงพัฒนาและลดภาระภาษี
ของภาคเอกชน
 จากขอมูลกรณีศึกษาของตางประเทศ ประกอบกับขอมูล
สารสนเทศทีเ่กีย่วกบัแนวทางการหลดุพนกบัดกัประเทศรายไดปาน
กลาง พบวา มีประเด็นสําคัญซึ่งประเทศที่ตองการขามพนกับดัก
ประเทศรายไดปานกลางจะตองดําเนินการ แบงเปน 3 ดาน ดังนี้

1) มิติเชิงเศรษฐกิจ
 การรักษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหเปนไปในทิศทาง
ที่ยั่งยืน โดยใชกลไกขับเคลื่อนการเติบโตในรูปแบบใหม เชน 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม องคความรู การสะสม
ทุนมนุษย ทั้งนี้ กลไกขับเคลื่อนทางตรงและมีความเปนไปได
มากที่สุดสําหรับประเทศรายไดปานกลาง คือ การปรับโครงสราง
เศรษฐกิจโดยเฉพาะการปรับโครงสรางอุตสาหกรรม จากการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขนมาสูอุตสาหกรรมฐานความ
รู มุงสูการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงทั้งในดานสินคาและบริการ 
โดยเนนการสรางความเชื่อมโยงระหวางสาขาการผลิตที่ประเทศมี
ศักยภาพอยูแลวเพื่อตอยอดสูการผลิตที่ใชเทคโนโลยีและทักษะสูง
ขึ้น ควบคูกับการขับเคลื่อนเรื่องการเพิ่มผลิตภาพและนวัตกรรม
ใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม บนพื้นฐานความไดเปรียบ/ศักยภาพ
ภายในประเทศ (มิใชการพึ่งพารายไดและเงินทุนจากภายนอก) 
 การเพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนัในตลาดโลก โดยการ
เพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งสงเสริมการลงทุนของ



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 22 วารสาร

ภาคเอกชนดานการวิจัยและพัฒนา (R&D) โครงสรางพื้นฐานและ
ทุนมนุษยเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีใหม 
(New Technology Industries) และอุตสาหกรรมที่ใชองคความรู
เขมขน (Knowledge-intensive Industries) เชน การพฒันาโครงสราง
พื้นฐานดานระบบสื่อสารโทรคมนาคม การสนับสนุนการศึกษา
ในระดับสูง การสนับสนุนการวิจัยเชิงประยุกต เปนตน 

การพฒันาทรพัยากรมนษุย : เพือ่ใหภาคอตุสาหกรรมเตบิโตบน
ฐานความรู ผลจากการวจิยัและพฒันาจะตองถกูนาํมาสูการผลติเชงิ
พาณชิย (Product Innovation) หรอืนาํมาใชในการปรบัปรงุขัน้ตอน
การผลติผลติภณัฑทีม่อียูแลว (Process Innovation) ซึง่กระบวนการ
ดังกล าวจําเป นต องอาศัยทรัพยากรมนุษย ที่มีคุณภาพสูง
ไมเพยีงแคการพฒันายกระดบัการศกึษา/ทกัษะของแรงงานเทานัน้ 
แตตองเพิ่มอุปทานแรงงานที่สอดคลองกับความตองการของ
ภาคธุรกิจดวย การสราง/พัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพและ
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน จะทําใหประเทศ
สามารถสรางเทคโนโลยีของตนเองและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนจากการพัฒนาโดยใช
ปจจัยการผลิตทางกายภาพและทรัพยากรมนุษยที่มีอยูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

2) มิติเชิงนโยบาย โครงสรางและสถาบัน
 ปจจัยเชิงนโยบายและสถาบันมีความสําคัญตอการลดตนทุน
การประกอบธรุกจิ และเปนแรงกระตุนใหภาคเอกชนลงทนุใน R&D 
และอุตสาหกรรมใหมๆ โดยมีประเด็นสําคัญที่ควรดําเนินการ อาทิ
 การขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยภาคเอกชนมี
บทบาทนํา กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายรวมกัน ภายใตการ
ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เชน การกําหนดเงื่อนไข/
คาเปาหมายขัน้ตํา่ในการวดัผลการดาํเนนินโยบายของประเทศ อยางไร
กต็าม ในบางกรณ ีการกําหนดเงื่อนไขเชนนี้อาจสงผลใหเกิดการ
ดําเนินการตาง ๆ เพียงเพื่อใหเปนไปตามตัวชี้วัด/เปาหมายที่ตั้งไว 
แตการดาํเนนินโยบายอาจไมสงผลใหขดีความสามารถในการแขงขนั
ของประเทศเพิ่มขึ้นอยางแทจริงก็ได จึงตองระวังในประเด็นนี้ดวย
 การใชนโยบายแบบผสมผสานระหวางการพฒันาอตุสาหกรรม
แบบเลือกผูชนะ/กําหนดอุตสาหกรรมเปาหมายในการพัฒนาอยาง
ชัดเจน และการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวมโดยเนนการพัฒนา
สภาพแวดลอมในการประกอบการอุตสาหกรรม ภายใตหลักการ 

Public Private Partnership (PPP) ตัวอยางเชน ประเทศในแถบ
เอเชียตะวันออก ซึ่งมักประสบความสําเร็จในการพัฒนาประเทศ
จากการดําเนินนโยบายแบบผสมผสาน
 การปรับบทบาทของภาครัฐ ในระยะเริ่มแรก การแทรกแซง
โดยรัฐรวมถึงการมีรัฐวิสาหกิจอาจไมจําเปน แตการแทรกแซงโดย
รัฐจะมีความจําเปนในชวงที่ประเทศจะมุงสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ซึ่งจําเปนตองมีการจัดการเชิงสถาบันที่ทันสมัย มีคุณภาพสูง และ
เปนประชาธิปไตย เชน การมีธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลที่ดี 
การมสีวนรวมอยางกวางขวางจากผูมสีวนไดสวนเสยีในกระบวนการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย มีความรวมมือที่มีประสิทธิภาพระหวาง
ภาคการศึกษา ภาคธุรกิจและรัฐบาลในการกําหนดยุทธศาสตรเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันในระดับโลก มีความสัมพันธ
ที่ดีและมีความโปรงใสระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจ ตลอดจนมีการ
เตรียมความพรอมในดานตาง ๆ กอนปฏิรูปนโยบายและลงมือ
ปฏบิตัใิหเกดิผลอยางเปนรปูธรรม การจดัการเชงิสถาบนัทีม่คีณุภาพ
จะชวยสงเสรมิการปรบัตวัของภาคเอกชนใหพฒันาอยางมนีวตักรรม 
สามารถปรับตัวและแขงขันไดในตลาดโลก  
 ภาครัฐมีบทบาทสําคัญในการจัดการเศรษฐกิจระดับมหภาค
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบอันเกิดจากการเคลื่อนยาย
เสรขีองสนิคา บรกิาร ทนุ และขอมลูสารสนเทศ รวมทัง้การกาํหนด
นโยบายอุตสาหกรรมเชิงรุกที่เอื้อตอการขับเคลื่อนการพัฒนาของ
ภาคเอกชน เชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ การให
สิ่งจูงใจในการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ เปนตน ซึ่งจะมีสวนชวยยกระดับภาค
อุตสาหกรรมและโครงสรางการสงออกของประเทศไปสูผลิตภัณฑ
ที่ใชทักษะแรงงานและเทคโนโลยีในระดับสูง ชวยสนับสนุนใหเกิด
สังคมผูประกอบการ ชวยลดตนทุนในการทําธุรกิจของภาคเอกชน 
ตลอดจนเปนการสรางสภาพแวดลอมทีก่ระตุนใหเกดิการขบัเคลือ่น
ของภาคเอกชนที่มีฐานนวัตกรรมดวย

3) มิติเชิงสังคม คือ การพัฒนาในทิศทางที่ยั่งยืน
 การจัดการผลกระทบที่เกิดจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
รวดเร็วอยางเหมาะสม เชน ปญหาความเหลื่อมลํ้าดานรายได 
ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม การอพยพยายถิ่นฐานระหวาง
ชนบทกับเมือง การเปลี่ยนแปลง/ความเสื่อมถอยของวัฒนธรรม
อันดีงาม 

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
วารสาร
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 ความเปนเมืองที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดชองวางจาก
การเพิ่มขึ้นของประชากรที่เกิดขึ้นเร็วกวาการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน ซึ่งประเด็นนี้เปนสาเหตุหลักที่ทําใหเศรษฐกิจของประเทศ
ละตินอเมริกาตกอยู ในกับดักประเทศรายไดปานกลาง ดังนั้น
การรักษาสมดุลระหวางกระบวนการพัฒนาสูความเปนเมืองกับ
ตนทุนที่เพิ่มขึ้น จึงเปนสิ่งที่ตองดําเนินการ โดยมีการจัดการปญหา
ทีเ่กดิจากความเปนเมอืงอยางเปนขัน้เปนตอน เพือ่ใหความเปนเมอืง
นํามาซึ่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได โดยไมกอใหเกิดปญหา
จากการพัฒนาที่ไมสมดุล
 จากเนื้อหาขางตน พอจะสรุปประเด็นสําคัญที่สามารถนํามา
เปนกรอบแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ใหเปนกลไก
ขับเคลื่อนประเทศใหหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง 
ทั้งในมิติเชิงเศรษฐกิจ ที่ควรใหความสําคัญในเรื่องของการปรับ
โครงสรางอุตสาหกรรมไปสูอุตสาหกรรมฐานความรู โดยจะตอง
ครอบคลุมทั้งการพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ โดย
ใชเทคโนโลยี/นวัตกรรม และการสรางอุตสาหกรรมใหมที่มีการ
ใชเทคโนโลยี/นวัตกรรมอยางเขมขนและมีแนวโนมเติบโตสูงใน
อนาคต การยกระดับผลิตภาพ มาตรฐานและนวัตกรรมของภาค
อุตสาหกรรม การสรางความเชื่อมโยงทั้งในระดับอุตสาหกรรม 
ระดบัพืน้ที ่และการเชือ่มโยงอตุสาหกรรมไทยกบัเศรษฐกจิภายนอก
ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ในมิติเชิงนโยบาย/สถาบัน 
มีประเด็นที่ควรมุ งเนนเรื่องการใหเอกชนมีบทบาทนําในการ
พัฒนาอุตสาหกรรม สวนภาครัฐมีบทบาทในการเปนผู อํานวย
ความสะดวก โดยการกาํหนดนโยบายพฒันาอตุสาหกรรมของรฐัควร
เปนแบบผสมผสาน คือการกําหนดอุตสาหกรรมเปาหมาย ควบคู
กับการพัฒนาระบบนิเวศใหเอื้ออํานวยเพื่อรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรม รวมทั้งควรใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทกุ
ภาคสวน ตัง้แตในระดบัการกาํหนดนโยบายจนถงึระดบัการปฏบิตัิ 
สําหรับมิติเชิงสังคม การพัฒนาอุตสาหกรรมตองใหความสําคัญ
กับการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ เชน 

การเสริมสรางความเขมแข็งของอุตสาหกรรมฐานราก (SMEs/
OTOP) การสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว เปนตน โดย
กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะหนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ
ดูแลการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ไดกําหนดประเด็น
ตางๆ เหลานี้ไวในนโยบาย/ยุทธศาสตร/แผนพัฒนาอุตสาหกรรม
ทีเ่กีย่วของ เชน ยทุธศาสตรการพฒันาอตุสาหกรรมไทยระยะ 20 ป 
แผนแมบทการเพิม่ประสทิธภิาพและผลติภาพของภาคอตุสาหกรรม 
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร เปนตน 
ซึ่งจะตองเรงผลักดันใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางตอเนื่องตอไป
 นอกจากในบริบทของกระทรวงอุตสาหกรรมแลว การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทยใหหลุดพนกับดักประเทศรายไดปานกลางยัง
ตองการการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับประเด็น
พัฒนาสําคัญอื่นๆ ซึ่งจะเปนพื้นฐาน/สวนเสริมใหภาคอุตสาหกรรม
เติบโตไดอยางมั่นคงและยั่งยืนตลอดหวงโซมูลคา อาทิ การปฏิรูป
ดานการศึกษา โดยมุงเนนการผลิตกําลังคนคุณภาพรองรับการ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงาน
หลัก การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ
สอดคลองกบัทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม โดยกระทรวงแรงงาน 
และกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานหลัก การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและคมนาคมรองรับการเติบโต
ของภาคอุตสาหกรรม โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และกระทรวงคมนาคมเปนหนวยงานหลัก การสงเสริมการ
พัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเปนรากฐาน
การพัฒนาอุตสาหกรรมฐานความรู ซึ่งมีกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเปนหนวยงานหลัก การพัฒนาภาคการเกษตรเพื่อ
ใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพเปนวัตถุดิบสําหรับภาคอุตสาหกรรม 
ซึ่งมีกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนหนวยงานหลัก การพัฒนา
เชิงพาณิชยเพื่อใหสามารถขายสินคาและบริการสูตลาดสากลและ
สรางรายไดใหแกประเทศ ซึง่เปนบทบาทหลกัของกระทรวงพาณชิย 
ตลอดจนการดูแลผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการพัฒนา
อุตสาหกรรม โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปนหนวยงานหลัก
 
 นอกจากนี้ การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยใหหลุดพนจากกับดัก
ประเทศรายไดปานกลาง ยังจําเปนตองอาศัยการดําเนินการอยาง
บูรณาการของทุกภาคสวน ภายใตความร วมมือในรูปแบบ
ประชารัฐ ที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา รวมทั้งภาค
ประชาชน ตางรวมมือกันดําเนินการตามบทบาทหนาที่ ความถนัด
และจุดเดนของแตละองคกร และเมื่อภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเปน
ภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศมีการเติบโตอยางยั่งยืนแลว ก็จะ
เปนกลไกขบัเคลือ่นและนาํพาประเทศใหหลดุพนจากกบัดกัประเทศ
รายไดปานกลาง กาวสูการเปนประเทศรายไดสงู ภายในป พ.ศ. 2579
ตามวิสัยทัศนที่ตั้งไวไดในที่สุด
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ภาวะแนวโนม  เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนีอุตสาหกรรม

ไตรมาส 3 ป 2559

สวนดัชนีอุตสาหกรรมและการวิเคราะห
ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (56 กลุมอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม ไตรมาส
2/2558

(ก.ค.-ก.ย.)

ไตรมาส
1/2559

(เม.ย.-มิ.ย..)

ไตรมาส
2/2559

(ก.ค.-ก.ย.)

อัตรา
การเปลี่ยนแปลง

เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสกอน 

(%)

อัตรา
การเปลี่ยนแปลง

เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกัน

ของปกอน 
(%)

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม) 106.57 106.68 106.26 -0.39 -0.29

ดัชนีการสงสินคา 106.55 109.59 107.11 -2.26 0.53

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 109.54 111.00 111.35 0.31 1.65

ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 111.15 110.42 112.39 1.79 1.11

อัตราการใชกําลังการผลิต 65.30 64.59 64.09
(ฐานเฉลี่ยรายเดือนป 2554 และเปนดัชนีที่ยังไมปรับผลกระทบของฤดูกาล)

ดชันอีตุสาหกรรมในไตรมาส 3/2559 (กรกฎาคม–กนัยายน) เมือ่เทยีบ
กบัไตรมาสกอนพบวา ดชันสีนิคาสาํเรจ็รปูคงคลงั และดชันอีตัราสวน
สินคาสําเร็จรูปคงคลัง เพิ่มขึ้น สวนดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคา
เพิ่ม) ดัชนีการสงสินคา ลดลง

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน พบวา ดัชนีการสงสินคา ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง และดัชนีอัตราสวนสินคา
สําเร็จรูปคงคลัง เพิ่มขึ้น สวนดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม) ลดลง

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม  มี 26 อุตสาหกรรมที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น เชน การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไปอื่น ๆ การผลิต
หลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส การผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และของที่เกี่ยวของ การผลิต
สตารชและผลิตภัณฑจากสตารช การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม การผลิตรถจักรยานยนต การผลิต
ผลิตภัณฑจากคอนกรีต ซีเมนต และปูนปลาสเตอร การผลิตเครื่องใชในบานเรือน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น การผลิต
ผลิตภัณฑประเภทอบ การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง เปนตน

ดัชนีการสงสินคา  มี 28 อุตสาหกรรมที่มีการสงสินคาเพิ่มขึ้น เชน การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไปอื่น ๆ การผลิตเหล็ก
และผลิตภัณฑเหล็กกลาขั้นมูลฐาน การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส การผลิตผลิตภัณฑยาง
อื่น ๆ การผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และของที่เกี่ยวของ การผลิตรถจักรยานยนต การผลิตสบูและผงซักฟอก 
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ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (56 กลุมอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม
ป 2557 ป 2558 ป 2559

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

ดชันผีลผลติอตุสาหกรรม (มลูคาเพิม่) 112.81 105.19 105.58 105.82 113.28 104.92 106.57 106.05 112.20 106.68 106.26

ดัชนีการสงสินคา 110.86 107.42 105.93 106.68 111.15 107.02 106.55 107.42 112.64 109.59 107.11

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 114.06 125.38 124.50 125.08 119.49 111.84 109.54 116.62 119.57 111.00 111.35

ดชันอีตัราสวนสนิคาสาํเรจ็รปูคงคลงั 112.62 133.34 127.65 126.37 114.64 112.33 111.15 118.52 116.33 110.42 112.39

อัตราการใชกําลังการผลิต 69.42 64.31 65.05 65.11 69.77 63.60 65.30 64.57 68.76 64.59 64.09

(ฐานเฉลี่ยรายเดือนป 2554 และเปนดัชนีที่ยังไมปรับผลกระทบของฤดูกาล)

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเขาดูไดที่เว็บไซต สศอ. ที่ www.oie.go.th

เคมีภัณฑที่ใชในการทําความสะอาดและขัดเงา เครื่องหอมและสิ่งปรุงแตงสําหรับประทินรางกายหรือประเทืองโฉม การผลิต
เครื่องแตงกาย ยกเวนเครื่องแตงกายที่ทําจากขนสัตว การผลิตสตารชและผลิตภัณฑจากสตารช การผลิตผลิตภัณฑประเภท
อบ เปนตน

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง  มี 27 อุตสาหกรรมที่มีสินคาสําเร็จรูปคงคลังเพิ่มขึ้น เชน การผลิตสวนประกอบและอุปกรณ
ประกอบสําหรับยานยนต และเครื่องยนต การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไปอื่นๆ การผลิตสบูและผงซักฟอก เคมีภัณฑที่ใชใน
การทาํความสะอาดและขดัเงา เครือ่งหอมและสิง่ปรงุแตงสาํหรบัประทนิรางกายหรอืประเทอืงโฉม การผลติผลติภณัฑยางอืน่ ๆ
การผลิตเครื่องแตงกาย ยกเวนเครื่องแตงกายที่ทําจากขนสัตว การผลิตหมอสะสมไฟฟา เซลลปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิ
การผลิตผลิตภัณฑจากคอนกรีต ซีเมนต และปูนปลาสเตอร การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภท
ไวในที่อื่น การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม การผลิตเม็ดพลาสติก เปนตน

อัตราการใชกําลังการผลิต  มี 28 อุตสาหกรรมที่มีอัตราการใชกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น เชน การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไป
อื่น ๆ การผลิตสตารชและผลิตภัณฑจากสตารช การผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และของที่เกี่ยวของ การผลิตรถ
จักรยานยนต การเลื่อยไมและการไสไม การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กกลาขั้นมูลฐาน การผลิตเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ
จากเนื้อสัตว การผลิตเครื่องใชในบานเรือน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น การผลิตปูนซีเมนต ปูนขาวและปูนปลาสเตอร 
การผลิตอาหารสัตวสําเร็จรูป เปนตน
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นานาสาระ

สํานักขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก : 

21 เหตุการณ
ที่จะเกิดในทศวรรษหนา

ในยคุทีใ่คร ๆ  กพ็ดูแตเรือ่ง 4.0 ไมวาจะเปน ประเทศไทย 4.0  
คนไทย 4.0 Industry 4.0, Financial 4.0, Government 4.0

และอีกหลาย ๆ 4.0 จุดสําคัญลวนเกิดจากการเตรียมตัว
เขาสูยคุทีม่กีารเปลีย่นแปลงเทคโนโลยอียางกาวกระโดด หรอื
ที่หลาย ๆ คนเรียกวาเปนเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive 
Technology) ซึง่ World Economic Forum ไดออกรายงาน
มาฉบับหนึ่งเมื่อเดือนกันยายน ป 2558 ชื่อวา “Deep Shift 
Technology Tipping Points and Societal Impact”1  

โดยในรายงานดังกลาวไดแสดงผลการสํารวจเหตุการณ
สําคัญที่คาดวาจะเกิดขึ้น 21 เหตุการณ (Tipping Points) 
จากผูบริหารและผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารจํานวน 816 คน2  ผูเขียนจึงขอนํา 21 Tipping 
Points เรยีงตามลาํดบัเวลาทีค่าดวาจะเกดิมานาํเสนอแกทาน
ผูอานดังนี้

1World Economic Forum, Deep Shift Technology Tipping Points and Societal Impact, Survey Report, September 2015
2ในการสํารวจจะสอบถามวา เหตุการณนั้น ๆ จะเกิดขึ้นเมื่อไหร ตั้งแต “เกิดขึ้นแลว” จนถึง “มากกวา 20 ป” แลวนํามาหาคาเฉลี่ยเปนระยะเวลาที่จะเกิดขึ้น (ซึ่งผูเชียนเขาใจวาเหตุการณสวน
ใหญถาไมระบุวาทั้งโลก นาจะมุงเนนหมายถึงในประเทศสหรัฐอเมริกาเปนหลัก)

จักรพันธ เดนดวงบริพันธ
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การเปลี่ยนแปลงที่ 3 : อินเตอรเน็ตสําหรับทุกสิ่งและเพื่อทุกสิ่ง (Internet of/for Things)
นิยาม : มีเซนเซอรเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต 1 ลานลานตัว
 ดวยราคาของเซนเซอร (Intelligent sensors) จะถูกลงอยางมากจนสามารถนํามาใชไดอยางแพรหลายทั้งในการสื่อสาร
ผานอินเตอรเน็ต การเก็บรวบรวม/วิเคราะหขอมูลเพื่อใหบริการใหม ๆ ที่ดีขึ้น ผูเชี่ยวชาญจึงเชื่อวาสินคาทุกอยางในอนาคตจะถูก
เชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต

การเปลี่ยนแปลงที่ 4 : อินเตอรเน็ตที่สวมใสได (Wearable Internet) 
นิยาม : รอยละ 10 ของประชากรโลกจะใสเสื้อผาที่มีการเชื่อมตอกับ
อินเตอรเน็ต
 จากในป 2015 ที่ไดเกิด Apple Watch หรือนาฬกาที่เปนสมารท
โฟน เชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตแลว ตอไปเสื้อผาหรืออุปกรณแตงกายอื่น ๆ 
จะถูกฝงชิปเพื่อใหเกิดการสื่อสารกับผูสวมใสไดมากขึ้น เพื่อประโยชน
ในการจดัการสขุภาพ การปองกนับตุรหลานหาย หรอืใหขอมลูประกอบการ
ตัดสินใจ เปนตน

การเปลี่ยนแปลงที่ 5 : การพิมพ 3 มิติ กับการผลิต 
(3D Printing and Manufacturing) 
นิยาม : รถยนตที่ถูกพิมพ 3 มิติคันแรกจะเกิดขึ้น
 3D Printing หรือ Additive manufacturing คือ เทคนิคการ
เติมวัตถุที่ตองการทีละเล็กละนอย จึงทําใหสามารถที่จะผลิตงาน
ที่ยุงยากและซับซอนไดมากขึ้น (จากเดิมที่การสรางแบบใชการ
ตัด เจาะ กลึง ซึ่งมีความจํากัดจากขนาด) ดังนั้นในทายที่สุดแลว
เมื่อเครื่องพิมพ 3 มิติ สามารถใชไดกับวัสดุตาง ๆ เชน พลาสติก 
อลูมิเนียม สแตนเลส อัลลอย เซรามิก ในราคาที่ถูกลงและไวขึ้น
เรื่อย ๆ จะทําใหโรงงานมีการใช 3D Printing กันอยางกวางขวาง
ในทุกชิ้นงาน

ป ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) ป ค.ศ. 2021 (พ.ศ. 2564)

การเปลี่ยนแปลงที่ 1 : ที่จัดเก็บขอมูลฟรีสําหรับทุกคน
นิยาม : รอยละ 90 ของประชากรโลกจะมีที่จัดเก็บขอมูล 
(Storage) ฟรีและไมจํากัดขนาดดวย
     ดวยราคาของที่จัดเก็บขอมูล (ไมวาจะเปน Hard Disk drive, 
Cloud storage ฯลฯ) มีแนวโนมลดลงอยางรวดเร็วตอเนื่อง 
สงผลใหตอไปบริษัทตาง ๆ จะแถมที่เก็บขอมูลไวเปนเสมือน
บริการเสริม โดยจะมีการหาประโยชนจากการโฆษณาแทน

การเปลี่ยนแปลงที่ 2 : หุนยนตและการบริการ
นิยาม : หุนยนตเภสัชกร (Robotic pharmacist) จะเกิดขึ้นเปน
ตัวแรกในสหรัฐอเมริกา
   หุ นยนต ได  เข ามามีบทบาทอย างหลากหลายตั้ งแต 
ภาคการผลิต ภาคการเกษตร การคาปลีก รวมถึงงานบริการ 
โดย International Federation of Robotics ประมาณการวา
ปจจุบันมีหุนยนตทํางานทั้งหมดในโลก 1.1 ลานตัว3 และมีแนว
โนมจะเพิม่และหลากหลายขึน้เรือ่ย ๆ  การใหหุนยนตจายยาตาม
อาการก็เปนสิ่งหนึ่งที่คาดวาจะเกิดขึ้นไดเร็ว

3Knight, W., “This Robot Could Transform Manufacturing,” MIT Technology Review, 18 September 2012,
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การเปลี่ยนแปลงที่ 6 : เทคโนโลยีปลูกถายเขารางกาย 
(Implantable Technologies)
นิยาม : จะมีการปลูกถายโทรศัพทมือถือเขาสูรางกายในเชิงการคา
 ไมเพียงการสวมใส แตตอไปอุปกรณเชื่อมตอตาง ๆ จะถูกฝงลงในรางกาย
ทัง้เพือ่ประโยชนทางสขุภาพ การวเิคราะหพฤตกิรรม และการสือ่สาร อาท ิเครือ่ง
ชวยฟงและเครือ่งชวยคมุจงัหวะหวัใจทีจ่ะทาํงานเมือ่เกดิความบกพรองในรางกาย 
ไปจนถงึรอยสกัอจัฉรยิะทีม่กีารฝงชพิเพือ่ใหกลายเปนโทรศพัทมอืถอื หรอือปุกรณ
สื่อสารตาง ๆ ได

การเปลี่ยนแปลงที่ 7 : Big Data สําหรับการตัดสินใจ
นิยาม : ภาครัฐใชขอมูล Big Data แทนที่การทําสํามะโนเปนครั้งแรก
 การสํารวจขอมูลแบบเดิม ๆ จะดูยุงยากและไมทันการณ ตอไปการใชเทคโนโลยีจัดการ Big Data ในการรวบรวมขอมูลเพื่อการ
วิเคราะห จะมีความรวดเร็วและแมนยํามากขึ้น ทําใหรัฐจะนํามาใชเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได “ทันที”

การเปลีย่นแปลงที ่8 : การมองเหน็ทีเ่ชือ่มตอได (Vision as the New Interface)
นิยาม : รอยละ 10 ของแวนตาสามารถเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตได

 Google Glass เปนจดุเริม่ตนของเรือ่งนี ้โดยตอไปแวนตาจะถกูใสเทคโนโลยตีาง ๆ
เพื่อใหกลายเปนแวนตาอัจฉริยะ โดยเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตและอุปกรณตาง ๆ
และตอบสนองกับขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฏได เชน การนําทาง การรับคําแนะนํา
และตอบสนองตอสินคา/บริการ หรือแมกระทั่งชวยผู พิการใหตอบสนอง
สิ่งรอบตัวได

การเปลี่ยนแปลงที่ 9 : ตัวตนดิจิทัลของเรา (Our Digital Presence) 
นิยาม : รอยละ 80 ของคนทั้งหมดจะมีตัวตนดิจิทัลในโลกอินเตอรเน็ต
 จากปจจุบันที่โลกมีโทรศัพทสมารทโฟนกวา 2 พันลานเครื่อง และมีบัญชีผูใชงาน Facebook 
กวา 1,400 ลานบัญชี การเชื่อมตอของโลกในอนาคตจะสงผลใหชีวิตดิจิทัลของเรา
ตองเชื่อมโยงกับชีวิตจริงอยางเลี่ยงไมได ทําใหคนเราจําเปนตองคํานึงถึงการวางตัว
ตนในโลกดิจิทัล ทั้งการสืบคน การแชรขอมูล การแสดงความคิดเห็น การหาและ
การถูกคนหา หรือแมแตการสรางและรักษาความสัมพันธในโลกเสมือนจริงระดับโลก

การเปลี่ยนแปลงที่ 10 : รัฐบาล และ บล็อคเชน (Blockchain)
นิยาม : รัฐบาลจัดเก็บภาษีผานบล็อคเชนเปนครั้งแรก
 สําหรับทานผูอานบางทานที่ไมเคยไดยินคําวา Blockchain มากอนนะครับ Blockchain 
คือเทคโนโลยีที่ชวยทําธุรกรรมหรือแลกเปลี่ยนขอมูลอยางปลอดภัย นาเชื่อถือ โดยไมตองอาศัย
คนกลาง นึกภาพปกติในปจจุบันที่เราตองอาศัยตัวกลางอยางธนาคาร หรือบริษัทเครดิตตาง ๆ 
แตโดยเทคโนโลยี Blockchain เปนรูปแบบการเก็บขอมูล ที่ทําใหขอมูล Digital transaction ของ
แตละคนสามารถแชรไปยังทุก ๆ คนได เปนเสมือนหวงโซ ที่ทําให block ของขอมูลลิ้งกตอไปยัง
ทุก ๆ  คน โดยที่ทราบวาใครที่เปนเจาของและมีสิทธิในขอมูลนั้นจริง ๆ 4 ซึ่งเทคโนโลยีนี้ถือวาเปนทั้ง
โอกาสและภัยคุกคามตอรัฐบาลของแตละประเทศ เนื่องจากยังไมถูกกํากับหรือควบคุมโดยธนาคาร
กลาง ทําใหรัฐไมสามารถใชนโยบายทางการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ แตอีกทางหนึ่งถือวาเปน
โอกาสสําหรับการจัดเก็บภาษีแบบใหม ๆ ผานทาง Blockchain เอง
4จากบทความ FinTech 101: ทําความเขาใจ Blockchain ใน 5 นาที สําคัญอยางไร และเกี่ยวของอยางไรกับ FinTech, 
เขาถึงไดที่ http://techsauce.co/startup-tools/understand-blockchain-in-5-minutes/
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การเปลี่ยนแปลงที่ 11 : ซุปเปอรคอมพิวเตอรในกระเปากางเกง
(A Supercomputer in Your Pocket)
นิยาม : รอยละ 90 ของคนทั้งหมดจะมีสมารทโฟนใช
 จากขอมูลป 2013 รอยละ 28 ของประชากรโลกมีสมารทโฟนใช5 และ
คาดการณวาในป 2023 จะมีถึงรอยละ 90 ที่มีสมารทโฟนใช (ปจจุบันในบาง
ประเทศก็มีสัดสวนจํานวนสมารทโฟนเกินรอยละ 90 ของประชากรอยูแลว 
อาทิ สิงคโปร เกาหลี และสหรัฐอาหรับอิมิเรต) โดยสมารทโฟนมีแนวโนม
ที่จะทั้งถูกลงและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นจากในอดีตมาก (ตัวอยางเชน Iphone 
4 ป 2010 มีความเร็วเทียบเทากับซุปเปอรคอมพิวเตอร Cray-2 ป 1985) 
ดังนั้นเชื่อวาในอนาคตทุกคนจะสามารถซื้อหาสมารทโฟนราคาถูกมาใช
เปนการสวนตัวได 

 ป ค.ศ. 2024 (พ.ศ. 2567)

การเปลี่ยนแปลงที่ 12 : การคํานวณมีไดทุกหนทุกแหง (Ubiquitous Computing)
นิยาม : รอยละ 90 ของคนทั้งหมดสามารถเชื่อมตอเขาสูอินเตอรเน็ตได
 เชนเดยีวกบัเรือ่งสมารทโฟนทีค่นสวนใหญจะมใีช ในอนาคตการเขาสูอนิเตอรเนต็จะไมใชเฉพาะในประเทศทีพ่ฒันาแลวอกีตอไป 
แตจะเปนปจจัยพื้นฐานที่ทุกคนสามารถเขาถึงได (ปจจุบันประชากรโลกที่เขาถึงอินเตอรเน็ตได รอยละ 436) 

การเปลี่ยนแปลงที่ 13 : การพิมพ 3 มิติ และสุขภาพมนุษย์ (3D Printing and 
Human Health)
นิยาม : เกิดการปลูกถายอวัยวะ โดยใชไตเทียมที่เกิดจากการพิมพ 3 มิติ เปนครั้งแรก
 ไมเพียงการพิมพ 3 มิติ สําหรับสินคาทั่วไป แตจะมีการพิมพ 3 มิติในชิ้นสวนของ
มนษุยได โดยจะเรยีกวาเปน “การพมิพทางชวีะ (Bio-printing)” เชน การพมิพกระดกู
เทียม การพิมพหัวใจเทียม หรือไตเทียม เปนตน

การเปลี่ยนแปลงที่ 14 : บานที่เชื่อมตอได (The Connected Home)
นยิาม : มากกวารอยละ 50 ของการจราจรทางอนิเตอรเนต็ทัง้หมด (Internet traffic) 
จะเกิดจากการสงขอมูลกันระหวางอุปกรณเครื่องใชในบาน
 บานในอนาคตจะกลายเปนบานฉลาด (Smart Home) คืออุปกรณในบานจะ
สามารถสงสญัญาณตดิตอกนั โดยเจาของบานสามารถควบคมุและปรบัปรงุใหเปนไปตามพฤตกิรรมทีต่องการได ทาํใหเกดิความสะดวก
สบาย และเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

 ป ค.ศ. 2025 (พ.ศ. 2568)

การเปลี่ยนแปลงที่ 15 : การพิมพ 3 มิติ และสินคาอุปโภคบริโภค 
(3D Printing and Consumer Products)
นิยาม : รอยละ 5 ของสินคาอุปโภคบริโภคถูกพิมพจากเครื่องพิมพ 3 มิติ
 ทั้งนี้ในป 2014 มีเครื่องพิมพ 3 มิติ 133,000 เครื่อง (เพิ่มขึ้น 68% จากเมื่อป 2013) โดยการใชงานหลักในปจจุบันจะเปนเรื่อง
การผลติสนิคาตนแบบ การทดสอบแนวคดิ และตวัอยางสนิคา เปนตน โดยเมือ่เครือ่งพมิพ 3 มติ ิมกีารนาํมาใชมากขึน้และมรีาคาถกูลง
ตอไปอาจกลายเปนอุปกรณสามัญประจําบาน หรือสามัญตามชุมชน ที่สามารถสั่งพิมพแลวมารับสินคาไดโดยสะดวก ซึ่งจะเปนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคจากเดิมที่จําเปนตองซื้อสินคาจากรานคาเปนหลัก 
5Meena, S., “Forrester Research World Mobile And Smartphone Adoption Forecast, 2014 To 2019 (Global),” Forrester Research, 29 December 2014, 
https://www.forrester.com/Forrester+Research+World+Mobile+And+Smartphone+Adoption+Forecast+2014+To+2019+Global/fulltext/-/E-RES118252.
6อัตราการใชอินเตอรเน็ต คํานวณจากสถิติการใชอินเตอรเน็ตหารดวยจํานวนประชากรโลก โดยสถิติการเขาสูอินเตอรเน็ตดูไดจาก http://www.internetlivestats.com/
internet-users/ สวนประชากรโลกดูไดจาก  http://www.worldometers.info/world-population/
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 ป ค.ศ. 2026 (พ.ศ. 2568)

การเปลี่ยนแปลงที่ 18 : รถไรคนขับ (Driverless Cars)
นิยาม : ในสหรัฐอเมริกา จะมีรถไรคนขับถึงรอยละ 10 ของรถยนต
ทั้งหมด
 ปจจุบันมีรถไรคนขับตนแบบแลวจากคาย Google และ Audi 
รวมทั้งอยูระหวางการพัฒนาของคายรถยนตเกือบทุกคาย ซึ่งเมื่อ
เทคโนโลยีพัฒนา และมีปริมาณการผลิตเพิ่มมากขึ้น จะทําใหมีรถไร
คนขบัในเชงิพาณชิยเพิม่สงูขึน้ ทัง้นีร้ถไรคนขบัถอืวาเปนประโยชนตอสงัคมโดยรวม เนือ่งจากจะลดการปลอยมลพษิและลดการจราจร
ติดขัดลงไดมาก (ทานผูอานลองนึกถึงสภาพคนขับรถในกรุงเทพ ที่มีวินัย ไมปาดซายปาดขวา แตวิ่งดวยความเร็วที่เหมาะสม และไมมี
วันชนกัน ดูสิครับ วาการจราจรจะดีขึ้น และมลพิษที่ปลอยออกมาจะลดลงไดขนาดไหน)

การเปลี่ยนแปลงที่ 19 : ปญญาประดิษฐและงานตัดสินใจ (AI and Decision Making)
นิยาม : แตงตั้งปญญาประดิษฐเปนกรรมการบริหาร (Corporate board of directors) เปนครั้งแรก 
 ดวย AI สามารถจัดการกับขอมูลจํานวนมากและซับซอนไดดี ทําใหในอนาคต AI จะสามารถหาขอสรุปในการตัดสินใจบนพื้นฐาน
ของขอมูลที่มี หรือผลที่เคยเกิดขึ้นในอดีตไดงายและรวดเร็ว จึงเปนไปไดที่จะเห็นการนํา AI มาชวยตัดสินใจในการบริหารองคกร

การเปลี่ยนแปลงที่ 16 : ปญญาประดิษฐและงานออฟฟศ (AI and White-Collar Jobs)
นิยาม : รอยละ 30 ของงานตรวจสอบบัญชี (corporate audits) ถูกทําโดยปญญาประดิษฐ
 ในอนาคตปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) จะเขามาแทนที่งานที่มีรูปแบบ
ชัดเจน และมีการทําซํ้าได ซึ่งผลการศึกษาของ Oxford Martin School ประมาณการวางาน
ในสหรัฐอเมริกา ป 2010 มีความเสี่ยงสูงถึงรอยละ 47 ที่จะถูกแทนที่โดย AI ในเวลา 10-20 
ปขางหนา7

การเปลี่ยนแปลงที่ 17 : เศรษฐกิจแบงปน (The Sharing Economy) 
นยิาม : การเดนิทาง/ทองเทีย่วทางรถทัว่โลกจะเกดิจากรถเชาแบงปน (Car Sharing) มากกวา
รถยนตสวนตัว
 เศรษฐกิจแบงปนมีแนวโนมเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว เริ่มตนจากรูปแบบงาย ๆ เชน การ
แบงปนความรู (Google) การแบงปนสินคาที่ไมใชงาน (ebay) จนกลายเปนรูปแบบการนํา

ทรัพยสินที่มีมาเก็บคาเชาในชวงที่ไมไดใชงานอยาง Airbnb (นําบานหรืออพารทเมนตมาใหเชาในลักษณะคลายโรงแรม) หรือ Uber 
(ทีน่าํรถตวัเองออกมาใชหาเงนิสรางรายได แทนทีจ่ะปลอยทิง้ไวเฉย ๆ  ใหเปนภาระทางการเงนิ) และดวยเทคโนโลย/ีแอพลเิคชัน่มอืถอื
ตาง ๆ  ทีก่าวหนาและมกีารใชงานมากยิง่ขึน้ จะมกีารนาํทรพัยสนิหรอืสิง่ของทีม่มีาแบงปนมากยิง่ขึน้ โดยเศรษฐกจิแบงปนกอใหเกดิการ
ใช ทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้ง
ฝงผูเชาซึง่เสยีคาใชจาย
นอยกวาตองซื้อ และ
ฝ งผู ที่แบงปนที่ไดนํา
ทรพัยากรทีม่มีาหาราย
ไดแทนการทิ้งไวเฉย ๆ 
นั่นเอง 

ตาง ๆ  ทีก่าวหนาและมกีารใชงานมากยิง่ขึน้ จะมกีารนาํทรพัยสนิหรอืสิง่ของทีม่มีาแบงปนมากยิง่ขึน้ โดยเศรษฐกจิแบงปนกอใหเกดิการตาง ๆ  ทีก่าวหนาและมกีารใชงานมากยิง่ขึน้ จะมกีารนาํทรพัยสนิหรอืสิง่ของทีม่มีาแบงปนมากยิง่ขึน้ โดยเศรษฐกจิแบงปนกอใหเกดิการ

http://www.huffingtonpost.com/harold-stark/kill-or-be-killed-driverl_b_9764436.html

7Frey, C.B. and M.A. Osborne, “The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation?”, 17 September 2013, 
at http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf.
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การเปลี่ยนแปลงที่ 20 : เมืองฉลาด (Smart Cities)
นิยาม : เกิดเมือง (มีประชากรมากกวา 50,000 คน) ที่ไรไฟจราจร
เปนครั้งแรก
 เมืองฉลาดในอนาคตจะมีอุปกรณเซนเซอรติดไวกับสิ่งตาง ๆ 
เพือ่ใหมกีารบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุ อาท ิการจอดรถ 
การจัดเก็บขยะ แสงสวางอัจฉริยะ การใหบริการทางสาธารณสุข
และการแพทย ตลอดจนการใชพลังงานสะอาดในเมือง ซึ่ง
ถูกคาดหวังวาจะยกระดับคุณภาพชีวิต สรางสังคมที่ดี และ
ลดปญหาอาชญากรรมในเมืองลงอีกดวย

 ป ค.ศ. 2027 (พ.ศ. 2570)

การเปลี่ยนแปลงที่ 21 : บิทคอยและบล็อคเชน (Bitcoin and the Blockchain)
นิยาม : รอยละ 10 ของ GDP โลก ถูกจัดเก็บโดยเทคโนโลยีบล็อคเชน
 ปจจุบันมีปริมาณการใช Bitcoin (ที่ใชเทคโนโลยี Blockchain) อยูประมาณ 
20,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 0.025% ของ GDP โลก (ที่มีประมาณ 
80 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ) ซึ่งเมื่อเทคโนโลยีนี้แพรหลายและไดรับความไววางใจ
มากขึ้น มีแนวโนมวาการทําสัญญาตาง ๆ  จะดําเนินการผานเทคโนโลยี Blockchain
มากยิ่งขึ้น และเขาสูรอยละ 10 ของ GDP โลกไดในป 2027 เปนตนไป

ภาพ : http://cdn2.hubspot.net/hub/117943/file-383040681-jpg/images/iphone_in_pocket1.jpg
www.freepix.com

 ครบกนัไปแลวสาํหรบั 21 เหตกุารณทีจ่ะเกดิในทศวรรษหนา บางเรือ่งไดเกดิขึน้แลว
และจะขยายตัวอยางมากในอนาคต บางเรื่องมีแนวโนมที่จะเกิด ผู เขียนหวังวา
ทานผูอานจะไดรับสาระและสามารถนําไปวางแผนประยุกตใชสําหรับธุรกิจหรืออาชีพ
ของตัวทานเอง หรือแมกระทั่งการวางแผนการศึกษาใหบุตรหลานไดในอนาคต  

 ทายที่สุดผูเขียนขอฝากคําคมจากทานมหาตมะ คานธี ไววา 
“The future depends on what you do today.” อนาคต
ขึ้นกับสิ่งที่คุณทําในปจจุบัน ถาประเทศไทยและตัวเรายังไมมี
การเตรียมพรอมรับกับสิ่งตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปจจุบัน อนาคต
ที่สวยหรูที่จะเกิดขึ้นในหลายประเทศก็อาจกลายเปนอนาคตที่
นาสะพรึงกลัวสําหรับเราไดเชนกัน 

 
ขอพลังอยูกับทานผูอานทุกทาน

... สวัสดีครับ
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“การพฒันายานการคาเปนหนึง่ในองคประกอบสาํคญัทีจ่ะชวยพฒันาและยกระดบั
ขดีความสามารถในการแขงขนัของอตุสาหกรรมแฟชัน่ไทย” จากตวัอยางเมอืงแฟชัน่
ทีส่าํคญัของโลกไดมกีารพฒันาเปนตนแบบของการยกระดบัอตุสาหกรรมแฟชัน่โดยใช
ยานการคาแฟชั่น (Fashion District) ซึ่งเปนรูปแบบการพัฒนาที่ไดรับความสนใจจาก
ทัว่โลก โดยยานการคาแฟชัน่ใน Los Angeles และ Manhattan ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
เปนตัวแบบของความสําเร็จมาอยางตอเนื่อง สําหรับยานการคาแฟชั่นที่มีชื่อเสียงและ
ประสบความสาํเรจ็ในเอเชยี เชน เมยีงดง (เกาหลใีต) ทีส่นิคาสวนใหญเปนสนิคาแฟชัน่
ตั้งแตสินคาทั่วไปไปจนถึงสินคาแบรนดแนม อีกทั้งยังเปนสถานที่ยอดนิยมของวัยรุน
และนักทองเที่ยวตางชาติ ฮาราจูกุ (ญี่ปุน) เปนยานการคายอดนิยมของวัยรุนและ
นักทองเที่ยวตางชาติซึ่งสินคาแฟชั่นสวนใหญเกิดจากรสนิยมการแตงตัวของวัยรุนที่มี
ความหลากหลายและแปลกใหม และทงแดมุน (เกาหลีใต) จําหนายสินคาทั้งในรูปการ
คาปลกีและคาสง สนิคาสวนใหญเปนเสือ้ผา เครือ่งประดบั รองเทา รวมถงึเครือ่งสาํอาง 
สงผลใหยานทงแดมุนกลายเปนสถานที่สําคัญสําหรับผู ผลิตทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

แนวทางการสงเสรมิยานการคาแฟชัน่ 

(Fashion District) ไทย

สูศูนยกลางแฟชั่นของอาเซียน
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เกร็ดความรูคูอุตสาหกรรม

กนกวรรณ บัวผุด 
สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2
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 องคประกอบของการพฒันาเมอืงแฟชัน่จะเปนการผสมผสาน
เรื่องการพัฒนาเมือง (Competitive City) มรดกทางวัฒนธรรม 
(Cultural Heritage) การพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial 
Development) โดยมีการประสานการพัฒนาจากหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบคลัสเตอรและธุรกิจที่เกี่ยวของทั้ง
ผูพฒันาอสงัหารมิทรพัย ธรุกจิทองเทีย่ว ธรุกจิรานอาหาร โรงแรม 
ผูผลิต ผูคาปลีกและคาสงสินคาแฟชั่น ธุรกิจสื่อและเอเจนซี่ 
(Media) มีการวางยุทธศาสตรของธุรกิจในพื้นที่รวมกัน โดยมี
เปาหมายหลัก คือ การพัฒนาและรักษาความสามารถในการ
แขงขันของความเปนเมืองที่เปนศูนยกลางการคาแฟชั่นของโลก 
  ประเทศไทยมียานการคาแฟชั่นโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ 
ที่เปนที่รูจักมาอยางยาวนาน เชน จตุจักร สยามสแควร ควบคูกับ
การพฒันาอตุสาหกรรมแฟชัน่ซึง่มพีฒันาการมาอยางตอเนือ่งจาก
การรับจางผลิตสินคาใหกับแบรนดตาง ๆ OEM มาจนถึงการ
ออกแบบในฐานะ ODM และการสรางแบรนดของสนิคา OBM เพือ่
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจในขณะนี้ โดยในปจจุบันอุตสาหกรรมแฟชั่น
มกีารเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็เนือ่งจากการตดิตอสือ่สารในโลก
ที่งายขึ้น ทําใหอุตสาหกรรมแฟชั่นในสังคมตะวันตกมีบทบาทตอ
สงัคมตะวนัออกเปนอยางมาก ซึง่การเปลีย่นแปลงนีค้วรจะสงผลดี
ใหประเทศไทยในฐานะฐานการผลิตสินคาแฟชั่นของหลาย ๆ 
แบรนดทัง้ในประเทศและตางประเทศ แตปญหาในปจจบุนัพบวา
อุตสาหกรรมแฟชั่นมีการสรางมูลคาเพิ่มลดลง และขีดความ
สามารถในการแขงขันลดลงมาอยางตอเนื่อง หนทางหนึ่งในการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน คือ ตองพัฒนายานการคา
แฟชัน่ของไทยโดยดงึเอกลกัษณ และพฤตกิรรมของยานแตละยาน
ทีม่คีวามแตกตางกนัโดยสิน้เชงิมาเปนจดุดงึดดูธรุกรรมทางการคา 
ซึ่งสามารถแบงประเภทของยานการคาได ดังนี้
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ประเภทที่ 1 : ยานสินคาแฟชั่นราคายอมเยาว

 หมายถึง ยานการคาที่มีการขายสินคาในลักษณะจํานวน
นอยชิน้มสีถานทีต่ัง้อยูใกลสาํนกังานขนาดใหญ หรอืตัง้อยูใกลกบั
สถานศกึษา ซึง่ลกูคาสวนใหญทีม่าใชบรกิารจะเปนผูบรโิภคทีเ่ปน
พนกังานบรษิทั และนกัเรยีน นกัศกึษา ทีม่คีวามตองการนาํสนิคา
ไปใชใหเกดิประโยชนสงูสดุแกตวัเองในราคาทีย่อมเยาว สงผลตอ
ประเภทของสนิคาภายในยานจะมลีกัษณะประเภทสนิคาทีห่ลาก
หลายและราคาถกู มคีวามทนัสมยัเหมาะแกการใชงาน ยานการคา
ที่มีลักษณะแบบนี้ เชน
 1. ตลาดละลายทรัพย ตั้งอยูบนถนนสีลม ซอย 5 ขาง
ธนาคารกรงุเทพ สาํนกังานใหญ เปดใหบรกิารตัง้แตป พ.ศ. 2526
เนื่องจากตลาดอยูใกลสํานักงานและบริษัทใหญ ๆ ในยานธุรกิจ
อยางสีลม จึงไดสมญานามวา “ตลาดละลายทรัพย” เพราะเปน
ตลาดที่มีผูบริโภคสวนใหญเปนพนักงานบริษัทซึ่งนําเงินมาจับ
จายใชสอยภายในตลาดเปนจํานวนมาก โดยสินคาสวนใหญ
เปนประเภทคาปลีก แฟชั่น อาทิ เสื้อผาทํางาน เสื้อผาแฟชั่น 
รองเทา เครื่องประดับ กระเปาราคาถูกไปจนถึงแบรนดเนม 
เปนตน ซึ่งมีผูประกอบการภายในยานประมาณ 200 ราย
 2. ยูเนี่ยนมอลล จัดตั้งขึ้นมาในยานลาดพราว โดยมีเจาของ
เปนทายาทของ โบนันซา ที่มีแนวคิดในการเปดพื้นที่คาปลีก
ในแบบ “บูธแบรนด” คือ การเปดใหเชาพื้นที่ในลักษณะเปน
พื้นที่เล็ก ๆ ใหผูประกอบการรายยอยที่อยากมีกิจการเปนของ
ตัวเอง โดยมีสถานที่ตั้งใกลกับหางสรรพสินคาขนาดใหญอยาง
เซน็ทรลัลาดพราว ซึง่จะชวยสรางการแขงขนัเพิม่ขึน้ สาํหรบัทีต่ัง้
ของยูเนี่ยนมอลลอยู ใกลกับหาแยกลาดพราวใกลกับสถาบัน
การศึกษาขนาดใหญหลายแหง จึงทําใหยูเนี่ยนมอลลเปนยาน
การคาปลีกที่สําคัญมีประเภทสินคาที่หลากหลายในระดับราคา
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ที่ไมสูงมาก ตรงตามความตองการของลูกคาที่สวนใหญเปน 
นักเรียน นักศึกษาที่ยังไมมีรายได โดยสินคาสวนใหญเปนเสื้อผา
แฟชัน่ เครือ่งประดบั รองเทา กระเปา เปนตน ซึง่มผีูประกอบการ
ภายในยานประมาณ 500 ราย

3. ตะวันนา เริ่มกอตั้งเพื่อใหเปนแหลงศูนยรวมไอที 
แตเนื่องจากเจาของพื้นที่เห็นวา ยังเหลือพื้นที่จํานวนมากที่
สามารถใชประโยชนได จึงทําการเปดพื้นที่ใหเชาเพื่อขายสินคา
แฟชั่น เสื้อผา รองเทา กระเปา เครื่องประดับ ทั้งมือ 1 และ มือ 2
 โดยบรเิวณทีต่ัง้ของตะวนันายงัใกลกบัเดอะมอลลบางกะปทีเ่ปน
จดุเชือ่มตอในการเดนิทางทัง้รถประจาํทางและเรอืโดยสาร อกีทัง้
ตะวันนายังอยูใกลกับสถาบันการศึกษาที่มีขนาดใหญหลายแหง 
จึงทําใหตะวันนาเปนสถานที่ยอดนิยมสําหรับนักเรียน นักศึกษา 
รวมทั้งพนักงานบริษัท ซึ่งมีผูประกอบการภายในยานประมาณ 
200 ราย

ประเภทที่ 2 : ยานสินคาแฟชั่นและแหลงรวมดีไซนเนอร

 หมายถึง ยานการคาที่มีการขายสินคาปลีกที่มีความทันสมัย
ทั้งเสื้อผา รองเทาและเครื่องประดบั เปนศูนยกลางในการรวมตัว
แฟชัน่หรอืเปนแหลงกาํเนดิสนิคาแฟชัน่หลากหลายประเภท โดย
ยานนี้จะเปนบริเวณที่มีการเปดตัวของสินคาแฟชั่น หรือ สินคา
นําสมัยหลากหลายประเภท สงผลใหลูกคาในยานนี้มีตั้งแตผูมี
ฐานะปานกลางถึงฐานะสูง รูปแบบสินคาจะมีตั้งแตราคาไมสูงไป
จนถงึราคาสงูมาก ซึง่สวนใหญเกดิจากความนยิมของกระแสแฟชัน่
โดยยานดังกลาวจะเปนแหลงที่นําแฟชั่นไปสูยานการคาอื่น ๆ 
ยานการคาที่มีลักษณะแบบนี้ เชน

1. สยามสแควร ในอดตีบรเิวณนีเ้ปนชมุชนแออดั และเกดิไฟ
ไหมขึน้ภายในยาน โดยเจาของทีด่นิคอื จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 
ซึง่มพีลเอกประภาส จารเุสถยีร รฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
ซึง่ครัง้นัน้ดาํรงตาํแหนงอธกิารบดจีฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั มแีผน
ในการพัฒนาที่ดินบริเวณสยามสแควร ใหเปนแหลงคาขาย เพื่อ

ปองกนัการบกุรกุทีด่นิของชมุชนแออดัทีอ่ยูอาศยัแตเดมิ ดงันัน้ ใน
ป พ.ศ. 2507 จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ซึง่เปนเจาของสถานทีจ่งึได
มอบหมายใหบริษัท เซาทอีสทเอเซียกอสราง ทําการพัฒนาที่ดิน
ขนาด 63 ไร เปนศูนยการคาแบบเชิงราบ พื้นที่เปดโลง ซึ่งพื้นที่
สวนใหญประกอบดวย อาคารพาณิชย สูง 3-4 ชั้น ชั้นลางเปน
รานคา ชั้นบนเปนที่พักอาศัย มีจํานวน 550 หอง และตอมา
เพิ่มเปน 610 หอง เดิมสยามสแควรใชชื่อวา ปทุมวันสแควร
ตอมาไดเปลีย่นชือ่เปน สยามสแควร ทาํใหเกดิยานแหลงชอ็ปปง
ขนาดใหญที่มีลักษณะเปนศูนยกลางที่มีเอกลักษณโดดเดน
และมีสินคาแฟชั่นและบริการที่ทันสมัย โดยสินคาสวนใหญ
เกิดจากการออกแบบของดีไซนเนอรของไทยและตางประเทศ 
ทําใหสยามสแควรมีการเคลื่อนไหวของแฟชั่นอยู ตลอดเวลา 
ซึ่งสินคาสวนใหญจะเปนสินคาที่ผลิตออกมานอยชิ้น เพื่อชวยให
ดไีซนเนอรสามารถนาํเสนอแนวคดิการออกแบบเสือ้ผาคอลเลคชัน่
ใหม ๆ อยู เสมอ โดยมีผู ประกอบการภายในยานประมาณ 
2,000 ราย
 2.ตลาดนัดสวนจตุจักร พัฒนามาจาก “ตลาดนัดสนาม
หลวง” ซึ่งเปนตลาดที่กอตั้งขึ้นเมื่อ 60 ปที่แลว ในสมัยจอมพล 
ป. พบิลูสงคราม เปนนายกรฐัมนตร ีจากการทีร่ฐับาลมนีโยบายให
จดัตัง้ตลาดนดัขึน้ในทกุจงัหวดั โดยกรงุเทพฯ ไดเลอืกสนามหลวง
เปนสถานทีจ่ดัตลาดนดั ตอมาในป พ.ศ. 2521 ไดมนีโยบายใชสนาม
หลวงเปนที่พักผอนหยอนใจ จึงยายจากสนามหลวงมาตั้งบริเวณ
สวนจตุจักรจนถึงปจจุบัน  ซึ่งตลาดนี้มีการขยายตัวทางการคา
จนกลายเปนยานการคาที่มีขนาดใหญเปนที่รูจักอยางกวางขวาง
ทั้งภายในและตางประเทศประกอบไปดวยรานคาจํานวนมาก
ซึ่งสวนใหญเปนการจําหนายสินคาตั้งแตตนนํ้าถึงปลายนํ้าโดยมี
การซื้อขายสินคาภายในจตุจักรกันเองเพื่อนําไปผลิตตอหรือนํา
ไปขายตอ แตผูบรโิภคโดยมากจะมาหาซือ้สนิคาเปนลกัษณะนอย
ชิน้ ซึง่ยานการคานีเ้ปนอกียานหนึง่ทีม่ดีไีซนเนอรออกแบบสนิคา
และเปนจุดกําเนิดของสินคาแฟชั่นแบรนดไทยจํานวนมาก โดยมี
ผูประกอบการภายในยานประมาณ 9,000 ราย
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ประเภทที่ 3 : ยานการคาปลีก-คาสง

  หมายถึง ยานการคาที่มีการขายสินคาทั้งในปริมาณมาก
และปริมาณนอยสําหรับ พอคาแมคา หรือตัวแทนที่ประกอบ
กิจการที่สามารถนําไปจัดจําหนายหรือนําไปผลิตเปนสินคา 
รวมทั้งเพื่อการบริโภคแกคนทั่ว ๆ ไปสําหรับนําไปใชประโยชน
เฉพาะตัว เนื่องจากลักษณะลูกคาภายในยานนี้สวนใหญจะเปน
ผูประกอบการทีซ่ือ้สนิคาเพือ่นาํไปผลติหรอืจดัจาํหนายตอ สงผล
ใหสนิคาภายในยานมลีกัษณะทีไ่มหลากหลายมากนกั ยานการคา
ที่มีลักษณะแบบนี้ เชน

1. ประตูนํ้า ในอดีตกรุงเทพมหานครเกิดนํ้าทวมใหญ 
จึงมีการทําประตูกักและระบายนํ้าที่มาจากคลองตันไมใหทวม
กรุงเทพมหานคร จึงทําใหยานนี้มีชื่อเรียกวา ประตูนํ้า ตอมามี
ถนนเพชรบุรีตัดใหมตัดผานยานนี้จึงทําใหยานนี้เปนยานที่นิยม
ทองเที่ยวในเวลากลางคืน รวมทั้งมีรานตัดเสื้อผาขนาดใหญ 
รานรับออกแบบเสื้อผา สอนออกแบบเสื้อผา อยูในบริเวณนี้ 
รวมทั้งมีหางสรรพสินคาอยางหางไดมารูที่มีความทันสมัยมากใน
สมัยนั้นและโรงแรมอินทราที่มีชื่อเสียง จึงทําใหยานประตูนํ้ามี
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูใชบริการตั้งแตอดีตที่เปนแหลง
ผลิตเสื้อผาที่สําคัญ จนกระทั่งพัฒนาขึ้นเปนแหลงรับสินคาจาก
โรงงานผูผลิตโดยตรงที่มีขนาดใหญมากที่สุดในประเทศไทย โดย
ปจจุบันมีการรวมกลุมกันอยูหลายอาคารเพื่อขายสินคาเสื้อผา
แฟชั่นในลักษณะประเภทคาปลีกและคาสง อาทิ แพลทตินัม 
ชิบุยาพรีเมี่ยม พาราเดียม เปนตน โดยมีผูประกอบการภายใน
ยานนี้ประมาณ 3,000 ราย

2.  โบเบ เปนตลาดที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เสื้อผา
และเครื่องนุงหมทั้งหลายที่นํามาขายในระยะแรกคือ เสื้อผาของ
ผูเสียชีวิตจากสงคราม โดยไดนําเสื้อผาไปทําความสะอาดและ
ขายในลักษณะแบกับดิน ซึ่งจะราคาถูกมาก ตอมามีพอคาแมคา

เพิ่มขึ้นและเปนที่รู จักมากขึ้น จึงเปลี่ยนจากการขายแบกับ
ดินเปนการวางขายบนแผงลอย และอาคารพาณิชยมาจนถึง
ปจจุบัน โดยลูกคาที่มาซื้อของที่โบเบจะเปนพอคาแมคาที่มา
จากตางจังหวัด และเสื้อผาสําเร็จรูปที่ขายในโบเบนี้ยังเปนที่นิยม
ในกลุมประเทศเพื่อนบาน เชน เวียดนาม สิงคโปร มาเลเซีย และ
ยังมีตลาดสงออกขนาดใหญ คือ กลุมประเทศตะวันออกกลาง 
สงผลใหยานดังกลาวเปนแหลงที่มีการซื้อขายสินคาประเภท
ขายสงโดยเนนสินคาประเภทเสื้อผาและเครื่องนุงหมเปนสําคัญ 
ซึ่งมีผูประกอบการภายในยานประมาณ 3,000 ราย
ประเภทที่ 4 : ยานสินคาตนนํ้า (วัตถุดิบ)

 1. สําเพ็ง จากการยายเมืองหลวงจากฝ งธนบุรีมาสู 
ฝงพระนคร รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกลาใหชาวจีนยายมาอยูอาศัย
บริเวณคลองวัดสามปลื้มถึงคลองวัดสําเพ็ง จึงทําใหเกิดการสราง
ชมุชนชาวจนีและสรางยานการคาขายขึน้และขยายตวัเตบิโตเปน
วงกวาง โดยในสมัยรัชกาลที่ 4 สําเพ็งจัดไดวาเปนตลาดบกใหญ
ทีส่ดุของพระนคร มกีารจาํหนายสนิคาอปุโภคและบรโิภคจากทัง้
ภายในและตางประเทศ โดยสวนมากเปนของนําเขาจากประเทศ
จนี นอกจากนีใ้นสมยัรชักาลที ่5 ไดมกีารสรางถนนเพือ่ขยายชอง
ทางทางการคาใหทันสมัยตามสไตลฝรั่ง ซึ่งปจจุบันยานดังกลาว
เปนยานการคาที่จําหนายผาและอุปกรณสําหรับตัดเย็บเสื้อผา
ที่มีขนาดใหญ อุปกรณเครื่องประดับ รองเทา ฯลฯ เปนยานการ
คาจําหนายสินคาประเภทคาสงขนาดใหญสําหรับการผลิตสินคา
หลากหลายประเภท โดยมีผูประกอบการภายในยานประมาณ 
500 ราย
 2. พาหุรัด เปนยานการคาที่มีความเชื่อมโยงกับกรุง
รัตนโกสินทรนับแตสมัยเริ่มสรางกรุงรัตนโกสินทร เคยเปนที่อยู
อาศัยของชาวญวนจนกระทั่งชาวซิกตเขามาอาศัยแทนทําใหเกิด
สถานทีท่ีม่ศีาสนสถานของศาสนาซกิตเปนแหงแรกของกรงุเทพ ฯ
โดยชาวซิกตจะประกอบอาชีพเดิมที่อพยพมาจากอินเดีย คือ 
อาชีพขายผา ซึ่งการขายผาของชาวซิกตไดรับความนิยมจาก
ลูกคามาก ในชวงการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบ
ประชาธปิไตย ชาวซกิตไดรบักรรมสทิธิใ์นการซือ้ทีด่นิแถวพาหรุดั
จึงกลายเปนศูนยรวมชาวซิกตของประเทศไทยที่มีขนาดใหญ



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 36 วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 36 วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 36 วารสาร

ปจจัย ยานสินคาแฟชั่นราคา

ยอมเยาว

ยานสินคาแฟชั่นและ

รวมดีไซนเนอร

ยานการคาปลีก-สง ยานสินคาตนนํ้า 

(วัตถุดิบ)

1. การคมนาคม - การเดินทางที่
  หลากหลาย
- มีพื้นที่จอดรถ

- การเดินทางที่
  หลากหลาย
- มีพื้นที่จอดรถ

- มีพื้นที่จอดรถ
  และขนสงสินคา
- สภาพการจราจร
  โดยรอบไมติดขัด

- มีพื้นที่จอดรถ
  และขนสงสินคา
- สภาพการจราจร
  โดยรอบไมติดขัด

2. ระบบสาธารณูปโภค - พื้นที่สําหรับนั่งรอ
  ที่เพียงพอ
- มีหองนํ้าที่เพียงพอ

- พื้นที่สําหรับนั่งรอ
  ที่เพียงพอ
- มีหองนํ้าที่เพียงพอ

- สัญญาณโทรศัพท
  และอินเตอรเน็ต
- มีหองนํ้าที่เพียงพอ

- สัญญาณโทรศัพท
  และอินเตอรเน็ต
- มีหองนํ้าที่เพียงพอ

3. ธุรกิจเกี่ยวเนื่องและ
บริการสนับสนุน

- รานอาหาร
- ตู ATM

รานอาหารที่เพียงพอ
และราคาอาหารที่
หลากหลาย

- ธนาคารและไปรษณีย
- รานอาหาร

- ธนาคารและไปรษณีย
- รานอาหาร

4. ลักษณะการจัดพื้นที่ จัดโซนสินคาลักษณะ
เดียวกันใหอยูดวยกัน

จัดโซนสินคาลักษณะ
เดียวกันใหอยูดวยกัน

จัดโซนสินคาลักษณะ
เดียวกันใหอยูดวยกัน

จัดโซนสินคาลักษณะ
เดียวกันใหอยูดวยกัน

5. ลักษณะของสินคา ประเภทและสินคาที่มี
ความหลากหลาย

สินคามีความทันสมัย
และแตกตาง
ดาน design

ราคาสินคาไมแตกตาง
กันมาก เนนการขายสง

ราคาสินคาไมแตกตาง
กันมาก

6. ความปลอดภัย -  การติดตั้ง
   กลองวงจรปด
-  การตรวจสอบ
   ลักษณะอาคาร
   และปรับปรุงอาคาร
   อยูสมํ่าเสมอ
-  ระบบปองกันอัคคีภัย

- การติดตั้ง
  กลองวงจรปด
- การตรวจสอบ
  ลักษณะอาคาร
  และปรับปรุงอาคาร
  อยูสมํ่าเสมอ
- ระบบปองกันอัคคีภัย

- การติดตั้ง
  กลองวงจรปด
- การตรวจสอบ
  ลักษณะอาคาร
  และปรับปรุงอาคาร
  อยูสมํ่าเสมอ
- ระบบปองกันอัคคีภัย

- การติดตั้ง
  กลองวงจรปด
- การตรวจสอบ
  ลักษณะ อาคาร
  และปรับปรุงอาคาร
  อยูสมํ่าเสมอ
- ระบบปองกันอัคคีภัย

ที่สุดและสงผลใหกิจการการขายผาในยานดังกลาวมีการขยายตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้น จนไดสมญานามวา ลิตเติ้ลอินเดีย ซึ่งการจําหนาย
จะเนนการคาสงสินคาประเภทผาและอุปกรณสําหรับตัดเย็บเสื้อผาที่ผลิตในไทยและตางประเทศ เพื่อนําไปใชสําหรับตัดเย็บเสื้อผา
และเครื่องนุงหมของบุรุษและสตรี โดยมีผูประกอบการภายในยานประมาณ 500 ราย
 นอกจากนี้ปจจัยที่เกื้อหนุนสงเสริมในการพัฒนายานการคาแตละประเภท โดยพิจารณาถึงลักษณะสินคาในยาน ผูประกอบการ
และลูกคาเพื่อกําหนดวาปจจัยเกื้อหนุนที่สําคัญควรมีลักษณะเชนไร พบวาปจจัยหลักที่เกื้อหนุนการพัฒนายานการคา ไดแก 
การคมนาคม  ระบบสาธารณปูโภค ธรุกจิเกีย่วเนื่องและบริการสนบัสนุน ลักษณะการจัดพืน้ที่ ลักษณะของสนิคา และความปลอดภัย 
โดยยานการคาแตละประเภทมีความตองการปจจัยดังกลาวที่แตกตางกันสรุปได ดังนี้ 

 ปจจุบันประเทศไทยมีชื่อเสียงดานการทองเที่ยว จากขอมูลการสํารวจความคิดเห็นของนักทองเที่ยว จัดอันดับ Global Cities 
for Tourist Shopping ของเว็บไซตทองเที่ยว Tripadviser1 ซึ่งเปนการสํารวจความคิดเห็นของนักทองเที่ยวจํานวน 75,000 คน 
จาก 40 เมืองทั่วโลก ผลการสํารวจระบุวา เมืองที่เปน Best  for  Shopping อันดับ 1 คือ นิวยอรก อันดับ 2 คือ กรุงเทพมหานคร 
และอันดับ 3 คือ ดูไบ ซึ่งการที่กรุงเทพมหานครไดรับการโหวตใหเปนอันดับ 2 ของเมืองแหงการช็อปปงจึงมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ2 พบวาแหลงช็อปปงในศูนยการคาที่ชาวตางชาตินิยมอันดับ 1 คือ มาบุญครอง รองลงมาคือ
แพลทตนิมั สยามพารากอน สยามดสิคฟัเวอรี ่สยามเซน็เตอร สวนแหลงชอ็ปปงนอกศนูยการคาทีน่ยิมอนัดบั 1 คอื ตลาดนดัสวนจตจุกัร 
1 ขอมูลจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เรื่อง Bangkok in Top Three of Global Cities for Tourist Shopping, Value for Money http://www.tatnews.org/bangkok-
in-top-three-of-global-cities-for-tourist-shopping-value-for-money/
2 ขอมูลจากศูนยเทคโนโลยีการศึกษา เรื่อง แหลงชอปปงในอาเซียน http://www.ceted.org/tutorceted/shop.html
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 การพัฒนายานการคาแฟชั่น (Fashion District) 
ของไทย จากประเภทของยานการคาที่นําเสนอขางตน จะทําให
การตอบโจทยการเปนศูนยกลางแฟชั่นของอาเซียนและเปนที่
ยอมรับจากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางชาติชัดเจนยิ่งขึ้น
ดังนั้น แนวทางการพัฒนายานการคาในแตละประเภทของ
ไทยจึงตองอาศัยบทบาทระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในเรื่องตาง ๆ  เชน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 37วารสาร

อางอิง :
1. รายงานการศึกษาวิเคราะหขอมูลเชิงลึกเรื่อง “การพัฒนายานการคาเพื่อสงเสริมศักยภาพ

การแขงขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม” ภายใตโครงการศูนยสารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม เครื่องหนัง
และรองเทา อัญมณีและเครื่องประดับ) ปงบประมาณ พ.ศ. 2559, สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

2. ขอมูลจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เรื่อง Bangkok in Top Three of Global Cities for Tourist Shopping, Value for Money 
http://www.tatnews.org/bangkok-in-top-three-of-global-cities-for-tourist-shopping-value-for-money/

3. ขอมูลจากศูนยเทคโนโลยีการศึกษา เรื่อง แหลงชอปปงในอาเซียน http://www.ceted.org/tutorceted/shop.html

ภาพประกอบ :  
http://norecipes.com/wallpaper-wednesday-harajuku-japan

http://www.manager.co.th
http://kanjunglemap.blogspot.com/2015/02/myeongdong-visit-seoulkorea-travevisit.html

https://www.kimptonhotels.com/blog/shopping-blitz-new-york-city/
http://www.smeleader.com

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=petitee&month=20-08-2012&group=5&gblog=1
http://www.wikalenda.com/สําเพ็ง-090306.html

หนวยงาน แนวทางการพัฒนา/สงเสริมในดานตาง ๆ

ภาครัฐ - มาตรฐานสินคาและรานคา 
- การออกแบบ 
- การตอบสนองและสรางความพึงพอใจตอลูกคาใหรวดเร็วยิ่งขึ้น 
- การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการพัฒนายานการคา 
- การโฆษณาประชาสัมพันธ 
- การสงเสริมการสงออก 

ภาคเอกชน - ดานการบริหารจัดการยานเพื่อใหเอื้อตอผูคาปลีกหรือคาสงภายในพื้นที่ และสนับสนุนธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
- การพัฒนาความสะดวกและความปลอดภัยในการเลือกซื้อสินคา 
- สงเสริมพัฒนาใหยานเปนแหลงรวมศูนย (One Stop Service) เนื่องจากลูกคาจะมีความตองการ
  สินคาหรือวัตถุดิบหลากหลายประเภทเพื่อทําการผลิต

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 373737วารสารวารสารวารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 37วารสาร

รองลงมาคือ ประตูนํ้า ซึ่งเปนยานการคาแฟชั่นที่สําคัญของไทย นอกจากนี้ยานดังกลาวยังเปนแหลงซื้อขายสินคาแฟชั่นของกลุม
นักธุรกิจในอาเซียนอีกดวย โดยปจจัยที่ทําใหนักทองเที่ยวช็อปปงในประเทศไทย คือ สินคาราคาถูก มีสินคาใหเลือกจํานวนมากและ
หลากหลาย สินคามีคุณภาพดี ประณีต สวยงาม ทําดวยมือ

  นอกจากการพฒันายานการคาแฟชัน่เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนัใหกบัอตุสาหกรรมแฟชัน่ไทยแลว พฤตกิรรม
ของผูบริโภคที่เปลี่ยนไปจากเดิมโดยจะซื้อจากหางสรรพสินคาหรือยานการคาโดยตรง เปลี่ยนมาเปนการซื้อขายผานระบบ
ออนไลนมากขึ้น (E-commerce) ทําใหสามารถลดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง อีกทั้งสามารถเปรียบเทียบราคาไดอีกดวย 
ซึ่ง E-commerce จะเปนอีกหนึ่งชองทางการจําหนายที่จะเพิ่มขีดความสามารถใหกับผูประกอบการยุคดิจิตอลในยานการคา
แฟชั่นไดเปนอยางดี 



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 38 วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 38 วารสาร

 ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตยุคดิจิตอลที่สังคมตองการความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและสื่อสารไดทุกที่
ทุกเวลา ผูใชรถมีความสนใจนอยลงในการซื้อรถมาใช ผอนรถระยะยาว จัดการเรื่องทะเบียนและบํารุงรักษา จึงเปนแรงจูงใจ
ใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจใหมเพื่อตอบสนองความตองการใหมเหลานี้ Arthur D. Little อธิบายความตองการ
ของผูใชรถที่กําลังจะเปลี่ยนไปในยุคหลังป 2020 มี 4 ประเภท ดังนี้ (1) ความคลองตัว (2) การครอบครองเปนเจาของรถ 
(3) ผลิตภัณฑ และ (4) บริการ ดังแสดงใน รูปที่ 1 [1] 

OIE CLUB

รูปที่ 1 "รูปแบบความตองการของผูใชรถที่กําลังจะเปลี่ยนไปในยุคหลังป 2020 [1]"

 ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตยุคดิจิตอลที่สังคมตองการความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและสื่อสารไดทุกที่
ทุกเวลา ผูใชรถมีความสนใจนอยลงในการซื้อรถมาใช ผอนรถระยะยาว จัดการเรื่องทะเบียนและบํารุงรักษา จึงเปนแรงจูงใจ
ใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจใหมเพื่อตอบสนองความตองการใหมเหลานี้ Arthur D. Little อธิบายความตองการ

Smart Moblility 
ทางเลอืกระหวางวกิฤตและโอกาสของอตุสาหกรรมยานยนต

ดร.ไตรทิพย สุรเมธางกูร 
ฝายวิจัยนโยบาย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

รปูแบบธรุกจิใหมสาํหรบัอตุสาหกรรมยานยนตในอนาคต
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 ในอนาคตผู บริโภคตองการรถที่ฉลาดมากขึ้น โดยมีองค
ประกอบหลัก 3 ประการ ไดแก ระบบควบคุมอัตโนมัติที่เรียกวา 
ระบบฉลาด การเชือ่มตอเครอืขายระบบสือ่สารทัว่โลก และการ
ติดอุปกรณเสริม  โดยที่ยานยนตอนาคตไมเพียงแตทําหนาที่
ยานพาหนะเทานัน้ แตจะกลายเปนสถานสีือ่สารทีต่ดิตอกบั
สงัคม และประสานงานกบัอปุกรณทีม่รีะบบอเิลคทรอนกิส
อืน่ ๆ   ไดแก การสือ่สารระหวางยานยนตดวยกนัเอง สญัญาณ
ไฟจราจร ระบบจัดการพื้นที่จอดรถ ระบบการคาปลีก
ตางๆ  ซึ่งเปนการนําระบบตางๆมาเชื่อมตอกันกลายเปน
ระบบใหญที่ขยายการทําหนาที่ตาง ๆ  ไดกวางขึ้นไปเรื่อยๆ 
[2] แนวโนมการพัฒนาตลาดยานยนตจะปรับจากยานยนต 
(Automotive) ไปสูความคลองตวั (Auto-Mobility) ดงัรปูที ่2 
ไดอธิบายถึงรูปแบบหลัก 4 แบบของอุตสาหกรรมยานยนตที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต [3-4]  แกนตั้งแสดงระดับของการขับเคลื่อนดวย
คนไปจนถึงขับเคลื่อนอัตโนมัติ แกนนอนแสดงถึงระดับของการครอบ
ครองเปนเจาของยานพาหนะไปจนถึงการแบงปน (ไมเปนเจาของ) ซึ่งแบง
พื้นที่ของผังออกเปนจตุภาค 4 สวน ดานซายลางรูปแบบที่ (1) ไดเห็นกันมาตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน มีผูผลิตรถ (OEM) และผูผลิตชิ้นสวนและสวนสนับสนุนการผลิต การเชารถ การครอบครองเปนเจาของและขับขี่
ดวยมนษุย รปูแบบที ่(2) ดานขวาลางเปนการใชงานรวมกนัเพือ่ใหเกดิประโยชนสงูสดุ (Shared Economy) รปูแบบที ่(3) ดานซายบน
เปนการเปนเจาของระบบอตัโนมตั ิ(Owned Autonomy) ดวยเทคโนโลยชีัน้สงูและเจาของควบคมุเอง ตวัอยางเชน Tesla, MobilEye, 
Daimiler-F015  รูปแบบที่ (4) ดานขวาบนเปนการใชงานระบบอัตโนมัติรวมกัน (Shared Autonomy) ไดแก Autonomous Pods, 
Google, Uber 2.0, Lutz Pathfinder ธุรกิจยุคใหมจึงอยูในชวงทางเลือกเหลานี้ ซึ่งรูปแบบที่ 4 มีความคุมคามากกวารูปแบบอื่น ๆ 
เมื่อมีการใชอยางเต็มรูปแบบแลว รูปแบบที่ 1 และ 3 ถูกยกเลิกใชงานไปโดยปริยาย

รูปที่ 2 แนวโนมรูปแบบธุรกิจความคลองตัว (Mobility Business) [3]
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 ในยุคป 2020 มีโอกาสที่จะเกิดรูปแบบธุรกิจตางๆของตลาด Mobility ที่ผสมผสานระหวางรูปแบบทั้งสองฝงนี้ระหวางดานหนึ่ง
ที่ผูรับบริการเปนเจาของสินคาตางๆ (รถยนตและอุปกรณตางๆ) และอีกดานหนึ่งที่ผูรับบริการไมเปนเจาของสินคาใด ๆ เลย ดังรูป
ที่1 [1] อยางไรก็ตาม ผูประกอบการยานยนตสามารถวางตําแหนงในฐานะผูเลนของระบบนวัตกรรมการคมนาคมขนสงใหมยุคใหมนี้ 
โดยใชจุดแข็งขององคกรและเครือขายธุรกิจที่ผสมผสานรูปแบบตางๆที่เหมาะสมกับสถานการณ 

รูปที่ 3 รูปแบบธุรกิจความคลองตัวในยุคหลังป 2020 [1]

รูปแบบธุรกิจ Mobility ที่เปนไปไดในอนาคตมี 4 แบบ ดังนี้ 

รูปแบบที่ 1 : The Product Focussed Manufacturer 
(PFM) เปนรูปแบบที่ใกลเคียงกับปจจุบันมากที่สุด ดวยการ
มีเทคโนโลยีที่เปนเลิศในเทคโนโลยีผลิตภัณฑและการผลิต 
จึงเชื่อมตอรถกับเทคโนโลยี Mobility ตาง ๆ ไดสะดวก ซึ่งมี
แนวโนมทีจ่ะดงึดดูผูทีช่ืน่ชอบเทคโนโลยคีลาสสกิ โดยเฉพาะกลุม
ลูกคาที่คลั่งไคลเทคโนโลยีขั้นสูง กลุมลูกคาที่ใฝหาสุนทรียภาพ 
และกลุมลูกคาที่สนับสนุนการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 รูปแบบที่ 2 : The Service Focussed Manufacturer 
(SFM) เนนการใหบริการเพิ่มความคลองตัวในลักษณะเชนเดียว
กับPFM โดยเชื่อมโยงการบริการเขากับรถยนตซึ่งเปนผลิตภัณฑ
หลัก มีการจางผูผลิตและดําเนินการรายยอยตาง ๆ เพื่อให
พวกเขาไดทาํหนาที ่System Integrator ในหวงโซคณุคาไดอยาง
เตม็ที ่SFMเนนการทาํหนาทีเ่ปนศนูยรวมและเชือ่มโยงระบบงาน
บริการตางๆเขากับผลิตภัณฑแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว  
 รูปแบบที่ 3 : Basic Mobility Provider (BMP) 
ปลดภาระของผู ใชรถจากการเปนเจาของรถที่ตองคอยดูแล
บํารุงรักษารถและชวยเพิ่มความคลองตัวในดานอื่น ๆ ดวย โดย
รถยนตเปนองคประกอบหนึ่งในการสรางความคลองตัวแบบ

องครวม ไมใชแคการใชสญัจรเทานัน้แตยงัใชสาํหรบัการสือ่สารที่
ผูใชกําหนดรูปแบบของแตละบุคคลไดเอง นับวาเปนการบริการ
ขนสงที่เพิ่มคุณคาและชวยใหใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพโดยที่
ไมตองเปนเจาของรถแมแตคันเดียว ดวยความรวมมือกับการ
ผูใหบรกิาร MSP  ซึง่ผูใหบรกิารกลุมนีไ้ดพฒันาปรบัเปลีย่นรปูแบบ
การใหบรกิารดวยเทคโนโลยกีาวหนาอยางรวดเรว็ในชวงทศวรรษ
ที่ผานมา จึงมีความพรอมมากที่จะเชื่อมตอกับเขากับอุปกรณ
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สวนบุคคลตางๆ ดวยหลักการแบงปนชวยใหลูกคาลดคาใชจาย
ลงมากจากการที่ไมตองซื้อรถมาครอบครองและบํารุงรักษาเอง 
ตนทุนที่ลูกคาจะตองจายทั้งหมดจึงขึ้นอยูกับการใชงาน โดยวิธี
การคิดคาใชจายตอการใชงาน (Pay-by-use approach) แทนที่
จะเปนการซือ้หรอืผอนรถทัง้คนั จงึเหมาะสมทีจ่ะใชกบัผูใชระดบั
ลางเพราะมีความยืดหยุนในการกําหนดคาใชจาย เชน ลูกคาอาจ
ลดคาใชจายรายเดือนของตัวเองไดดวยการเลือกยกเลิกการรับ
บริการบางงรายการตามความจําเปนของแตละคน รูปแบบที่ 

 รูปแบบที่ 4  : Mobility Service Provider (MSP) 
หลอมรวมระหวางระบบการขนสงและการสื่อสาร ความสามารถ
หลักของ MSP ขึ้นอยูกับความเชี่ยวชาญและการสรางความ
สัมพันธกับลูกคาที่ซับซอนดวยการบูรณาการเครือขายความ
รวมมืองานบริการความคลองตัวทั้งหมดที่ใชในชีวิตประจําวัน
ไวในที่เดียวกันดวยผูบริการรายเดียวกัน จึงชวยใหสะดวกมาก
ขึ้นกวารูปแบบ SFM ที่มีผูใหบริการเสริมตาง ๆ บริการรูปแบบนี้
ไมเพียงแตจะนํารถมาใหลูกคาใชงานโดยที่ไมตองเปนเจาของ 
แตยังใหลูกคาสามารถเลือกรถหรูยี่หอดังไดตามใจชอบอีกดวย 
ดังนั้น ยอดขายรถจึงไมไดเปนเปาหมายหลักของรูปแบบนี้ แต
มุงเปาไปทีก่ารชวยลดเวลาการเดนิทางและการสือ่สารของลกูคา
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจเชนเดียวกับรูปแบบการใหบริการ
สื่อสารพื้นฐาน จึงเขากับกลุมลูกคาไดงายและหลากหลายกลุม 
เพราะมีพื้นฐานเดิมอยูแลวและยังตอบสนองความตองการเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมและเชื่อมโยงกับความคลองตัวในระดับสากล
ไดอีกดวย
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ทางเลือกระหวางวิกฤตและโอกาสใหม 

 ผู ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนตกําลังเผชิญกับ
ประเดน็ทาทายทีก่าํหนดความอยูรอด ระหวางการขยายศกัยภาพ
การผลติ กบั การลงทนุมหาศาลเพือ่มุงสูการพฒันายานยนตอยาง
ยั่งยืน แนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทําใหผูผลิตตองแบก
รับภาระที่เพิ่มขึ้นและยังตองตอบสนองใหทันกับความตองการ
ผูบรโิภคทีเ่ปลีย่นไปดวย ในขณะทีผู่บรโิภคกย็งัตองการผลติภณัฑ
ทีต่อบสนองโจทยไดมากขึน้เรือ่ย ๆ  หากอตุสาหกรรมยานยนตยงั
ไมปรบัตวัพลกิโฉมไปตามกระแสโลก กม็คีวามเสีย่งมากทีจ่ะทาํให
ธุรกิจอยูไมรอด เชนเดียวกับการเปลี่ยนที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรม
ไอทีในชวงปลายทศวรรษ ค.ศ.1990 ผูผลิตฮารดแวรหลายราย 
(เชน IBM, Compaq and Hewlett-Packard) อยูไมรอด เพราะ
ปรบัตวัไมทนัในสงครามราคาและนาํไปสูการลดราคา บรษิทัผลติ
ฮารดแวรตางๆจึงปรับตัวดวยการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ
ตางๆ และตวัอยางรปูแบบธรุกจิใหมทีใ่หบรกิารผานแอปปลเิคชัน่
ซึ่งทําให Apple เอาชนะคูแขงที่เปนผูประกอบการรายเดิมได 
ในขณะที่ธุรกิจของ Nokia ที่เคยเปนผู นําตลาดมือถือแบบ 
product-oriented เดินมาถึงทางตันและหยุดชะงักจนตองเดิน
ตามรอยแนวทางใหมนี้ [4] จึงเปนสัญญาณเตือนอุตสาหกรรม
ยานยนตใหเรงเปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาส โดยการรวมเปนสวน
หนึ่งในพลิกโฉมไปสูการคมนาคมขนสงยุคใหม โดยที่รัฐบาลไทย
ตองเปนผูนาํในการสรางระบบนเิวศใหมทีต่องมหีวงโซคณุคาเพือ่
ปลดล็อคภาวะติดตายจากระบบนิเวศปจจุบัน ปรับแนวทางการ
สงเสริมผูเลนเกาและเปดชองทางใหมใหกับผูเลนทั้งเกาและใหม
ไดนํานวัตกรรมทางธุรกิจเขามารวมสรางหวงโซคุณคาของระบบ
นิเวศใหมดวย
ไดนํานวัตกรรมทางธุรกิจเขามารวมสรางหวงโซคุณคาของระบบ
นิเวศใหมดวย
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รอบรั้วเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พรอมคณะผู บริหาร 
ขาราชการ และพนักงานกระทรวงอุตสาหกรรม รวมพลังแหงความภักดี 
รวมรองเพลงชาติ ถวายสัตยปฏิญาณ และรองเพลงสรรเสริญพระบารมี
เพือ่แสดงความจงรกัภกัด ีและราํลกึถงึพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดช พรอมแปรอักษรเลข ๙ ในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพปที่ 89 
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ชั้นดาดฟา อาคารกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม

ผูบริหาร ขาราชการ และพนักงานสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม รวมพิธีนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และถวายอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันจันทรที่ 17 
ตุลาคม 2559 ณ สศอ.

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธาน
ประชุมคณะกรรมการเรงรัดนโยบายเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูป
แบบคลัสเตอร ครั้งที่ 4/2559 เพื่อสรุปการดําเนินงานตามนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอรเพื่อนําเสนอตอคณะรัฐมนตรี และ
หาแนวทางในการพฒันาคลสัเตอรหุนยนต เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่8 ธนัวาคม 2559 
ณ หองประชุม 601 สศอ.

นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
พรอมผูบริหารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมแถลงขาวดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม (MPI) เดือนตุลาคม 2559 เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 
ณ สศอ.  
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OIE Business Indicators

การสงออก - นําเขา สินคาอุตสาหกรรมไทย
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ไตรมาสที่ 3/2559 MPI หดตัวเล็กนอยรอยละ 0.3 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน อุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีลดลงจาก
ไตรมาสเดียวกันของป 2558 อาทิ สวนประกอบและอุปกรณประกอบสําหรับยานยนตและเครื่องยนต ยานยนต ผลิตภัณฑพลาสติก 
เครื่องนุงหม เฟอรนิเจอร

OIE Business Indicators ตัวชี้วัดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

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

EWS-IE พฤศจกิายน 2559 - มกราคม 2560 สงสญัญาณเตอืนระยะตน โดยตวัแปรองคประกอบทีส่งสญัญาณ
ไมปกตใินเบือ้งตน ไดแก ดชันกีารลงทนุภาคเอกชนของไทย ดชันผีูจดัการฝายจดัซือ้ภาคอตุสาหกรรมของสหรฐัฯ 
ดชันคีวามเชือ่มัน่ทางธรุกจิของยโูรโซน และดชันผีูจดัการฝายจดัซือ้ภาคอตุสาหกรรมของญีปุ่น
 อยางไรก็ตาม ยังมีตัวแปรองคประกอบที่สงสัญญาณปกติ ไดแก ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย 
ดชันกีารอปุโภค บรโิภคภาคเอกชนของไทย คาํสัง่ใหมของไทย และดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบรโิภคของจนี

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)

โดย : สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โทรศัพท 0 2202 4373 โทรสาร 0 2644 8316        ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.oie.go.th

The Early Warning System of Industrial Economics : EWS-IE

ไฟสเีขยีว เตอืนระยะเบือ้งตนจะแสดงสญัญาณไฟสเีหลอืง และเตอืนระยะรนุแรงจะแสดงสญัญาณไฟสแีดง

ไมปกตใินเบือ้งตน ไดแก ดชันกีารลงทนุภาคเอกชนของไทย ดชันผีูจดัการฝายจดัซือ้ภาคอตุสาหกรรมของสหรฐัฯ 

 อยางไรก็ตาม ยังมีตัวแปรองคประกอบที่สงสัญญาณปกติ ไดแก ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม


