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  สวัสดีทานผูอานทุกทาน วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาส 
ฉบับที่ 54 ประจําเดือนตุลาคม - ธันวาคม ป 2561 นําเสนอการประชุม
วิชาการ สศอ. (OIE Forum) ประจําป 2561 “OIE FORUM 2018 GEAR 
UP SIAM INDUSTRY เรงเคร่ืองอุตสาหกรรมไทย ทะยานไกลสูอนาคต” 
และบทความพิเศษ สศอ. กบับทบาทขับเคล่ือนอตุสาหกรรมไทยยุคใหม 4.0   
  ในยุคของอุตสาหกรรม 4.0 ที่มีเทคโนโลยีเปนตัวเรงสําคัญใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดด และทิศทางการปรับเปลี่ยนของ
ภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ที่ตองปรับใหมีความสมดุลและมีมูลคาสูงขึ้น 
จําเปนอยางยิ่งที่อุตสาหกรรมไทยจะตองไดรับการเรงเครื่องและผลักดัน
ใหเกิดการพัฒนาเติบโตอยางท่ัวถึงและเทาเทียมภายใตประเด็นสําคัญ
ในบทความพิเศษ 4 เรื่อง คือ 1) S-Curve & Innovation : จัดทัพ
นวัตกรรมอาหารยุคใหมสูอนาคต 2) Innovative Big Data-Business 
Challenge : Big Data ทาใหลอง 3)Automated Industries :
ปรบัองศาการผลิตสูระบบอัตโนมตั ิและ 4) Manpower Management : 
การปฏิรูปกําลังคน ทางรอดท่ีตองเลือก 
 ตอดวย สศอ.พบผูประกอบการ พาไปศึกษาดูงาน “บริษัท กระจกไทย
อาซาฮี จํากัด (มหาชน)” และเกร็ดความรูคูอุตสาหกรรม “เรงเครื่อง
อุตสาหกรรมไทย ตองใชสมการสยามสแควร (SIAM)2” แลวพบกันใหม
อีกคร้ังกับวารสารฯ ฉบับปศักราชใหม 2562 คะ
 

ดวยความปรารถนาดี
บรรณาธิการ
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เรื่องเดนประจําฉบับ

  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดประชุมวิชาการ สศอ. 
(OIE Forum) ประจําป 2561 ภายใตชื่องาน “Gear up SIAM Industry : เรงเครื่องอุตสาหกรรมไทย 
ทะยานไกลสูอนาคต” เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ หองแกรนดไดมอนด บอลรูม อิมแพ็คฟอร่ัม 
เมืองทองธานี โดยไดรับเกียรติจากนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “วิสัยทัศนอุตสาหกรรมไทยสูอนาคต” วารสารฯ เห็นวาเน้ือหามีความสําคัญและเปนประโยชน
ในการมองภาพของทิศทางและแนวโนมอุตสาหกรรมไทยไดอยางเดนชัดมากข้ึน จึงไดนํามาเสนอใหกับทาน
ผูอานโดยสรุปสาระสําคัญดังนี้

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 33วารสารวารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 3วารสาร

Gear up SIAM Industry : Gear up SIAM Industry : 
เรงเครือ่งอตุสาหกรรมไทย เรงเครือ่งอตุสาหกรรมไทย 
ทะยานไกลสูอนาคตทะยานไกลสูอนาคต  

คณะทํางานฝายวิชาการ OIE Forum 2018
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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โลกปจจุบันก าวสู  ยุคใหม โดยมีเทคโนโลยีเปนตัวเร ง
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดด ทําใหอุตสาหกรรม
ตองมีการปรับเปลี่ยนขนานใหญ สูอุตสาหกรรม 4.0 ที่มีเทคโนโลยี
ดิจิทัล อินเทอรเน็ต และระบบอัตโนมัติเปนปจจัยสําคัญของการ
พัฒนาเงื่อนไขทางการตลาดและการแขงขันก็เปลี่ยนแปลงไป
ตลาดขยายกวางขึ้นจากภายในประเทศไปสูตลาดในระดับภูมิภาค
และระดับโลก ผูบริโภคมีความตองการใหม ๆ อยูเสมอ การเขาสู
ตลาดทําไดง ายข้ึน มีการเช่ือมโยงกันอยางใกลชิดระหวาง
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ รวมทั้งการเชื่อมโยง
ห วงโซ การผลิตด วยดิจิทัล ทําให  เกิดการผลิตและการค า
แบบไรพรมแดน หากอุตสาหกรรมไมสามารถปรับตัวไดเทาทัน
กับสภาวะดังกลาว ก็จะสูญเสียความสามารถในการแขงขัน
และโอกาสทางการตลาดได
 ขณะน้ีเปนชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการปรับเปล่ียนประเทศ
ครั้งสําคัญ จากปจจัยเอ้ือท่ีรัฐบาลพยายามปรับกระบวนการ
ตาง ๆ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศในทุกมิต ิทั้งในดานเศรษฐกิจ 
สังคม การศึกษา โดยกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจน มุ งหวังให
ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการปรับเปล่ียนประเทศในคร้ังนี้ 
โดยที่ผานมา จะเห็นวามีโครงการขนาดใหญไดถูกริเร่ิมผานกลไก
ขับเคล่ือนในรูปแบบประชารัฐและเร่ิมเกิดผลเปนรูปธรรม
ในขณะน้ี โดยภาคเอกชนเขามามีบทบาทมากขึ้น เชน การพัฒนา
ยานยนตไฟฟา การพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ การสงเสริม
อุตสาหกรรม SMEs 

การปรับเปล่ียนสูอุตสาหกรรมยุคใหม เรื่อง Connectivity 
& Collaboration หรือการเช่ือมตอและการทํางานรวมกัน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 4 วารสาร
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เปนสิ่งสําคัญ ประเทศไทยมีปจจัยท่ีเอื้ออํานวยในหลายดาน
จากการมีที่ ตั้ งทางภูมิศาสตร ที่ เหมาะสม  อุตสาหกรรม
มีความหลากหลาย  และสั งคมไทยเป นสั งคมที่ เป  ด รับ
การเปล่ียนแปลง เราจึงควรใชโอกาสนี้ใหเกิดมูลคา โดยอาศัย 
(Connectivity & Collaboration) หรือการเช่ือมตอและ
การทํางานรวมกันใหทุกภาคสวน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม 



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 5วารสาร

รวมเปนพลังขับเคลื่อนใหเศรษฐกิจไทยเติบโตไดอยางเต็ม
ศักยภาพ 
 ทิศทางการปรับเปล่ียนของภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ภายใตสภาวะการเปล่ียนแปลงของโลก จะตองปรับใหมีความ
สมดุลมากขึ้น ปรับสูเศรษฐกิจที่มีมูลคาสูงขึ้น สรางความเขมแข็ง
จากภายใน ซึ่งจะทําใหเกิดการเติบโตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 
(Inclusive Growth) โดยใหความสําคัญกับ ประเด็นพัฒนา
ใน 4 ประเด็นสําคัญ ไดแก การพฒันานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
การใชประโยชน Big Data การรักษาสิ่งแวดลอม และ
การพัฒนาคน

ประเด็นที่ 1 การพัฒนายกระดับนวัตกรรม
และเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม 

การนําเทคโนโลยีและดิจิทัลเขามาใชในกระบวนการผลิต 
ตลอดจนกระบวนการดานโลจิสติกส จะเปนส่ิงสําคัญที่จะ
กอใหเกิดการลดตนทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใน
เวทีการคาระดับภูมิภาคและระดับโลก เชน การใช E-Commerce 
การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในกระบวนการเก็บผลผลิต/
แปรรูป/ขนสงผลไม ที่ทําใหสินคาสดใหมไดเปนระยะเวลา
ที่นานขึ้นและมีผลผลิตที่สามารถคาขายไดตลอดทั้งป 

การลงทุนท่ีจะกอใหเกิดการเติบโตและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขัน จะตองเปนการลงทุนดานเทคโนโลยีใหมและ
การสรางคนท่ีมีทักษะใหม โดยตองกําหนดเปาหมายการพัฒนา
ใหชัดเจน จึงเปนที่มาของการกําหนดอุตสาหกรรมเปาหมาย
ที่จะเป นกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต 
และรวมกนัขบัเคล่ือนการพัฒนา โดยภาคเอกชนเปนผูมบีทบาทนํา 
สวนภาครัฐทําหนาที่เปนผูชี้นําทิศทางและสรางปจจัยแวดลอม
ที่เอื้ออํานวย เชน สิทธิประโยชนตาง ๆ 
 นอกจากการสงเสริมอุตสาหกรรมเปาหมายแลว กระทรวง
อุตสาหกรรมยังให ความสําคัญกับ การสนับสนุนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย อม  (Small  and Medium 

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 5วารสาร
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Enterprise : SMEs) ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต
โดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทั้งการสนับสนุนท่ีเปนตัวเงิน 
เชน กองทุน Transformation Loan ที่ปจจุบันมีการปลอยสินเชื่อ
ไปแลวในวงเงินประมาณ 5 หมื่นลานบาทเพื่อเปนเงินทุนสําหรับ
ผู ประกอบการ SMEs ในการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน/ยกระดับ
การผลิตให ทันสมัย  และเป นแต มต อสํ าห รับคนตัวเ ล็ก 
โดยกระทรวงอุตสาหกรรม จะดําเนินการตอไปอยางตอเนื่องและ
ขยายกองทุนใหมีเงินทุนมากขึ้น รวมทั้งขยายผลใหเข าถึง
ผูประกอบการในทุกพื้นที่ ควบคูกับการใหการสนับสนุนท่ีไมใช
ตัวเงิน เชน การสนับสนุนผู ประกอบการใหเขาถึงเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และเสริมทักษะบุคลากร

ประเด็นที่ 2 การใชประโยชนขอมูล Big Data 
 หัวใจของการนําขอมูล Big Data มาใช คือ การรวบรวม
ข อมูลในรูปแบบที่ เหมาะสม  และนํามาวิ เคราะห  โดยใช  
ข อมูลท่ีมีอยู จํานวนมาก ซึ่งในยุคที่ โลกเปลี่ยนแปลงแบบ
กาวกระโดดอยางทุกวันนี้ ทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
จําเปนตองมีการปรับกระบวนการทํางานโดยนํา Big Data 
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จะนําไปสู การใหบริการภาครัฐที่เขมขนและมีคุณภาพมากข้ึน 
เชน งานบริการเพื่อสนับสนุนผู ประกอบการ การพัฒนาคน
ภาคอุตสาหกรรม การกํากับดูแลและติดตามดานสิ่งแวดลอม
ในการประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่ ง เรื่องนี้ ได มอบหมาย
ให กรมโรงงานอุตสาหกรรมเชื่ อมโยงระบบกับการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยแลว และจะเดินหนาพัฒนา
ในเรื่องนี้ตอไปเพื่อใหมี Big Data ภาคอุตสาหกรรม ที่มีเนื้อหา
สาระและเปนประโยชนตอภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น

ประเด็นที่ 3 สิ่งแวดลอม 
 เรื่องสิ่งแวดลอมเปนกระแสโลก ภาคอุตสาหกรรมจึงตองมี
การประกอบการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และตองมีบทบาท
เปนผู สราง (ความเจริญเติบโต) ไมใชผู ทําลาย (สิ่งแวดลอม) 
ภายใต แนวคิดดังกล าว กระทรวงอุตสาหกรรมได ผลักดัน
การดําเนินงานในหลายเรื่อง เชน โครงการ Factory 4.0 
ซึ่งจะมอบใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมเปนหนวยงานขับเคล่ือน การพัฒนาอุตสาหกรรม
ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยการ
บริหารจัดการของเสียอยางมีประสิทธิภาพและนําของเสีย
มาสรางมูลคาเพิ่มใหระบบเศรษฐกิจ

ประเด็นที่ 4 การพัฒนาคนใหพรอมสูยุค 4.0 
พลังสร  างสรรค ของเศรษฐกิจไทยยุคใหม มาจากคน 

ผูประกอบการ SMEs เปนบอเกิดของนวัตกรรมและความคิด
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มาใชประโยชน ในสวนของภาครัฐเอง ทานนายกรัฐมนตรี
มีขอส่ังการใหทุกกระทรวงจัดทําฐานขอมูลเชิงลึกเพื่อนํามาใช
ในการเพ่ิมขีดความสามารถขององคกร ใหสามารถรับรูปญหา
ไดอยางรวดเร็ว สามารถนําขอมูลที่มีอยู ทั้งหมดมาวิเคราะห
เพื่อสรางทางเลือกที่แมนยํา ซึ่งจะทําใหสามารถกําหนดนโยบาย
การพัฒนาท่ีตรงจุด ฐานข อมูลเชิงลึกที่ภาครัฐจัดทําขึ้นนี้
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สร างสรรค   กระทรวงอุตสาหกรรมจึงให ความสําคัญกับ
การพัฒนาผูประกอบการ SMEs อยางจริงจัง รวมถึง Startup
ที่เปนผูประกอบการรายใหมที่จะกาวสูการเปน SMEs ตอไปดวย 
โดยไดทํางานใกลชิดกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการพัฒนาผูประกอบการ SMEs 
เปนไปอยางเปนระบบและครบวงจร โดยไดรับความรวมมือ
เปนอยางดีจากผูนําองคกรรายใหญ ๆ ในการเขามาสนับสนุน
ด านการพัฒนาบุคลากรและเครื่องไม  เครื่องมือแก  SMEs 
ภายใตโครงการ Big Brother ควบคูกับการพัฒนาศูนยปฏิรูป

อุตสาหกรรม (Industry Transformation Center : ITC) 
ที่กระจายอยู  ในแต ละภูมิภาค รวม 13 ศูนย ทั่วประเทศ 
เพื่อสนับสนุนใหผูประกอบการ SMEs เขาถึงเทคโนโลยีสมัยใหม
ผานเครื่องไมเครื่องมือที่มีความทันสมัยและมีโรงงานตนแบบ
ที่เปดโอกาสให SMEs เขามาใชบริการในการทดลองออกแบบ/
ผลิตต นแบบ นอกจากนี้ ผู ประกอบการยังสามารถเข าถึง
ฐานขอมูล และการใหคําปรึกษาแนะนําจากผูเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ รวมท้ังได รับ
การสนับสนุนดานเงินทุนจาก SME Bank โดยแตละศูนยฯ 
จะมีรูปแบบการใหบริการที่สอดคลองกับจุดเดน/ศักยภาพ
ของแตละพ้ืนที่ โดยมีภาคเอกชนรายใหญเข ามาชวยดูแล/
สนับสนุนตามความเชี่ ยวชาญเฉพาะด  าน  ซึ่ งกระทรวง
อุตสาหกรรมจะผลักดันเร่ืองน้ีให เกิดการขยายผล รวมทั้ง
พิจารณาจัดสิทธิประโยชนจูงใจท่ีเหมาะสมใหตอไป

 นอกจากน้ี กระทรวงอุตสาหกรรมยังมีโครงการติดอาวุธ
คนไทยใหมีการพัฒนาทักษะที่ตรงกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม และใหเข าถึงองคความรู ด านปญญา
ประดิษฐ (Artificial Intelligence : AI) และอินเทอรเน็ต
ของสรรพส่ิง (Internet of Things : IoT) มุงเนนใหเกิด
การเรียนรู และใชงานเทคโนโลยีเหลานี้ใหเกิดประโยชนและ
สรางมูลคาใหกับตัวผูปฏิบัติงานและผูประกอบการที่เปนเจาของ
กิจการ โดยตองตระหนักวาการนําระบบอัตโนมัติ/หุนยนตมาใช 
ไมใชเพื่อมาทดแทนแรงงาน แตจะเปนตัวชวยที่มีศักยภาพสูง
ซึ่งจะชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ผูประกอบการยุคใหมจึงตองปรับทัศนคติเพื่อพรอมท่ีจะปรับตัว
ใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดวย 
 ตัวอยางการดําเนินงานในเรื่องนี้ เชน โครงการ Factory
Academy 4.0 ซึ่งจะเปดโอกาสใหกําลังคนไดเขามาเรียนรู
ดานอุตสาหกรรมในข้ันพื้นฐานเพ่ือนําไปขยายผลตอยอดเอง
ตอไป โดยมีหลักสูตรในหลากหลายระดับ แตจะมุงเนนหลักสูตร
ดานวิชาชีพใหมากขึ้น โดยรวมมือกับสถาบันการศึกษาช้ันนํา 
เพื่อสรางบุคลากรใหเร็วและมากพอท่ีจะตอบโจทยอุตสาหกรรม
สมัยใหมในพื้นที่ ซึ่งจะเปนการสราง/กระจายโอกาสใหกับคน
ในพื้นที่ดวย
 กระทรวงอุตสาหกรรมยังมีความรวมมือดานการพัฒนา
บุคลากรกับตางประเทศ ทั้งความรวมมือกับภาคเอกชน บริษัท
ชั้นนําจากญ่ีปุน เชน เดนโซ โตโยตา และความรวมมือระหวาง
รัฐบาล เชน ขอตกลงระหวางกระทรวงอุตสาหกรรมกับกระทรวง
เศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, 
Trade and Industry : METI) ของญี่ปุ นในการร วมกัน
จัดตั้งสถาบันการศึกษาแบบยืดหยุน หรือ Flex Campus 
ซึ่งมหาวิทยาลัยของญ่ีปุ น และมหาวิทยาลัย/ภาคเอกชนไทย
รวมกันพัฒนาหลักสูตรในหลากหลายระดับเพ่ือรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมอนาคต การบมเพาะผูประกอบการใหม (Startup) 
อยางครบวงจร ซึ่งไดมีการศึกษารวมกับฮองกง เพื่อพัฒนา
ระบบการบมเพาะผู ประกอบการตามโมเดล Cyber Port 
ของฮองกง ซึ่งเปนโครงการที่รัฐบาลเปนผูริเริ่มและภาคเอกชน
เปนผู สานตอ โดยกรณีของฮองกงเลือกดําเนินการในธุรกิจ 
FinTech สวนของไทย จะดําเนินการในอุตสาหกรรมสาขาตาง ๆ 

โดยเมื่อผู ประกอบการรายใหม  ในอุตสาหกรรมเหล านั้น
เริ่มกอรางสรางตัวไดแลว ภาครัฐจะมีมาตรการหรือตัวชวยตาง ๆ 
เขาไปสนับสนุน ซึ่งขณะนี้อยูระหวางพิจารณาวาจะดําเนินการ
นําร องในพื้นท่ีไหน โดยมีเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of 
Innovation : EECi) เป นหนึ่ งในตัวเลือกที่จะพิจารณา 
ซึ่งเรามีหนวยงานพันธมิตรที่จะรวมกันดําเนินการในเร่ืองนี้ 
เช น  สถาบันวิทยสิริ เม ธี  (V idyas i r imedhi Inst i tute 
of Science and Technology : VISTEC) หรือกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก็มีการดําเนินโครงการพอรตไซเบอร
ดิจิทัลที่ศรีราชา เพื่อสรางคนดิจิทัลสําหรับอุตสาหกรรมไทยดวย
 ทั้งหมดนี้ ล วนเป นสิ่ ง ท่ีแสดงให  เห็นว า ประเทศไทย
มีปจจัยแวดลอมท่ีเอื้ออํานวยและมีโอกาสใหมที่เอ้ือตอการพัฒนา 
ถึงเวลาแลวท่ีเราจะกาวขามชุดความคิด/ทัศนคติเดิม ๆ ในการ
แกปญหา/พัฒนาประเทศ ไปสูการปรับเปล่ียนเพ่ือการเติบโต
ในอนาคต ณ วันนี้ ภาคอุตสาหกรรมไทยมีความพรอมและ
ความต่ืนตัวที่ดี อีกทั้งมีตัวชวยตาง ๆ ที่เกิดจากความรวมมือ
ของทุกภาคสวน เช น Big Brother, ITC โดยกระทรวง
อุตสาหกรรมจะทํางานอย างใกล ชิดกับภาคอุตสาหกรรม
เพื่อผลักดันใหเกิดมาตรการ/โครงการใหม ๆ อยางตอเน่ือง 
ครอบคลุมในทุกพื้นท่ี เพื่อใชโอกาสการพัฒนาที่มีอยู ใหคุ มคา
และเกิดประโยชนที่สุด และเราจะกาวไปดวยกันโดยไมทิ้งใครไว
ข างหลัง เพื่อให ประเทศไทยเข มแข็งกว าเดิม และเติบโต
อยางมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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สศอ. กับบทบาท
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยยุคใหม 4.0 

กองบรรณาธิการ

บทความพิเศษบ

 สํ า นั ก ง า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อุ ต ส า ห ก ร ร ม
หรื อ  สศอ .  มี ภ าร กิ จสํ า คัญ ใ นการ เ ป  น 
Think Tank ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
ใ นการ จัด ทํา แผน ยุทธศาสตร การพัฒนา
อุตสาหกรรมสูการเติบโตอยางเขมแข็งและยั่งยืน 
มีบทบาทสําคัญในขับเคลื่อนนโยบายใหเกิดข้ึน
อยางเปนรูปธรรม รวมทั้งการใหบริการขอมูล 
การชี้นําและการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย โดยมี
เปาประสงค ในการพัฒนาให ไปสูอุตสาหกรรม 
4.0 ซึ่งจะตองตั้งอยูบนหลักการของการรวมกัน
สรางความแข็งแกรงจากภายในและพัฒนาองคกร
หรือบุคลากรใหแขงขันไดในระยะยาว 

 การกาวข ามสู อุตสาหกรรมในยุคใหมนั้น การสร าง
อุตสาหกรรมใหมและคุณคาใหม เปนสวนหน่ึงของกลไกหลัก
ในการผลักดันการปฏิรูปเศรษฐกิจท่ีสําคัญ สศอ. จึงมุงขับเคลื่อน
อุตสาหกรรม New S-Curve ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ตัวอยาง 
“ECO car” ซึ่งเปนทางเลือกใหมในการใชรถยนตของสังคมและ
การแขงขันในยุคใหม โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อเดือนมิถุนายน 
2550 ใหความเห็นชอบนโยบายสงเสริมรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล เนนความ “สะอาด ประหยัด ปลอดภัย”
ซึ่งไดกําหนดมาตรการสงเสริมการลงทุนโดยมีเงื่อนไขการลงทุน
ที่เขมงวด เพื่อใหเกิดประโยชนตอประเทศไทยอยางแทจริง 
เชน สําหรับรถยนตที่มีการใชหรือสามารถใชนํ้ามันเชื้อเพลิง
ตองมีอัตราใชนํ้ามันเชื้อเพลิงไมเกิน 5.0  ลิตรตอ 100 กิโลเมตร 
การลงทุนตองเปนไปตามมาตรฐานมลพิษระดับยูโร 4 หรือ
ระดับท่ีสูงกวา และมีปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่ปลอยออก

กองบร
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จากทอไอเสียไมเกิน 120 กรัมตอ 1 กิโลเมตร ควบคูไปกับ
มาตรการกําหนดอัตราภาษีสรรพสามิตที่เหมาะสม เพื่อกระตุน
ให เกิดการลงทุนในฐานการผลิตขนาดใหญ และการสร าง
ตลาดรถยนตประหยัดพลังงานและการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ในประเทศ 
 โดยเมือ่ป 2559 ไดกาํหนดใหโครงสรางภาษสีรรพสามติใหม
ของรถยนต ซึ่งไดเปลี่ยนเกณฑจากขนาดเครื่องยนตเปนพิจารณา
จากอัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด และระบบความ
ปลอดภัยเชิงปองกันกอนเกิดเหตุ (Active Safety) เปนสําคัญ 
จึงกําหนดใหผู ผลิตรถยนตในประเทศและผู นําเข ารถยนต
จากตางประเทศ จะตองจัดทําปายแสดงขอมูลของรถยนต 
หรือ “ECO Sticker” ซึ่งหมายถึง แผนปายที่มีการระบุขอมูล
พื้นฐานของรถยนต, อัตราการใชพลังงาน, อัตราการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด, ระบบความปลอดภัยเชิงปองกันกอนเกิดเหตุ 
อันเปนประโยชนตอผู บริโภคและผูประกอบการในทุกระดับ 
ซึ่งเปนกลไกสําคัญที่สงผลใหเกิดการพัฒนารถยนตใหมีคุณภาพดี
ยิ่งขึ้นดวย
 สําหรับในมิติด านการตางประเทศ สศอ . มีบทบาท
เสนอทาทีประกอบการเจรจาความรวมมือภายใต FTA ตาง ๆ
รวมกับกระทรวงพาณิชย รวมทั้งการใชประโยชนจากโครงการ
ความรวมมือภายใต FTA และการเปนสมาชิกองคกรระหวาง
ประเทศตาง ๆ ใหเกิดประโยชนมากย่ิงขึ้น โดยความตกลง
ระหวางราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ นสําหรับความเปนหุ นสวน
ทางเศรษฐกิจ (Japan-Thailand Economic Partnership 

Agreement : JTEPA) เปนหนึ่งในความตกลง
ซึ่งล าสุดไดกําหนดใหมีการเจรจาทบทวน
หลังจากความตกลงมีผลมาแล ว  10 ป  
โดยเมื่อป   2560 ที่ผ  านมาได มีทบทวน
ในประเด็นตาง ๆ อาทิ การคาสินคากฎวาดวย
ถิ่นกําเนิดสินคารวมทั้งการเปดโอกาสใหมี
การทบทวนหรือแกไขความตกลง และเสนอ
ประเด็นความรวมมือใหมที่ยังไมมีในความ
ตกลงฯ โดยฝายญ่ีปุ นมีการหยิบยก เร่ือง 
การเปดตลาดรถยนตสําเร็จรูป (Completely 
Build Up: CBU) ขนาดเครื่องยนตเกิน 
3,000 ซีซี และไมเกิน 3,000 ซีซี ซึ่ง สศอ. 
ไดยืนยันทาทีไมลดอากรนําเขา
 สําหรับรถยนตสําเร็จรูปทั้งสองสวน
ดั งกล  าว  เพื่ อผลประโยชน ต อประเทศ 
แ ล ะ ล ด ผ ล ก ร ะ ท บ ต  อ ผู  ผ ลิ ต ใ น ภ า ค
อุตสาหกรรมเปนหลัก เนื่องจากการปรับลด
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อากรขาเขารถยนตสําเร็จรูปเพิ่มเติมตามท่ีฝายญ่ีปุ นรองขอ
จะทําใหไมเกิดการลงทุนประกอบรถยนตระดับ Premium 
ของคายญี่ปุ นในประเทศไทย โดยสงผลใหมูลคาผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศท่ีแทจริงของประเทศไทยลดลงประมาณ
7 พันลานบาท ซึ่งมูลคาที่ลดลงน้ีเทียบเทากับมูลคาการลงทุน
ที่รัฐบาลจัดสรรในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการสรางถนน
และการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC) 
 เหล านี้คือตัวอย างความสํา เร็จที่มีผลต อเศรษฐกิจ
และสังคม จากหลากหลายมาตรการและนโยบายท่ี สศอ. ไดเปน
สวนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมใหกาวไปสูการพัฒนา
อยางยั่งยืน และไมทิ้งใครไวขางหลัง ไมวาจะกลุมอุตสาหกรรมใด 
และไมวาจะเปนรายเล็กหรือใหญ รวมถึงสวนที่เกี่ยวเนื่องกับ
ภาคอุตสาหกรรมท่ีสาํคญั ไดแก ภาคเกษตรโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ
หลัก เชน ออย มันสําปะหลัง ปาลมนํ้ามัน ซึ่งการนําความกาวหนา
ของเทคโนโลยีชีวภาพมาพัฒนาตอยอดจะเปนการสรางมูลคาเพิ่ม
ให กับภาคเกษตร ส งผลให  เกษตรกรไทยมีรายได  เพิ่มขึ้น 
และลดปญหาความเหลือ่มลํา้ของสงัคมไทย โดยเมือ่เดือนกรกฎาคม
ที่ผานมา คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบ มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
ชีวภาพของไทย ป พ.ศ. 2561-2570 ซึ่งไทยมีความเขมแข็ง
ทั้งดานวัตถุดิบที่หลากหลายและทักษะการผลิต โดยเฉพาะ
ภาคเอกชนที่ถือเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการลงทุน
เปนปจจัยสําคัญที่จะผลักดันใหประเทศไทยเปน Bio Hub 

of ASEAN ซึ่งไดเกิดโครงการลงทุนตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ
กระแสใหม   หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ  (Bioeconomy) 
แลวในหลายพื้นที่  
 นอกจากน้ี สถานการณเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีการ
เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําใหตองมีการติดตามสถานการณ
อย างใกล ชิด จากแหลงข อมูลต าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ หนึ่งในภารกิจสําคัญของ สศอ. คือการจับชีพจรของ
เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมดวยเครื่องมือสําคัญคือ “ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index)”
ซึ่งเปน Key Indicators ที่แสดงทิศทางการเปลี่ยนแปลงการผลิต
สินคาอุตสาหกรรม เปนขอมูลที่ถูกนําไปใชอยางกวางขวางและ
แพรหลายท้ังในและตางประเทศ เนือ่งจากสามารถสะทอนแนวโนม
การขยายตัวดานการผลิตเปนรายผลิตภัณฑ รวมท้ังเพ่ือประเมิน
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และใชวเิคราะหเชิงลกึถงึความสัมพันธ
ของการเปลี่ยนแปลงการผลิตในอุตสาหกรรม ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมยังใชเปนเคร่ืองมือในการคาดการณสถานการณหรือ
เปน Lead Indicator เนื่องจากเปนขอมูลตนนํ้าที่ไดจากผูผลิต
โดยตรง ซึ่งจะทําใหนักลงทุนและผูประกอบการสามารถทราบ
สถานะวัฏจักรของผลิตภัณฑไดดวยวาตอนน้ีทานอยูในชวงใดของ  
S-Curve เนื่องจากเปนชุดขอมูลที่เก็บยาวนานและตอเน่ืองตั้งแต
ป 2543 และไดมกีารปรับปรงุขอมลูเปนรายป ปจจบุนั สศอ. จดัทาํ
ดัชนีอุตสาหกรรมจํานวน 21 สาขา 57 กลุมอุตสาหกรรม 235 
ผลิตภัณฑ คํานวณจากฐานขอมูลจํานวน 2,055 โรงงาน และยังมี
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ฐานขอมลูของอีกหลายโรงงาน เพ่ือเตรยีมการซ่ึงเปนตะกราสาํรอง
ขอมูลผลิตภัณฑเพ่ือใหสามารถปรับเปล่ียนและสามารถสะทอน
โครงสรางเศรษฐกิจไดอยางรวดเร็ว และไดปรบัโฉมรูปแบบรายงาน
จากตารางขอมูลตัวเลข ใหเปนการนําเสนอในรูปแบบภาพ กราฟ 
ที่ผู ใชงานขอมูลสามารถเลือกรูปแบบเฉพาะตามความตองการ
ไดดวย ในระดับประเทศ สศอ. ไดทําความรวมมือระหวางกรม 
ความรวมมือระหวางประเทศ (Thailand International 
Cooperation Agency : TICA) และองคการความรวมมือ
ระหว  างประเทศแห  งญี่ปุ  น  ( Japan  Internat ional 
Cooperation Agency : JICA) ใหไทยเปนศูนยการเรียนรู 
ดานการจัดทําดัชนีอุตสาหกรรมใหแกประเทศเพ่ือนบาน ไดแก 
กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมาร ซึ่งสงผลใหเกิดเครือขาย
ของขอมูลดัชนีอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคอีกดวย
 ในอนาคตอันใกลเราจะมุงใชประโยชนจาก Big Data 
ใหเปนเครื่องมืออยางสรางสรรคในการเสริมขอมูลดานเศรษฐกิจ
ตาง ๆ โดยการนําเทคโนโลยีดาน Machine Learning วิเคราะห
อทิธิพลหรอืผลกระทบของปจจัย จดัทาํแบบจําลองในการวิเคราะห
คาดการณภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะสงผลใหผูใชขอมูล
รวมไปถึงผูกําหนดนโยบายสามารถวางแผนประกอบการตัดสินใจ
ตามสถานการณที่เปล่ียนแปลงไปเพ่ือคาดการณใหมีความแมนยํา
และรวดเร็วขึ้น ซึ่ งนับเป นนวัตกรรมข อมูลทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น 

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร   หรือที่ เ รี ยกว  า 
(Geographic Information System : GIS) เปนบริการลาสุด

ของ สศอ. ที่สามารถเจาะดูการเติบโตในรายพ้ืนที่ รายจังหวัด 
เพื่อให ข อมูลมีความครอบคลุมและบูรณาการทุกดาน คือ 
ดานสังคม (Social) เทคโนโลยี (Technology) เศรษฐกิจ 
(Economics) สิ่งแวดลอม (Environment) นโยบายภาครัฐ/
ความม่ันคง (Politics) จึงต องบูรณาการความรวมมือกับ
หลายภาคสวนเพื่อรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ข อ มูล  ตําแหน  ง ท่ีตั้ ง โรงงาน 
ชื่อโรงงาน ประเภทกิจการ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ ขอมูลพื้นที่นํ้าทวมซํ้าซาก สํานักนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขอมูลผลกระทบ
ดานสิ่ งแวดล อม พื้นท่ีชุ มนํ้า กรมโยธาธิการและผังเมือง
ขอมูลแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน เปนตน 

จากการวางรากฐานสําคัญเพ่ือการเช่ือมโยงขอมูล
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่ีกลาวมา สศอ. มุงหวังท่ีจะขับเคล่ือน
ใหเปนองคกรแหงอนาคตท่ีสามารถเช่ือมโยงประสานงาน
ขอมูลระหวางโลก Cyber และโลกทางกายภาพหรือ Physical 
ประกอบไปกับการพัฒนาขาราชการใหมีจิตวิญญาณความเปน
ผูประกอบการขององคกรหรือ “Intrapreneur” ซึ่งจะทําให
มาตรการและนโยบายการสงเสริมตาง ๆ มีความทันสมัย เชิงรุก 
ทันตอเหตุการณ สอดรับไดทันตออัตราเรงของสถานการณ
ที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว เพ่ือใหประเทศไทยกาวทัน
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและยืนหยัดเปนประเทศ
ที่มีความเจริญกาวหนาไดอยางเขมแข็งยั่งยืน



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 13วารสาร

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

S : S-Curve & InnovationS : S-Curve & Innovation  
“จดัทพันวตักรรมอาหารยคุใหมสูอนาคต”“จดัทพันวัตกรรมอาหารยุคใหมสูอนาคต”

บทความพิเศษบ

 กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ คือ การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม
โดยรัฐบาลไดกําหนด 10 อุตสาหกรรมเปาหมายที่มีศักยภาพ (S-Curve) ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่สามารถผลักดันการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ แบงเปนกลุมอุตสาหกรรมใหม (New S-Curve) และกลุมอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) 
ที่ตองไดรับการสงเสริม พัฒนาตอยอดดวยเทคโนโลยแีละนวัตกรรมใหเกิดสินคาที่มีมูลคาเพิ่มสูง ตอบโจทยความตองการและรูปแบบ
การใชชีวิตของผูบริโภคในยุคปจจุบันไดมากขึ้น 

ความสําคัญของอุตสาหกรรมอาหาร 
 อุตสาหกรรมอาหารเปน 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย
ที่มีศักยภาพ First S-Curve ที่รัฐบาลมุงหวังใหเกิดการตอยอด
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เนื่องจากมีมูลคาผลผลิต (Gross Output) 
ประมาณ 2.3 ลานลานบาท มีมูลคาเพ่ิม 8 แสนลานบาท 
หรือคิดเปนรอยละ 22 ของ GDP ภาคอุตสาหกรรม มีการจางงาน 
1.1 ลานคน มูลคาการสงออกสูงเปนอันดับ 3 และมีผูประกอบการ

ใน Value Chain มากถึง 100,000 ราย นอกจากนี้ยังสรางมูลคา
ใหกับผลผลิตภาคเกษตร เพราะอุตสาหกรรมอาหารมีตนทุน
ทางวัตถุดิบประมาณรอยละ 80 ของตนทุนการผลิตทั้งหมด 
และเปนการใชวัตถุดิบภายในประเทศ โดยรอยละ 85 ของผลผลิต
ภาคการเกษตรในประเทศถูกสงเข าสู อุตสาหกรรมอาหาร 
สงผลใหเกษตรกร 5.9 ลานครัวเรือนมีรายได
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 จุดแข็งสําคัญอีกประการ คือ ผลผลิตภาคการเกษตร
ของไทยมีความหลากหลายสูง คุณภาพดี ทําใหผูประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหารไม ย  ายฐานการผลิตไปต างประเทศ 
อยางไรก็ตาม โลกมีการเปลี่ยนแปลงทั้งภาวะเศรษฐกิจ สังคม 
พฤติกรรมการบริโภค รวมถึงสภาวะแวดล อมในประเทศ
ทั้ งด  านการ เมื อง  แรงงาน  ล  วน เป นป  จจั ย ท่ีส  งผลให 
ภาคอุตสาหกรรมตองปรับตัวอยางรอบดานท้ัง Productivity, 
Quality Standard Marketing และการสรางสินคาและ
บริการ High value รูปแบบของอุตสาหกรรมตอง Transform 
จากการผลิตอาหาร ไปสูการผลิตอาหารควบคูความพึงพอใจ
หรือความตองการเฉพาะดาน ซึ่งภาครัฐมีมาตรการรองรับ
นโยบาย S-Curve ทั้งหมด 4 ดาน ไดแก 
 1)  สร าง New warrior ตั้งแต ระดับเกษตรกร 
อุตสาหกรรม และระบบโลจิสติกส 
 2)  การส ง เสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับ 
Startup และ SMEs 
 3)  สราง New Market Platform ขยายตลาด 
 4)  การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับอาหาร
 จากการสํารวจของสภาอุตสาหกรรม พบวา อุตสาหกรรม
อาหารใช  เทคโนโลยี อยู  ในระดับ เฉลี่ ย  2 .5  เนื่ อ งจาก
มีผู ประกอบการหลายขนาดท้ังขนาดเล็ก กลาง และใหญ 
ซึ่ งผู ประกอบการขนาดใหญมีการใช  เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เชน ระบบ Automation ครบวงจรต้ังแตเตรียมวัตถุดิบไปจนถึง

การบรรจุ ในขณะท่ีผู ประกอบการขนาดเล็กยังใชแรงงานคน
เป นหลั ก  นอกจากนี้ ยั งพบว  าการ ใช  เทคโนโลยี ระบบ 
Automation ในป  พ .ศ .  2559 ขยายตัวถึงร อยละ 20 
ซึ่งนอกจากระบบสายพานแลวยังมีการใชระบบแขนกลอัตโนมัติ
เพิ่มขึ้นมากขึ้น เนื่องจากราคาลดลงมาก

จดุรเิร่ิมและประสบการณการสรางนวัตกรรมในธุรกจิ
อาหารของภาคเอกชน
 การสรางนวัตกรรมอาหารอนาคต (Food of Future) 
ตองเร่ิมจากการปรับมุมมองความคิดใหเปนแบบทํานอยไดมาก 
สรางมูลคาเพิ่มด วยนวัตกรรมใหเกิดความแตกตาง ดังนั้น 
การสร างนวัตกรรมต องประกอบด วย  3 ส วนหลัก  คือ 
ความตองการของตลาดและลูกคา ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
และเทคโนโลยี รวมกับการใชแนวคิด Think Global act Local 
ดูแนวโนมตลาดโลกวาเปนอยางไร และเราสามารถทําอะไร
เพื่อตอบความตองการเหลานั้นไดบาง ซึ่งปจจุบันแนวโนม
ของอาหารอนาคต (Food of Future) แบงเปน 5 กลุม ไดแก 
อาหารที่ตอบโจทยวิถีชีวิตที่เปล่ียนไป อาหารสําหรับผูเนนสุขภาพ
และผู ป วย อาหารสําหรับสังคมสูงวัย อาหารสําหรับผูใสใจ
สิ่งแวดลอม และอาหารท่ีตอบโจทยดานความม่ันคงทางอาหาร
อุตสาหกรรมอาหารมีความตอเนื่องกันตลอด Supply Chain 
ดังนั้น การสรางนวัตกรรมจึงควรเริ่มตั้งแตภาคการเกษตร 
การขนสง การแปรรูป ไปจนถึงระบบ Logistics สู ผู บริโภค 
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ตัวอยางนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นในธุรกิจอาหารของไทยเร่ิมตั้งแต
วัตถุดิบ เช น การทําฟารมแบบแนวต้ัง (Vertical Farm) 
ที่ ใช  เทคโนโลยีการควบคุมสภาวะแวดล อมแบบอัตโนมัติ
ได ผลผลิตรวดเร็วขึ้น มีคุณภาพและปริมาณตามต องการ 
ขั้นตอนแปรรูปตองใชวัตถุดิบใหเกิดประโยชนทุกสวน เชน 
การปรับสูตรนํ้ามะพราวผลแกใหใกลเคียงกับนํ้ามะพราวออน 
เชื้อเพลิงและปุ ยจากกะลาและเปลือก การคิดคนนวัตกรรม
ผลิตภัณฑใหม จากส วนท่ีเคยเหลือทิ้ง เช น ขนมขบเค้ียว
จากคางกุ ง ผลิตภัณฑจากสารสกัดเปลือกมังคุด เป นต น 
ในสวนการจําหนาย ตองพัฒนาบรรจุภัณฑใหตอบสนองผูบริโภค
ทั้งด านขนาด ความสะดวก ฉลากบง ช้ี เช น บรรจุภัณฑ
จากเยื่อชานออยที่หาไดงายในประเทศ 

ความสาํคญัของนวตักรรมตอการพฒันาอาหารยคุใหม 
และปญหาอุปสรรคของการสรางนวัตกรรม
 จากแนวโนมของอาหารอนาคต (Food of Future) 
ที่กลาวมา สงผลใหอุตสาหกรรมอาหารในภูมิภาคตะวันตก 
พัฒนานวัตกรรมไปถึงจุดที่สามารถผลิตวัตถุดิบทดแทนได เชน 
การผลิตเน้ือเบอร เกอร จากพืช การสกัดโปรตีนจากแมลง 
ซึ่งเกิดจากกระแสดานสิ่งแวดลอมของผูบริโภคที่วา การเล้ียงสัตว
กอใหเกิดกาซเรือนกระจก ใชพื้นที่และทรัพยากรนํ้ามากกวา
อุตสาหกรรมอื่น  โดยวัตถุดิบทดแทนที่พัฒนาขึ้นมีความ
เหมือนจริงทั้งรสสัมผัส กลิ่น เสียง และรูปรางท่ีเปนตัวกระตุน

ประสาทรับรสของมนุษย รวมไปถึงตอยอดการผลิตเน้ือสัตวปลูก 
หรือ Lab-grown meat ซึ่งเปนความพยายามในการเพาะเล้ียง
เน้ือสัตวแตละช้ินสวนในหองทดลอง ทดแทนการทําฟารม
เลี้ยงสัตว  ดังนั้น หากไทยยังคงอาศัยเพียงความไดเปรียบ
ดานความหลากหลายของวัตถุดิบเพียงอยางเดียว โดยไมปรับตัว
และสรางนวัตกรรมอาหารที่ตอบโจทยตลาดโลก จะทําให
อุตสาหกรรมอาหารของไทยสูญเสียความสามารถในการแขงขัน
ในที่สุด อยางไรก็ตาม การสร างนวัตกรรมอาหารตองทํา
อยางถูกที่ ถูกเวลา ปจจุบันมีผลิตภัณฑสวนหน่ึงที่ไดรับรางวัล
จากหนวยงานหลายแหงในชวงแรกแตยังไมสามารถทํากําไร
ใหผู ผลิตได ดังนั้น จึงตองกลับมาพิจารณาวาผลิตภัณฑนั้น
ตอบโจทยผู บริโภคหรือไม วิเคราะหกลุ มเปาหมายใหชัดเจน
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สอดคลองกับลักษณะผลิตภัณฑ เพื่อปรับชองทางการจําหนาย
ใหถูกตอง รวมถึงหาชองทางออนไลนในการดําเนินธุรกิจ 

การนํานวัตกรรมอาหารไปพัฒนากลุ ม SMEs
และ Startup ไทยใหตอบโจทยตลาดโลกในอนาคต
 การสราง SMEs และ Startup ไทยใหสามารถแขงขัน
ในตลาดโลกและกาวสูระดับ Unicorn1 เริ่มจากการนําแนวทาง
การสรางนวัตกรรมท่ีกลาวมาขางตน มาประยุกตใชร วมกับ
การศึกษาตลาดตามแนวคิดแบบ Outside-in จะพบความตองการ
ที่แทจริง ปญหาหรืออุปสรรคของสินคา ตลอดจนแนวโนมตลาด
ในอนาคต เพ่ือสรางนวัตกรรมแบบเปด (Open Innovation) 
นอกจากน้ีผูประกอบการ Startup และ SMEs สามารถเขามาใช
บริการ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ที่ถูกตั้งขึ้น

จากนโยบายสงเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของไทย
สู เปาหมายอาหารอนาคต โดย Food Innopolis ไมไดให
ความสําคัญเฉพาะ Product development แตคิดท้ังระบบ
อุตสาหกรรมอาหาร หรือเรียกไดวาพัฒนา Food Innovation 
System ตั้งแตการไดมาซ่ึงวัตถุดิบทั้งประเภทพืชและสัตว 
การตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) ไปจนถึงระบบรักษา
คุณภาพอาหารในกระบวนการขนสง โดยใน Food Innopolis 
มีการตั้ง Future Food Lab ซึ่งรองรับการทําโครงการวิจัย
ผลิตภัณฑของ Startup และ SMEs ที่ได รับการพิจารณา
ในเบื้องตนแลววาผลิตภัณฑสามารถตอยอดสู เชิงพาณิชยได 
โดยใหนักวิจัยของบริษัทเขามาใช Lab และมีนักวิจัย อาจารย 
ผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ มาเปนโคชในการพัฒนา 
ใชโมเดลเดียวกับการทําวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอก ซึ่งแตละ
โครงการจะใชเวลาประมาณ 3-6 เดือน นอกจากนี้ Food 
Innopolis จะมีเงินสนับสนุนงานวิจัยให ส วนหนึ่งอีกด วย 
สิ่งเหล าน้ีเป นเคร่ืองมือที่รัฐสร างขึ้นเพื่อเอื้อประโยชนให 
ผูประกอบการ Startup และ SMEs ไทยสามารถสราง Food 
of the Future ออกสูตลาดโลกได ขณะน้ี Food Innopolis 
กําลังพัฒนาFlavor Academy ให  เกิดนักวิทยาศาสตร 
และผูเชี่ยวชาญดานการรังสรรคกลิ่น และรสชาติที่เหมาะสม
กับการรับรสของผู บริโภคแตละกลุ ม แตละชวงวัย ซึ่งเปน
การพัฒนาอุตสาหกรรมกลางน้ําที่สําคัญเพ่ือให Food of 
the Future มีควบคูกันทั้งเรื่องของ Function และความอรอย
ของอาหารที่ถือเปนหัวใจสําคัญของการบริโภคอาหาร 

 Startup ไทยควรเรียนรู การทําธุรกิจจาก Unicorn 
ที่เกิดใหมในโลกตลอดเวลา รวมถึงใชกลยุทธ Future-Back 
พรอมกับพัฒนางานที่ทําในปจจุบันควบคู กับงานในอนาคต 

ผนวกกับการดําเนินธุรกิจขามสายงาน (Cross function) 
ใหมากข้ึน เชน รวมมือกับบริษัทดาน E-commerce, Logistic 
และ Software เพื่อเตรียมพรอมแขงขันกับ Unicorn ระดับโลก
ที่ เกิดมากขึ้นและเร็ว ข้ึน  ตัวอย าง  Unicorn ระดับโลก
ที่ดําเนินธุรกิจแบบขามสายงาน เชน Grab ที่เริ่มจากธุรกิจ
ขนสงคนตอยอดสูธุรกิจขนสงอาหาร (Grab Food) ที่สามารถ
ตอบโจทยสังคมที่เร งรีบในปจจุบันไดดี สวนในประเทศไทย
มีตัวอยางธุรกิจ Startup ที่ประสบความสําเร็จ เชน

● นํ้าทุเรียนพรอมดื่ม โอตะ ที่นําทุเรียนชวงฤดูออกผลผลิต
มาทําเปนผงสําหรับเติมนํ้าพรอมดื่ม ตอบโจทยผูบริโภคทุเรียน
ไดทุกฤดูกาล โดยเฉพาะตลาดลูกคาชาวจีน

1 คือ ธุรกิจที่มีมูลคาบริษัทมากกวา 1,000 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ 35,000 ลานบาทโดยที่ยังไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
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● ขาวตมมัดแมนภา พัฒนาผลิตภัณฑโดยนําปญหาความ
ไม สะดวกในการทานขาวต มมัด มาเป นโจทยวิจัยร วมกับ
การสร างสรรค บรรจุภัณฑ (Packaging) และนวัตกรรม
การถนอมอาหาร (กระบวนการรีทอรท เครื่องฆาเชื้อ) เกิดเปน
ขาวตมมัดพรอมทานในบรรจุภัณฑที่ทันสมัย สงออกมากกวา 
20 ประเทศ

● กลวยหอมในรานสะดวกซื้อ 7-11 ได แนวคิดจาก
พฤติกรรมผู บริโภคยุคป จจุบัน ที่ ไม นิยมซื้อกล วยเป นหวี 
จึงจําหนายกลวยหอมเปนลูก ผนวกกับการใชเทคโนโลยีที่ทําให
กลวยสุกพอดีเมื่อมาถึงราน 

● Que Q เปน Application ยุค 4.0 มาก ที่ชวยแกปญหา
การยืนรอคิวหนารานอาหารนาน ๆ ดวยการจองคิวรานอาหาร
ผานระบบออนไลนโดยที่ลูกคาไมตองไปยืนคอยหนาราน 

นวัตกรรมดาน Logistics และบรรจุภัณฑตอความ
สําเร็จของธุรกิจอาหาร และการบริหารจัดการปญหา
 ปจจุบันบรรจุภัณฑเปนอีกหนึ่งองคประกอบที่ชวยสราง
ความแตกตาง และสรางเอกลักษณใหกับผลิตภัณฑ ทําให
ผู ประกอบการหันมาพัฒนา ออกแบบ สรางสรรคบรรจุภัณฑ
อยางตอเนื่อง ใหตอบโจทยความตองการของตลาด และกลายเปน
หนึ่งปจจัยที่ชวยกระตุนยอดขาย เชน 

● บรรจุภัณฑของนํ้าออยของไรไมจน ที่ออกแบบขวด
ใหเปนเหมือนปลองตนออย และ Gimmick ที่สามารถนําแตละ
ขวดมาตอกันจนเหมือนตนออย โดยไดควารางวัล IF DESIGN 
AWARDS 2018 ในหมวดหมู  Packaging ซึ่งเป นรางวัล
การประกวดออกแบบระดับโลก และย่ิงไปกวานั้นยังใหความ
สําคัญกับการรักษาคุณภาพและรสชาติไดใกลเคียงกับนํ้าออย
ธรรมชาติดวยการผานกระบวนการฆาเชื้อพาสเจอไรซ 

● รุ งเจริญ นํ้าพริกมินิ สรางความแตกตางดวยการทํา
บรรจุภัณฑเป นถวยแบบฉีกฝาพรอมทาน ดูทันสมัยพกพา
สะดวก และราคาไมแพง ตอบโจทยลูกคากลุมในเมือง ซึ่งปจจุบัน
มียอดขายไมตํ่ากวา 1 ลานถวยตอเดือน
 นอกจากน้ียังนํานวัตกรรมด านบรรจุภัณฑมาใช กับ
อาหารสดดวย ไมว าจะเปนบรรจุภัณฑที่มีแถบวัดความสุก
ของผลไม โดยวัดจากแกซที่ปลดปลอยออกมา สามารถบอกไดวา
เก็บไดอีกก่ีวัน 
 สําหรับนวัตกรรมดาน Logistic เกิดขึ้นมากมาย เชน 
Freshket ซึ่งเปน Startup รุนใหมที่เขามาเชื่อมตอการจัดซื้อ
วัตถุดิบระหวางรานอาหารกับตลาดสด โดยไดดําเนินการรวมกับ 
SCG logistic

ความพรอมของอุตสาหกรรมอาหารไทยในการ
ยกระดับสูการเปนอาหารอนาคต (Food of the 
Future)
 การแขงขันทางการคาในปจจุบันเปนการแขงขันกับ
ตางประเทศโดยเฉพาะกลุมประเทศอาเซียน ประกอบกับปญหา
ขาดแคลนแรงงาน หากไมมีนโยบาย Industry 4.0 มากระตุน
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ภาคอุตสาหกรรม อาจทําใหความสามารถแขงขันลดลงเรื่อย ๆ 
อยางไรก็ตาม การลงทุนดานเทคโนโลยีและสรางนวัตกรรม
ในปจจุบันสวนใหญเปนผูประกอบการรายใหญ ขณะที่ SMEs 
และเกษตรกรที่ เป นผู ผลิตตนน้ํายังขาดศักยภาพการลงทุน
ซึ่งขอจํากัดที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรหลายพื้นที่ คือ ไมสามารถ
รวมกลุมในรูปแบบสหกรณเพื่อจัดหาเคร่ืองมือ เครื่องจักรกล
การเกษตรท่ีทันสมัยซึ่งเปนหัวใจสําคัญไปสูฟารมอัจฉริยะ เชน 
(Sky Visual Imaging Venture : VIV) เป น Drone 
ที่ ใช  งานร วมกับระบบซอฟท แวร   เป น เค ร่ืองมือสํ ารวจ
และวิเคราะหพื้นที่ใหเกษตรกรสามารถบริหารจัดการการใชปุย
และรดน้ําในแปลงเพาะปลูกไดอยางเหมาะสมท่ีสุด ซึ่งเทคโนโลยี
เหลานี้ยังมีราคาสูงและเกษตรกรเขาถึงไดยากจึงจําเปนตองไดรับ
การสงเสริมและความชวยเหลือจากภาครัฐตอไป  

แนวทางความรวมมือและการสงเสริมจากภาครัฐ
 ภาครัฐมีนโยบายสงเสริมและยกระดับอุตสาหกรรม
อาหารของไทยสูเปาหมายอาหารอนาคต (Food of the Future) 
ตั้งแตระดับงานวิจัยโดยจัดตั้งเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food 
Innopol is )  ซึ่ งกระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
เปนผู ดูแล มีโครงสรางพื้นฐานรองรับการลงทุนดานการวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมอาหารของ SMEs 
และ Startup รวมถึงบริษัทชั้นนําทั้งในประเทศและตางประเทศ 
สําหรับอนาคตอันใกล การสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อาจทําในรูปแบบการจัดตั้ งศูนย รวมเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
โดยเฉพาะเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรสําหรับกลุมเกษตรกร ซึ่งเปน
ตนนํ้าของอุตสาหกรรมอาหารและผูประกอบการแปรรูปอาหาร
ที่เปน SMEs ทั่วประเทศ ใหสามารถขอเชาเครื่องมือ เครื่องจักร
ที่ทันสมัยไปใชในระยะส้ัน (Sharing Economy) ในสวนของ
กระทรวงอุตสาหกรรม มีศูนยปฏิรูปอุตสาหกรรมสู อนาคต 
(Industry Transformation Center; ITC) ที่ใหบริการดาน
การสรางตนแบบและการตอยอดสู อุตสาหกรรม พรอมทั้ง
ใหคําปรึกษาโดยสถาบันเฉพาะทาง และหนวยงานสนับสนุน
เพื่อพัฒนาผู ประกอบการ นอกจากน้ันยังมีความร วมมือ
ของหลายหนวยผานโครงการตาง ๆ เชน โครงการยกระดับ
ขีดความสามารถและมาตรฐานสินคา OTOP ดวยวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผานกลไกระบบพ่ีเล้ียงท่ีปรึกษา
เทคโนโลยีและการสนับสนุนแหลงทุนสร างนวัตกรรมและ
ผูประกอบการ SMEs ของไทย โครงการความรวมมือขับเคลื่อน
นวัตกรรมสําหรับประเทศ

 จัดทําโดย
นางสาวนิสกา มวงพัฒน

นางสาวประวีรา โพธิสุวรรณ
นางสาวพัชรินทร สรรเพชร

แหลงขอมูลอางอิง
งานเสวนาวิชาการ OIE Forum 2018 : วันท่ี 10 กันยายน 2561

วิทยากร
1. ดร. อัครวิทย กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร CEO เมืองรวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

2. นายอิทธิชัย ยศศรี ผูอํานวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
3. นายวิศิษฐ ลิ้มลือชา ประธานกลุมอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

4. นายพูลสวัสดิ์ เผาประพันธ ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรม กลุมธุรกิจ ซีพี ออลล
ดําเนินรายการโดย

นางสาวขัตติยา วิสารัตน สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

บทความพิเศษบ

โลกในปจจุบันเทคโนโลยีมีความกาวหนามากข้ึน 
สามารถเขามาเปล่ียนรูปแบบการดําเนินชีวิต
และการดําเนินธุรกิจ (Disruptive technology) 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงไมได เกิดจากเทคโนโลยี
เพียงอยางเดียว แตเกิดจากการผสมผสาน
ระหวางเทคโนโลยี สังคม และแรงผลักดัน
ทางเศรษฐกิจ เชน Artificial Intelligence (AI), 
Machine Learning (ML) ดังน้ัน Big data 
ถอืไดวาเปนสวนหน่ึงของ Disruptive technology

Big Data ทาใหลอง
Innovative Big Data-Business Challenge :Innovative Big Data-Business Challenge :  
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 Big Data คือปริมาณขอมูลจํานวนมหาศาลท่ีมีอยูใน
ทุกรูปแบบ ไมวาแหลงที่มาจะมาจากภายในหรือภายนอกองคกร 
แบงออกเป น 2 รูปแบบ คือ ขอมูลที่มี โครงสร างชัดเจน 
(Structured Data) และข อมูลที่มี โครงสร างไม ชัดเจน 
(Unstructured Data) โดยมีองคประกอบ 5V ไดแก 1) Volume 
คอื ขอมูลปริมาณมากเกินกวาที่ฐานขอมูลแบบเดิมจะจัดเก็บได 
2) Velocity คือ ขอมูลเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เชน Social 
Media, Sales Data, หุน 3) Variety คือ ขอมูลมีความหลากหลาย 
เชน ตัวเลข ขอความ อีเมล รูปภาพ เสียง วิดิโอ 4) Veracity 
คือ คุณภาพขอมูลที่ตองมีความถูกตอง เชื่อถือได และ 5) Value 
คือ ความคุมคาของการนําขอมูลที่มีประโยชนไปใชงาน ทั้งนี้ 
Big data มีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจในยุค 4.0 ดวยการ
นําขอมูลมหาศาลมาประกอบการวิเคราะห คาดการณ ตัดสินใจ 
การสอบยอนกลับและติดตามประเมินผล รวมถึงการนําไปใช
กับการตรวจสอบความโปรงใสขององคกร การทํางานตามหลัก
ธรรมาภิบาลและการควบคุมขอมูลไปใชในทางที่ถูกตองเหมาะสม 
ประโยชนของ Big Data ที่สําคัญ 4 ประการ ไดแก 1) การนํา
ฐานขอมูลไปใชในชีวิต เชน ในทางการแพทย 2) อินเทอรเน็ต
ของสรรพสิ่ง (Internet of Things) โดยการเชื่อมโยงทุกสิ่ง
กับอินเทอรเน็ต เพ่ืออํานวยความสะดวก ซึ่งนําไปสู Smart city 
และ Smart factory 3) สามารถเขาถึงขอมูลที่เปนปจจุบัน 
(real time data) และ 4) ขอมูลที่เปนองคความรู (Cognitive 
data) โดยสามารถสืบคนไดจากทุกที่ทุกเวลา โดยท้ัง 4 ประการ
มีวัตถุประสงค หลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและ
การดํารงชีวิต
 ดัชนีอุตสาหกรรม  พัฒนาโดยสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมเปนสวนหนึ่งของ
การประยุกตใช Big Data เพื่อใชเปนเครื่องมือชี้วัดภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมท่ีสามารถสะทอนถึงสถานการณที่เกิดขึ้นในขณะน้ัน
ไดอยางทันทวงที ปจจุบัน สศอ. กําลังพัฒนาการวิเคราะห
ขอมูลขนาดใหญจากเดิมที่ใชเฉพาะโครงสรางขอมูล (Structured 
Data) เพิ่มเติมประยุกตใชขอมูลที่ไมมีโครงสราง (Unstructured 
Data) ซึ่งประกอบดวย ขอมูล Sentiment ตาง ๆ อาทิ ขาว ภาพ 
เสียงวีดิทัศน และสื่อสังคมออนไลน จากนั้นใชระบบปญญา
ประดิษฐ (Artificial Intelligent : AI) เพื่อนําขอมูลทั้งหมด
มาวิเคราะหสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมถึงการออกแบบ
จําลองเ พ่ือคาดการณในอนาคต ซึ่ งจะทําให การรายงาน
ดัชนีอุตสาหกรรมมีความแมนยําและถูกตองมากขึ้น ตัวอยางจาก
เหตุการณ นํ้ าท วมครั้ ง ใหญ ในช วงปลายป   2554 พบว า
ดัชนีอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงอย างเห็นได ชัดตั้ งแต ก อน
เหตุการณอุทกภัยจะเกิดขึ้น ปจจุบันดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

(Manufacturing Production Index : MPI) ของ สศอ. 
มีการจัดทําเปนรายเดือน รายไตรมาส และรายป โดยแยกสาขา
อุตสาหกรรมเพ่ือให สามารถเจาะลึกถึงรายละเอียดได ว า
อุตสาหกรรมใดมีการขยายตัวหรือชะลอตัว เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือ
ให ภาครัฐสามารถติดตามหรือดําเนินมาตรการช วยเหลือ
ภาคอุตสาหกรรมท่ีได รับผลกระทบได  รวมถึงสามารถใช 
ในการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ในภูมิภาคหรือรายจังหวัด

ไดอีกดวย
 นอกจากน้ี กระทรวงอุตสาหกรรมไดสรางระบบ  i-Industry 
Big Data เปน Platform หลัก เพื่อยกระดับการดําเนินงาน
ภาครัฐใหเปน Digital Government Service โดยยึดหลัก
การบริการประชาชนดวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
ทั้ งนี้  ระบบท่ีมีการเ ร่ิมใช  งานแล ว  เช น  Eco St icker
และ (Thai Industrial Satandand Institute : i-TISI)
E-license และไดตั้งเปาหมายขยายผลใหครอบคลุมทุกหนวยงาน 
ภายในป 2561 เชน การขอประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) 
การขอสัมปทานเหมืองแร การขออนุญาตนําเขา-สงออกน้ําตาล 
ซึ่งเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูประกอบการโดยไมตองใช
สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน และไมตองเสียเวลา
ติดตอหลายหนวยงาน โดยขอมูลท้ังหมดจะถูกสงไปยังหนวยงาน
ที่ เกี่ยวข องลักษณะ One-stop Service และประชาชน
สามารถติดตามสถานะการดําเนินงานผานทางออนไลนได 
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ตลอดเวลา ทั้งนี้ ในอนาคตจะพัฒนาการใช AI มาใชในการ
วิเคราะหเชิงลึกขอมูลอุตสาหกรรมในระดับพื้นที่และรายกลุม
ธุรกิจ เพื่อการกําหนดนโยบายและมาตรการไดอยางเหมาะสม 
รวมถึงสามารถแกไขผลกระทบไดแบบ Real time ตอไป

Big data สามารถประยุกตใชในทุกภาคสวนนอกจาก
ภาคอุตสาหกรรมแลว ภาคการเกษตรเปนอุตสาหกรรมฐานราก
ของคนไทย มีความจําเปนในการนํา Big Data มาใชดวย ตัวอยาง
การปลูกสับปะรดของชาวไร ที่ตองเตรียมการต้ังแตการเตรียมดิน 
ปุย การจัดการนํ้า แรงงาน รวมถึงปจจัยภายนอกอยางสภาพ
ดินฟา อากาศ ซึ่งปญหาในปจจุบันที่ทําใหเกษตรกรของไทย
ไมสามารถหลุดพนความยากจนและหนี้สิน มาจากการที่ไม
สามารถควบคุมราคาขายและตนทุนการผลิต ทําใหไดกําไร
เพียงเล็กนอยหรืออาจขาดทุนในบางป ดังนั้น การนํา Big data 
มาใชในภาคการเกษตรจะสามารถชวยประกอบการวิเคราะห 
คาดการณ และคนหาแนวทางแกไขที่เหมาะสมกับสถานการณ
และชวงเวลาในหวงนั้นไดเปนอยางดีโดยขอมูลที่มีสามารถ
ใชงานควบคูกับเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน เชน 
การเก็บรวบรวมขอมูลจํานวนมาก และใหแสดงผลในลักษณะ 
dashboard บนหนาจอมือถือสมารทโฟน ทําใหเห็นภาพ
ในมุมกวางและเห็นภาพโดยรวมอยางชัดเจนมากข้ึนในรูปแบบ 
bird-eye view นอกจากนี้ การรวบรวมขอมูลจากหลายฝาย
เปนสิ่งสําคัญเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลที่แมนยําและชัดเจนมากข้ึน 
โดยสามารถแบงปนขอมูล/ผลวิเคราะหที่มีอยู ไปใหในชุมชน
ของตนเองหรือผู ประกอบอาชีพเดียวกันได เพื่อใหสามารถ
คาดการณการเพาะปลูกที่เหมาะสม (Supply) ใหสอดคลอง
กับความตองการของตลาด (Demand) จึงไมเกิดปญหาสินคา
เกษตรตกตํ่า เนื่องจากสินคาลนตลาดในอนาคตได   

 การใชประโยชนจาก Big Data ในข้ันแรก จะตอง
เริ่มจากการเชื่อมโยงและจัดการขอมูล (Connect & Clean up) 
อยางไรก็ดี พบวาหนวยงานสวนใหญมักไมทราบวาขอมูลใดบาง
ที่ตองการใช และใชเมื่อใด ดังนั้น จึงอาจเริ่มจากการรวบรวม
ขอมูลที่สําคัญและจําเปนกอน เชน ขอมูลของลูกคา หรือผลผลิต 
ซึ่งหากเปนผู ประกอบการ SMEs จะดําเนินการไดไม ยาก 
เนื่องจากปริมาณขอมูลไมมากเทาบริษัทขนาดใหญ ขั้นตอนตอมา 
เมื่อสามารถรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนตอหนวยงานไดแลว 
จึงนํามาคัดแยก ศึกษา และประเมินแนวโนมในอนาคต (Trend) 
เพ่ือวางแผนบริหารจัดการหวงโซการผลิตไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้ 
ปจจุบันยังมีข อถกเถียงกันอยู ระหวางการรวมศูนยอํานาจ 
และการกระจายอํานาจในการเขาถึงขอมูลของฝายตาง ๆ ภายใน
องคกร โดยเห็นวาควรอนุญาตใหแตละฝายสามารถเขาถึงขอมูล
ที่เกี่ยวของไดโดยตรง โดยไมตองผานหนวยงานกลางดานขอมูล 
รวมถึงควรมีการฝกอบรมเจาหนาที่ทุกฝาย เพื่อพัฒนาทักษะ
ใหสามารถใชประโยชนจาก Big Data ภายในองคกรไดอยาง
ครบถวน สําหรับขอแนะนําในการนํา Big Data มาใชในการ
ดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ ยังมีประโยชนในดานการสราง
มูลคาผลิตภัณฑจากการท่ีขอมูลสามารถตรวจสอบยอนกลับได
(Traceability) จนสามารถจัดการขอมูลไดถึงระดับ real-time 
และลดการใชแรงงานในการประมวลผลขอมูล สรางรายงาน หรือ
การวิเคราะหขอมูล โดยผู ประกอบการสรางความนาเชื่อถือ
ในการผลิตสินคา/ผลิตภัณฑ ทําใหผู บริโภคเกิดความสนใจ
และใชประโยชนจากขอมูลจนเกิดความมั่นใจและเชื่อมั่นตอสินคา 
สงผลใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจและยอมจับจายใชสอยสินคา
ที่มีราคาสูงกวาปกติ โดยปจจัยท่ีหนวยงานควรคํานึงในการนํา 
Big Data มาประยุกตใชงาน ไดแก วัตถุประสงคและเปาหมาย
ที่ชัดเจน เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลตาง ๆ อยางชาญฉลาด 
ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอองคกรในเรื่องประหยัดเวลา 
ลดตนทุน และเพ่ิมผลกําไร ทําใหสามารถนํามาวิเคราะห
เพื่อคาดการณปญหา ปจจัยเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ไดทันตอสถานการณ นอกจากนี้ ยังสามารถนําขอมูลมาใช
เพื่อพัฒนาการดําเนินงานดานบริการและความสัมพันธ กับ
ลูกค าในระยะยาวได อีกด วย ทั้งนี้ หากองคกรมีวิสัยทัศน 
และเปาหมายท่ีชัดเจน เชน การทําธุรกิจคือการสรางยอดขาย 
สรางรายได ใหเกิดกําไรสูงสุด การศึกษาคนควาเกี่ยวกับธุรกิจ
ขององคกรจะสามารถบอกไดวาควรวางแผนกลยุทธอยางไร 
เมื่อไดขอมูลที่ถูกตองและแมนยํามาแลว จึงงายตอการนํามา
วิเคราะหความตองการและพฤติกรรมของผูบริโภค เนื่องจาก
มีการรวบรวมขอมูลเอามาไวในแพลตฟอรมเดียว ทําใหสามารถ
เข าใจสภาพตลาด คาดการณ วางแผนนําเสนอสินคาและ
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นายสรวิศ ชัยเลิศวณิชกุล

แหลงที่มาของขอมูล
การเสวนาวิชาการ งาน OIE Forum 2018 วันท่ี 10 กันยายน 2561

วิทยากร :
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2. ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3. นางเพ็ญวิภา ไตรศิริพานิช ผูอํานวยการกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สศอ.

4. Mr. Axel Winter Chief Technology Officer, Central Group, Central Technology
5. Mr. Saravanan Nagarajan Managing Principal Engineering, Segate Research Group

6.  นายพิพัฒน เลขะชัยวรกุล ผูจัดการดานผลิตภัณฑ IBM Cognitive Systems
 ดําเนินรายการโดย

      นายชาลี ขันศิริ  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑที่ลูกคาตองการ เพื่อนํากลับมาปรับกลยุทธการตลาด 
และนําเสนอโปรโมช่ัน ปรับปรุงบริการ และนํามาเปนตัวชวย
ในการกําหนดทิศทางองคกรไดอยางรวดเร็วในยุคที่มีข อมูล
จํานวนมหาศาลเชนน้ี 
 ประเด็นที่ตองใหความสําคัญของการใช Big Data คือ 
ดานการรักษาความปลอดภัยของการใชขอมูล (Security model) 
โดยหน วยงานควรจะมีการบริหารจัดการข อมูลท้ังระบบ 
(Full life cycle of data) ตั้งแตการจัดทําฐานขอมูลไปจนถึง
การทําลายขอมูลที่ไมใชแลวใหหมดไป ไมเปนเพียงการนําเอา
อุปกรณไปทิ้งโดยปราศจากการทําลายขอมูล ซึ่งอาจมีคนนําขอมูล
ขององคกรไปทําใหเกิดความเสียหายได รวมถึงการมีระบบ
ป อง กันการเข  าถึ งข อมูลโดยบุคคลท่ี ไม  เกี่ ยวข อง  ทั้ งนี้ 
ตองแยกแยะระหวางขอมูลความเปนสวนตัว (Privacy) และ
ความปลอดภัยของข อมูล (Data Security) นอกจากนี้ 
การปกปองขอมูลใหมีความปลอดภัยและการตรวจสอบขอมูล
ไดเปนอีกหนึ่งปจจัยที่สําคัญตอองคกรที่มีข อมูลจํานวนมาก
และหลากหลาย ดังน้ัน General Data Protection Regulation 
(GDPR)  ซึ่งเปนมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลแบบใหมที่มี
ผลบังคับใชในสหภาพยุโรปในป 2018 เพื่อใหสอดรับกับเทคโนโลยี
ที่มีการรับ-สง และประมวลผลขอมูลอยางรวดเร็ว จึงมีบทบาท
สําคัญตอผูดําเนินธุรกิจในปจจุบัน ซึ่ง GDPR จะมีขอกําหนดให
ธุ รกิจต าง  ๆ  โดยเฉพาะอย างยิ่ งธุ รกิจที่ เกี่ ยวกับบริการ
ทางอินเทอรเน็ตตองปฏิบัติตามมาตรการท่ีกําหนด ไมวาจะท้ังใน
แงของกฎระเบียบขอบังคับ หรือความปลอดภัยของตัวลูกคา 
เพื่อทุกฝายจะสามารถไววางใจในความปลอดภัยของขอมูล
สวนตวัและขอมูลสําคัญได

 การพัฒนาอุตสาหกรรมในยุค ท่ีมีการเป ล่ียนแปลง
อยางรวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปนการปรับเปล่ียน
กระบวนการผลิตโดยการบูรณาการระหวางเคร่ืองจักร ขอมูล 
ระบบเทคโนโลยี และคน ใหสามารถทํางานรวมกันไดอยางราบรื่น 
โดยสิ่งสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมในยุคที่มีขอมูลมหาศาล 
(Big data) คือผูประกอบการจําเปนจะตองมีวัตถุประสงคและ
ทราบเปาหมายที่ตองการอยางชัดเจนกอน นําไปสูขั้นตอนการ
รวบรวมขอมูลจํานวนมหาศาล (Big data) เพื่อนํามาวิเคราะห 
สังเคราะห สรุปแนวความคิดเปนองคความรูที่จําเปนตอพัฒนา
อุตสาหกรรมและคุณภาพของสินคา เพื่อใชในการประกอบการ
ตัดสินใจและวางแผนการผลิตใหมีทิศทางท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี 
การเรียนรูของผูประกอบการและการพัฒนาทักษะของพนักงาน
ภายในองคกรเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลอยางรวดเร็ว เพื่อใหผู ประกอบการโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สามารถนําไป
ปรับใชกับธุรกิจของตนเองไดอยางเปนรูปธรรม 
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 ปจจุบันการใชงานหุนยนตในภาคอุตสาหกรรมสวนใหญ
เปนงานที่ไมซับซอนมากนัก ใชระบบอัตโนมัติ (Automation) 
ควบคุมใหหุนยนตสามารถทํางานไดเองผานการเขียนโปรแกรม 
โดยหากเปนงานที่มีความซับซอนมากขึ้นจะใชปญญาประดิษฐ 
(Artificial Intelligence) หรือ AI ก็คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร
ที่ถูกพัฒนาใหมีตรรกะการคิดเปนของตัวเอง เปนตัวแทนของ

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

Automated Industries :Automated Industries :
ปรับองศาการผลิตสูระบบอัตโนมัติปรับองศาการผลิตสูระบบอัตโนมัติ

มนุษยที่มีความชาญฉลาด สามารถทํางาน หรือใชเหตุผลในการ
แกไขปญหาในดานความเปนเหตุเปนผล โดยเชาวปญญาน้ัน
สามารถแสดงเหตุผล การเรียนรู  การวางแผน ซึ่งสามารถ
ที่จะมาชวยใหมนุษยอยางเรา ๆ แกปญหาตาง ๆ ไดดีขึ้น
โดยสรางหุ นยนตใหสามารถทํางานไดเหมือนคน หรือจะใส
เจ าป ญญาประดิษฐลงไปในคอมพิวเตอร  ให คอมพิวเตอร 

บทความพิเศษบ

 ยคุทีโ่ลกเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็ ดวยความกาวหนาของเทคโนโลย ีทีเ่ขามาบทบาทในการพฒันากระบวนการ
ผลิตของอุตสาหกรรม ซึ่งเริ่มตนจากการนําระบบออโตเมชันมาใช เพ่ือสนับสนุนงานดานอุตสาหกรรม
ในการลดตนทุนการผลิต และเพิ่มความสามารถในการผลิต เชน งานอุตสาหกรรมบางงานไมสามารถท่ีจะใช
แรงงงานเขาไปทําได โดยเฉพาะการปฏิบัติงานท่ีมีความเส่ียงตอความสูญเสีย ไมวาจะเปนการยกของหนัก 
การขนยายวัสดุในพื้นที่จํากัด การทํางานในพื้นท่ีที่มีสภาพแวดลอมอันตราย งานที่นาเบ่ือ หรือเปนงานที่ตองการ
ความรวดเร็ว และแมนยําในการผลิตชิ้นงานที่มีความละเอียดสูง สงผลใหระบบออโตเมชัน และหุ นยนต 
ถูกนํามาใชกันอยางแพรหลาย และกลายเปนทางออกของงานดานอุตสาหกรรม
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ชวยจําลองการทํางานตาง ๆ เลียนแบบพฤติกรรมของคน 
โดยเนนตามแนวความคิดแบบสมองมนุษยที่มีการวางแผน
ขั้นตอนการเรียนรู การตัดสินใจ การแกปญหา ซึ่งในปจจุบัน
การทํางานของ AI มีความแมนยําสูงมาก ทั้งยังสามารถทํางานได
ในระยะเวลาที่กําหนด และทําไดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ในหนึ่ง
สัปดาหเลยทีเดียว สําหรับตลาดตางประเทศมีการต่ืนตัวในการใช
ระบบออโตเมชันและหุนยนตเปนจํานวนมาก ดังนั้น คงปฏิเสธ
ไมไดวาการขับเคล่ือนภาคอุตสาหกรรมในปจจุบัน ‘หุนยนต’ 
ไดเขามามีบทบาทสําคัญมากข้ึนอยางเห็นไดชัด โดยคาดวา
อีก 2-3 ปขางหนา ความตองการใชหุ นยนตทั่วโลก มีโอกาส
จะเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 2 เทา ซึ่งเปนผลมาจากพฤติกรรมของผูบริโภค
ที่ เปลี่ยนไป ประกอบกับภาวะการขาดแคลนแรงงานของ
ภาคอุตสาหกรรมยังคงเป นป ญหาที่ต องได รับการแก  ไข
อยางเรงดวน ขณะเดียวกันภาวะการแขงขันทางธุรกิจที่ทวีความ
รุนแรงมากข้ึน ทําใหตองพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
ผานการเพ่ิมผลิตภาพอยางตอเนื่อง ยิ่งตอกย้ําใหการใชงาน
หุนยนตในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมการเติบโตอยางมีนัยสําคัญ
ในอนาคต
 รัฐบาลไดประกาศใหอุตสาหกรรมหุนยนต (Robotics) 
เปนหนึ่งในอุตสาหกรรมเปาหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในอนาคต และเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 
คณะรั ฐมนตรี ได  มีมติ เห็นชอบแนวทางตามที่ กระทรวง
อุตสาหกรรมไดนําเสนอ Roadmap และมาตรการพัฒนา
อุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตและบริการของประเทศ  รองรับการก  าว เข  าสู 
ประเทศไทย 4.0 สําหรับการขับเคลื่อนมาตรการพัฒนา
อุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ โดยไดบูรณาการทํางาน
รวมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาทั้ง 14 หนวยงาน

ภาครัฐ  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมหุนยนตและ
ระบบอัตโนมัติในดานอุปสงค อุปทาน และพัฒนาดานบุคลากร 
ดังนี้

1) ดานอุปสงค โดยสนับสนุนใหอุตสาหกรรมการผลิต
และบริการภายในประเทศนําหุนยนตและระบบอัตโนมัติมาใช
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ซึ่งจะกระตุนใหเกิดการลงทุนผลิต
อุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ หากดูตัวเลขของโลก
มีโรงงานที่ใช ระบบอัตโนมัติประมาณรอยละ 35 ในขณะที่
ประเทศไทยมีโรงงานที่ใชหุ นยนตและระบบอัตโนมัติ (Robot 
& Automation) เพียงรอยละ 15 และมีการตั้งเปาการลงทุน 
2 แสนลานบาทใน 5 ป 

2)  ดานอปุทาน  โดยเพิม่ขีดความสามารถของอุตสาหกรรม
หุ นยนตและระบบอัตโนมัติในประเทศ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
System Integrator (SI) ผู ทําหนาที่ออกแบบ ติดตั้งระบบ
อัตโนมัติ ซึ่งจะพัฒนาเปนผูผลิตหุนยนตและเครื่องจักรอัตโนมัติ
ในอนาคต โดยปจจุบันประเทศไทยมี SI ประมาณ 200 ราย 
ขณะท่ีโรงงานทั่วประเทศมีประมาณ 100,000 แหง ทั้งนี้ไดตั้งเปา
ที่จะเพ่ิมจํานวน SI เปน 1,400 ราย ภายใน 5 ป

3) การพัฒนาบุคลากรและยกระดับเทคโนโลยีหุนยนตและ
ระบบอัตโนมัติ ไปสู การผลิตหุ นยนต โดยจัดตั้ง Center of 
Robotic Excellence (CoRE) เปนเครือขายความรวมมือของ
8 หนวยงานนํารอง ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด รวมท้ัง
สรางความรวมมือกับหนวยงานเอกชนช้ันนําจากตางประเทศ 
โดยพัฒนาหุนยนตตนแบบ พัฒนาบุคลากรการออกแบบและ
ระดับปฏิบัติการ และเทคโนโลยี
 ซึ่งทางกลุม Center of Robotic Excellence (CoRE) 
ตองนําแผนมาดําเนินการจัดกิจกรรม เพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย
ที่ตั้งไว โดยไดรับงบประมาณใหมาดําเนินการพัฒนาอุตสาหกรรม
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หุนยนตฯ เริ่มตนจากการวางระบบไอที เพื่อเชื่อมโยงกับหนวย
งานเครือขาย การพัฒนาตนแบบ และการพัฒนาบุคลากร ใน 2 
กลุม คือ บุคลากรออกแบบ 165 คน และระดับปฏิบัติการ 500 คน 
กลุม Start up 35 ราย และเทคโนโลยี transfer ในสวนการพัฒนา
ดานอุปทานจะใชกลุม Start up เปนหัวหอก เนื่องจากตองการ
เพิ่ มจํ านวน ผู  ทํ าหน  าที่ ออกแบบ /ติ ดตั้ ง ระบบ อัต โน มัติ 
และสิ่งสําคัญ คือ Model ในการดําเนินงานจะเปนลักษณะ
ของ Business Start up ไมใช Start up จากนักศึกษาที่จบใหม 
ซึ่งขาดประสบการณ และความพรอมแตจะเลือกจากกลุมคน
ที่มีความพร อมมาร วมมือกัน อาทิ สมาคมผูประกอบการ
ระบบอตัโนมตัแิละหุนยนตไทย (Thai  Automation  and Robotics 
Association: TARA) ซ่ึงเปนการรวมกลุ มผู ประกอบการที่มี
ความชํานาญดานระบบอัตโนมัติและหุนยนต และกลุม System 
Integrator (SI) รายใหญ ซึ่งเกงในดานการออกแบบ และติดตั้ง
ระบบอัตโนมัติ มารวมมือกันทํา Start up โดยเริ่มจากพนักงาน/
ฟรีแลนซ ที่มีประสบการณนําองคความรูที่มีมาตอยอดเพ่ือสราง
เปน Start Up และเปนผูริเริ่มโครงการ รวมท้ังจําเปนตองอบรม
พัฒนาบุคลากรการออกแบบและระดับปฏิบัติการ ใหมีความ
เขมแข็งและมีความพรอม สําหรับไปสรางหุนยนตตนแบบตอไป 
 ในสวนของภาคเอกชนขนาดใหญ เชน บริษัท ไทยซัมมิท 
ออโตโมทีฟ จํากัด บริษัท แอลแอนดอี แมนูแฟคเจอรริ่ง จํากัด 
และบริษัท บางกอกชีทเม็ลทัล จํากัด (มหาชน ) ได แชร 
ประสบการณของการใชระบบอัตโนมัติและหุนยนต สรุปดังนี้ 

● บริษัท ไทยซัมมิท ออโตโมทีฟ จํากัด ได  เริ่มนํา
ระบบอัตโนมัติและหุ นยนตมาใชเมื่อประมาณ 15 ปที่แลว 
โดยมีจุดเปลี่ยนมาจากวิสัยทัศนของผู บริหารที่เห็นถึงบริบท
การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมไปสูยุค 4.0 ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลง 

ที่จําเป นต องพัฒนาท้ังในด านเทคโนโลยีการผลิต ทักษะ
ในการบริหารจัดการ นวัตกรรมดานตาง ๆ และระบบ IT 
โดยเชื่อมโยงกันทั้งหมดเพ่ือใหเกิดการทํางานอยางเปนระบบ
และเกิดประโยชนสูงสุด และจากแนวคิดท่ีตองการควบคุม
คุณภาพงานให คง ท่ีและเ พ่ิมผลิตภาพ  (P roduct iv i ty ) 
ในการผลิต ในเบ้ืองตนของการนําระบบอัตโนมัติและหุนยนต
มาใช ได ประสบกับปญหาการเชื่อมต อของระบบอัตโนมัติ
และหุ นยนต กับระบบการทํางาน โดยเฉพาะช างเทคนิค 
และวิศวกร ที่ตองปรับตัวใหเขากับระบบ ทําใหบริษัทฯ มีการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อใหสามารถทํางานและรองรับเรื่องดังกลาว  
นอกจากนี้ เห็นว าการนําระบบอัตโนมัติและหุ นยนตมาใช
ในสถานประกอบการ ควรมีการออกแบบกระบวนการผลิต
ในภาพรวมก อน  จาก น้ันทํ าการ วิ เคราะห  ว  า เหมาะสม 
สอดคล องกับความต องการหรือไม  เลือกระบบอัตโนมัติ
และหุ นยนตที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตนั้น ๆ แลวปรับ
ระบบการผลิตใหสามารถควบคุมการผลิตใหมีประสิทธิภาพ 
ทําใหเกิดความพึงพอใจของลูกคา

● บริษัท แอล แอนด อี แมนูแฟคเจอรริ่ง จํากัด จุดเริ่มตน
ของการปรับการผลิตเขาสูระบบอัตโนมัติ เริ่มจากมองถึงแนวโนม
ของโลกวามีทิศทางอยางไร และนํามาปรับกระบวนการทํางาน
ภายในองคกรที่ชวยในการประหยัดตนทุนการผลิต เริ่มใชระบบ
อัตโนมัติจากงานจ๊ิก และฟกซเจอร เพื่อชวยใหการผลิตชิ้นงาน
มีความเที่ยงตรง และมีคุณภาพทุกชิ้นงาน ตอมาเริ่มพัฒนา
โดยนําระบบอัตโนมัติหุ นยนต (Robot) มาใชสําหรับงาน
ที่เปนอันตราย งานหนัก หรือ งานที่นาเบื่อ โดยพัฒนาหุนยนต
มาใชในงานตรวจสอบ และพัฒนาใหมีลักษณะเสมือนจริงมากขึ้น 
นอกจากน้ี มีการนําหลักไคเซ็น KAIZEN มาใชในการดําเนินงาน
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และพัฒนาอยางตอเนื่อง สงผลใหสามารถเพิ่มผลิตภาพไดถึง
2.5 เทา และลดการใชกําลังคนลงจาก 460 คน เหลือ 365 คน 
โดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไดมากขึ้น
 ● บริษัท บางกอกชีทเม็ลทัล จํากัด (มหาชน) จากการท่ี
บริษัทประสบปญหาคุณภาพของสินคา และตองการลดตนทุน 
ชวงเริ่มตนของการปรับการผลิตเขาสูระบบอัตโนมัติ มีการรวมมือ
กับตางชาติ โดยนําเครื่องจักรมาทดลองประยุกตใชกับช้ินงาน
ที่ผลิต ประกอบกับปจจุบันราคาหุนยนตถูกลง และลักษณะ
การผลิตที่เปนแบบ Customization เพื่อตอบสนองความตองการ
ของลูกคาแตละราย ซึ่งการนําระบบอัตโนมัติมาใชชวยไดมาก 
สิ่งสําคัญสําหรับการใชระบบอัตโนมัติหรือหุนยนต คือ จําเปน
เตรียมบุคลากรที่มีความพรอม สามารถปฏิบัติงานหรือใชระบบ
ไดจริง ดังนั้นหัวใจสําคัญของการลงทุนโดยใชระบบอัตโนมัติ 
คือการสามารถนําเครื่องจักรมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ
การทํางาน
 ดวยบริบทการเปล่ียนแปลงอุตสาหกรรมไปสู ยุค 4.0 
แนวโนมการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี คาแรงท่ีพุงสูงขึ้น และปญหา
การขาดแคลนแรงงาน ดังนั้น การนําระบบอัตโนมัติและหุนยนต
มาใช  เ พ่ือตอบโจทย ในเรื่องเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
ลดต นทุน และงานท่ีมีความเ ส่ียงต อความสูญเสีย ทําให 
ผู ประกอบการเร่ิมหันมาใชระบบอัตโนมัติหรือหุนยนตมากขึ้น 
สําหรับผู ประกอบการท่ีจะเ ร่ิมต นหันมาใช ระบบอัตโนมัติ
และหุนยนต ควรคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 
 1. ผูประกอบการตองมองธุรกิจและตัวเองใหชัดเจนวา
เหตุผลที่ตองการระบบอัตโนมัติ ปรับวิธีคิด กอนที่จะลงทุนพัฒนา

ทั้งด าน Hardware และ Software เพ่ือนํามาสู การปรับ
กระบวนการผลิต และตอยอดจากสิ่งท่ีมีอยู ในการสรางนวัตกรรม 
โดยตองมองปจจัยแวดลอมตาง ๆ  ซึ่งจะชวยใหประสบความสําเร็จ 
เชน การบริหารจัดการตาง ๆ เปนตน
 2.  สําหรับผู ประกอบการที่จะเริ่มตนปรับมาใชระบบ
อัตโนมัติและหุนยนตในสถานประกอบการควรเริ่มจากการใช
ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององคกรโดยรวม 
(Enterprise Resource Planning : ERP) และระบบการควบคุม
กํากับดูแลเก็บขอมูล (Supervisory Centrol And Data 
Acquisition : SCADA) กอน โดยคํานึงถึงตนทุน และเลือกระบบ
ที่สามารถเชื่อมตอกับเครื่องจักรที่มีอยูเดิมได
 3.  สิ่งสําคัญสําหรับการการลงทุนโดยใชระบบอัตโนมัติ
หรือหุนยนต คือ การสามารถนําเครื่องจักรมาใชใหเกิดประโยชน
สูงสุดกับการทํางาน ซึ่งจําเปนตองเตรียมบุคลากรที่มีความพรอม 
สามารถปฏิบัติงานหรือใช ระบบไดจริง ควรมีการส งเสริม 
สนับสนุนให  เ กิดการสร างองค ความรู ด านระบบอัตโนมัติ
และหุนยนตภายในองคกร ซึ่งคนในองคกรจะมีความรูและเขาใจ
ในกระบวนการผลิตดีที่สุด
 4.  การนําระบบอัตโนมัติและหุ นยนตมาใชในสถาน
ประกอบการ ควรมกีารออกแบบกระบวนการผลติในภาพรวมกอน 
จากน้ันทําการวิเคราะหวาเหมาะสม สอดคลองกับความตองการ
หรือไม   เลือกระบบอัตโนมัติและหุ นยนต ที่ เหมาะสมกับ
กระบวนการผลิตนั้น ๆ แลวปรับระบบการผลิตใหสามารถ
ควบคุมการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

จัดทําโดย 
นางสาวสุภาภรณ  วิไลเรืองสุวรรณ

นางสาวณัฏฐวารี  นอยบุญญะ
แหลงที่มาของขอมูล

การเสวนาวิชาการ งาน OIE Forum 2018 วันท่ี 10 กันยายน 2561
วิทยากร :

1. นายวรินทร รอดโพธิ์ทอง  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุนยนต สถาบันไทย-เยอรมัน
2. ดร.ประพิณ อภินรเศรษฐ   นายกสมาคมผูประกอบการระบบอัตโนมัติและหุนยนตไทย (TARA)

3. นายกฤษฎา ทรัพยทวยชน  กรรมการผูจัดการ  บริษัท แอล แอนด อี แมนูแฟคเจอรริ่ง จํากัด
4. นายธีรวัต อมรธาตรี  กรรมการผูจัดการ  บริษัท บางกอกชีทเม็ลทัล จํากัด (มหาชน)

5. ดร.ฉัตรแกว ฮาตระวัง  กรรมการผูจัดการ  บริษัท ไทยซัมมิท ออโตโมทีฟ จํากัด
ดําเนินรายการโดย :

นางสาวพวงพิศ วิเศษสุวรรณภูมิ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 27วารสาร

สําหรับภาคอุตสาหกรรมไดมีการกําหนด 10 อุตสาหกรรม
เปาหมาย (S-Curve) เพื่อเปนเครื่องจักรสําคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศไทยใหเติบโตในระยะยาวตามแนวทาง
ของนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยเฉพาะอยางย่ิงมุงเนนการลงทุน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งสงผลใหเกิดความ
ตองการแรงงานเพ่ิมขึ้น โดยจากการประมาณการความตองการ
แรงงานในสาขาตาง ๆ  ในพ้ืนที่ EEC ในป 2560 - 2566 มีประมาณ 
1,090,500 คน โดยสวนใหญเปนแรงงานในระดับอาชีวศึกษา 
ดังน้ัน แรงงานจําเปนตองปรับตัวและพัฒนาความรูความสามารถ
ใหทันตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของภาค
อุตสาหกรรมท่ีมุนเนนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี เนื่องจาก

M-Manpower ManagementM-Manpower Management
การปฏิรูปกําลังคน ทางรอดที่ตองเลือกการปฏิรูปกําลังคน ทางรอดที่ตองเลือก

การที่จะกาวพนกับดักรายไดปานกลาง ไทยจําเปนตองมีการปฏิรูปประเทศดวยความรวมมือของทุกภาคสวน
โดยใชโมเดลประเทศไทย 4.0 เปนเครื่องมือในการนําประเทศใหกาวไปสูการเปนประเทศในโลกท่ีหน่ึงที่มีความม่ันคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยรัฐบาลไดกําหนดทิศทางการพัฒนาโมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่งหน่ึงในปจจัยสําคัญ
ในการพัฒนาคือการปรับเปลี่ยนและพัฒนาคนไทย เพื่อใหเปนคนไทยท่ีมีความรูและทักษะ มีความรับผิดชอบ
ตอสังคม มีศักยภาพเทียบเทากับนานาประเทศ เพื่อสามารถขับเคล่ือนประเทศไทยใหเติบโตและสามารถ
แขงขันไดในอนาคต

แรงงานเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
โดยจากผลการวิเคราะหทางเศรษฐมิติเก่ียวกับการพัฒนากําลังคน
คุณภาพตอการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมไทยพบวา 
หากเพ่ิมคุณภาพของกําลังคน (เพิ่มการศึกษา และการใหความรู
การฝกอบรมพัฒนาทักษะ) รอยละ 10 จะทําใหการผลิตมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ลดตนทุนแรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพ
การแขงขันสงผลให GDP ภาคอุตสาหกรรมการบริโภคและ
การลงทงทุนของภาคเอกชนปรับตั ว เพิ่ มขึ้ น  โดย  GDP 
ภาคอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้น รอยละ 0.16 คิดเปนมูลคา
ประมาณ 4,691 ลานบาท

บทความพิเศษบ

กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
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ปญหาและอุปสรรคดานกําลังคนในภาคอุตสาหกรรม
 อยางไรก็ดี ที่ผานมาภาคอุตสาหกรรมประสบปญหาดาน
แรงงานมาโดยตลอด อาทิ การขาดแคลนแรงงานท้ังเชิงปริมาณ
และคุณภาพการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี กระบวนการผลิต
และรูปแบบธุรกิจ การศึกษาและความตองการภาคอุตสาหกรรม
ยังไมสอดคลอง รวมท้ังความไมพรอมในการลงทุนในการพัฒนา
บุคลากร
 การขาดแคลนแรงงานเชิงคุณภาพถือเปนปญหาหลัก
มากกวาการขาดแคลนแรงงานเชิงปริมาณของผูประกอบการ
ในทุกระดับ โดยเฉพาะแรงงานท่ีมีคุณภาพสูง แรงงานในระดับ
อาชีวศึกษา แรงงานในระดับหัวหนางาน/ผูจัดการ และแรงงาน
ที่สามารถทํางานแบบ 3D ได  : งานสกปรก (dirty job) 
งานอันตราย (dangerous job) และงานยาก (demanding 
หรือ difficult job) ในกรณีอุตสาหกรรมช้ินสวนและอะไหล
ยานยนต  : บริษัทสามารถพัฒนาและบริหารการจัดการ
กระบวนการผลิต (Process) โดยการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
และปรับกระบวนการผลิตแบบ LEAN ตลอดจนการปรับมาใช
หุ นยนต และระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มผลิตภาพ ซึ่ งป จจุบัน
ยังขาดแคลน System Integrator (SI) ชางเทคนิคในสวน
ปฏิบัติงานและซอมบํารุง (Operation and Maintenance) 
และช าง  F itt ing หรือ  Pract it ioner Engineer และ 
กรณีผู ประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) : 
ขาดแคลนแรงงานในระดับหัวหนางาน/ผู จัดการท่ีจะสามารถ
สื่อสารระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน และขาดแคลนแรงงาน
ที่มีความรูเฉพาะเจาะจง
 การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี กระบวนการผลิตและ
รูปแบบธุรกิจ ทําใหความตองการทักษะแรงงานเปลี่ยนไป เชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เปรียบเสมือนปจจัยที่ 5 ในการดํารง
ชีวิต ความเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมลูกคา (การดูโทรทัศน
ออนไลน/e-Commerce) การใชหุ นยนตและระบบอัตโนมัติ
ในกระบวนการผลิตมากขึ้น ทําให รูปแบบธุรกิจเปลี่ยนไป
และความตองการกําลังคนที่ทักษะท่ีหลากหลายหรือทักษะ
ดานดิจิทัล (Digital) มีความตองการมากขึ้น 

การศึกษาและความตองการภาคอุตสาหกรรมยังไม
สอดคลองกัน บัณฑิตที่จบจากสภาบันการศึกษามักขาดทักษะ 
หรือไมสามารถทํางานตามความตองการของภาคอุตสาหกรรมได 
เชน นักศึกษาท่ีจบมาสวนใหญมีความรู พื้นฐานทั่วไป แตเมื่อ
ทํางานจริงยังจําเปนตองมีการเรียนรูทักษะหรือความรูเฉพาะทาง
กอนจะเขาสู ภาคอุตสาหกรรมน้ัน ๆ รวมท้ังยังไมมีหลักสูตร
การศึกษาท่ีเฉพาะเจาะจงมากนัก เนื่องจากหลักสูตรปรับไมทันกับ
เทคโนโลยีที่ เปลี่ ยนแปลงไปอย างรวดเร็ว  (D isrupt ive 
Technology) และรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ใหม

ความไม พร อมในการลงทุนในการพัฒนาบุคลากร
ผู ประกอบการจะตองพรอมท่ีจะลงทุนในการเพิ่มผลิตภาพ 
อยางไรก็ดีผู ประกอบการ SMEs มักติดขัดเร่ืองงบประมาณ
ในการลงทุน ทั้งในสวนของการปรับเปลี่ยนทางเทคโนโลยี
และการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากการลงทุนสูงและผูเช่ียวชาญ
ในการฝกสอนซึ่งมักมีราคาแพง

การบูรณาการความรวมมือในการพัฒนากําลังคน
ในภาคอุตสาหกรรม
 จากปญหาดานแรงงานภาคอุตสาหกรรมท่ีกล าวมา
ขางตน ทําใหทุกภาคสวนจําเปนตองบูรณาการความรวมมือ
และแสวงหาแนวทางในการปรับเปล่ียน พัฒนาและยกระดับ
กําลังคนในภาคอุตสาหกรรม ดังนี้

การปรับทัศนคติ/ความเชื่อ (Mindset) เรื่องการพัฒนา
กําลังคน ตั้งแตระดับผูนําองคกร หัวหนางาน และคนทํางาน
โดยผู นําองคกรถือเปนบุคคลสําคัญในการริเริ่มในการพัฒนา
บุคลากรใหสามารถเปลี่ยนแปลงใหเทาทันเทคโนโลยี พฤติกรรม
ผูบริโภค หรือรูปแบบธุรกิจเปลี่ยนไป โดยผูนําองคกรจะตองรูจัก
ถึงความพรอมและความสามารถของกําลังคนของตน เพื่อที่จะ
วางแผนการพัฒนาและปฏิรูปในอนาคตทั้งนี้ จะตองอยูบนพื้นฐาน
ที่บริษัทสามารถดําเนินกิจการตอไปได สินคาและบริการยังตอง
แขงขันได และสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได

การปรับวัฒนธรรมองคกร โดยเนนหลักการ 4 หลักการ 
ไดแก 
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 1)  การทํางานเป นทีมและมีการ ส่ือสาร กันในทีม
อยางตอเนื่อง 
 2)  ทุกคนพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับตัวอยูเสมอ 
และเมื่อเกิดความผิดพลาดและตองแกไขอยางรวดเร็ว 
 3)  ทํางานชิ้นเล็ก ๆ พัฒนาไปทีละนิด และมีนําเสนอ
ความคืบหนา (Update) อยางตอเนื่อง ไมตองรอใหเปนงาน
ชิ้นใหญแลวสงทีเดียว 
 4)  ลดขั้นตอนที่ไมจําเปนออก ทั้งนี้ จะตองใหความสําคัญ
ในการสรางมูลคาใหแกลูกคาและการตอบสนองตอความตองการ
ของลูกคาเปนหลัก

การสรางความตระหนักรู ในเรื่องการพัฒนากําลังคน
ผานการส่ือสารท่ีดีระหวางกัน ถือเป นส วนสําคัญภาครัฐ 
ผูนําองคกรหรือผูที่มีหนาที่ดูแลเรื่องการพัฒนากําลังคน จําเปน
ตองสื่อสารใหทุกคนเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือกําลัง
จะเกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจเพื่อสรางความตระหนัก
รูและใหเห็นถึงความจําเปนที่จะตองพัฒนาและยกระดับบุคลากร
ตอคนทํางานในทุกระดับ โดยกําหนดหลักสูตรการฝกอบรม
ที่ เหมาะสมตอการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร 
ทั้งการพัฒนาทักษะใหม ๆ (Re-skill) และการยกระดับทักษะ
ใหเพิ่มมากข้ึน (Up skill) เพื่อใหสามารถตอบโจทยธุรกิจได 
รวมท้ังควรมีการสรางแรงจูงใจหรือขวัญกําลังใจแกพนักงาน
อยางเหมาะสม อาจจะเปนในรูปตัวเงินหรือสวัสดิการตาง ๆ 
เพื่อสรางการมีสวนรวมของพนักงานและสถานประกอบการ 
โดยพนักงานรูสึกวาเปนสวนหน่ึงและไดประโยชนจากการพัฒนา
ตนเอง ไมใชเปนการทําใหสถานประกอบการไดประโยชน
อยางเดียว
 การจัดทํามาตรฐานวิชาชีพ เพื่อรับรองความสามารถ
ของบุคคลตามระดับความสามารถของฝมือแรงงานท่ีหลากหลาย 
ซึ่งจะกระตุนใหแรงงานมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ เนื่องจาก
สามารถเพิ่มโอกาสในการหางาน รวมทั้งภาคอุตสาหกรรม
สามารถคนหาคนที่มีทักษะตรงตอความตองการเขาสู ระบบ

การทํางาน และสามารถกําหนดหลักสูตรการพัฒนาหรือยกระดับ
ฝมือของบุคลากรใหเหมาะสม

การพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางหรือหลักสูตรที่ยืดหยุนได 
(Flexible) ควรมีการปรับเปลี่ยนและลดขนาดมหาวิทยาลัย
ขนาดใหญที่มีสอนหลักสูตรในหลายสาขาวิชาเปนมหาวิทยาลัย
เฉพาะทาง (Specialized University) หรือเปนมหาวิทยาลัย
ประจําทองถ่ินมากข้ึน และใหมีการบูรณาการศาสตรดานตาง ๆ 
ระหวางสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมีความรูและความเช่ียวชาญ
มารวมกลุมวิจัยในลักษณะคลัสเตอร เพ่ือดําเนินการวิจัยตาม
ยุทธศาสตรหรือตามโจทยที่ประเทศตองการ และควรกําหนด
เกณฑการประเมินการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยตาง ๆ เชน 
หากมหาวิทยาลัยไมสามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรหรือ
ตามโจทยที่ประเทศตองการได อาจลดลงงบประมาณในการ
สนับสนุนลง หรือพิจารณาปรับเปลี่ยนผู นําสถาบันอุดมศึกษา 
เปนตน

การปฏริปูภาคการศกึษาโดยการใชแนวทางตามหลกัการ
โครงการสรางอาชีวะพันธุใหม/บัณฑิตพันธุใหมเพื่อตอบโจทย
ภาคอุตสาหกรรม โดยการปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตบัณฑิต
และสรางตนแบบของหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยเนน
สรางประสบการณการเรียนรู ด วยการปฏิบัติในสภาพจริงใน
ลักษณะ Work Integrated Learning โดยการสรางความรวมมือ
ระหวางภาคเอกชนและภาคการศึกษา ในการรับนักศึกษาเขา
ทํางาน ตั้งแตการพัฒนาหลักสูตร การเริ่มเขาเรียน และใหมีการ
ฝกงานกับบริษัท โดยนักศึกษาจะไดฝกงานจริง ในระหวางเรียน
และเรียนรูวาเปนงานท่ีเหมาะกับตนหรือไม และบริษัทสามารถ
คนหาและฝกคนที่เหมาะสมกับงานตามท่ีบริษัทตองการ ซึ่งจะมี
ประโยชนแกทั้งสองฝายในอนาคต

การสรางเครือขายผู  เชี่ยวชาญและจัดพ้ืนที่สําหรับ
การทํางานของผูคนหลากหลายแขนง (Co-Working space/
Working platform) เพ่ือใหคนท่ีมีความเช่ียวชาญในแขนง
ตาง ๆ มีสวนรวมในการแกปญหาหรือการสรางสรรคนวัตกรรม
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ใหม ๆ ทําใหภาคอุตสาหกรรมเกิดการพัฒนาไปอยางคลองตัว 
รวดเร็วและคุ มคา และบุคลากรสามารถเรียนรู และพัฒนา
ไปรวมกัน

การจัดตั้ งศูนย การพัฒนาบุคลากรหรือการสร าง
เครือขายผู เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาทักษะใหม ๆ (Re-skill) 
และการยกระดับทักษะใหเพิ่มมากข้ึน (Up skill) และการฝก
ผู ฝกสอน (Train the trainer) โดยภาคเอกชนชวยกําหนด
หลักสูตรการฝกอบรมในสาขาท่ีตองการและใชโรงงานเปน
ศูนยการเรียนรู  สวนภาครัฐและภาคการศึกษาชวยในการ
สนับสนุนผู เชี่ยวชาญ โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure)
หรืองบประมาณสนับสนุน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุน
ผูเชี่ยวชาญแกผูประกอบการ SMEs เนื่องจากคาจางผูเชี่ยวชาญ
ในการพัฒนาบุคลากรมักมีราคาแพง
 การกระตุนใหคนในประเทศเปนคนที่มีทักษะที่จําเปน
ของคนในอนาคต เพื่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเปนไปได
อยางยั่งยืน ทุกคนตองใหความสําคัญตอทักษะที่จําเปน 3 ประการ 
คือ 
 1)  การอ านออกเขียนได  (Literacy) โดยจะต อง
เขาในความหมายและสามารถส่ือสารออกมาไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม โดยเฉพาะอยางย่ิงทักษะดานดิจิทัล (Digital 
Literacy)
 2)  ความคิดสรางสรรค (Creativity) เพ่ือที่จะไดคนควา 
วิจัยและพัฒนาองค ความรู  ใหม  เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ที่สามารถตอบโจทยและนําไปใชประโยชนตามความตองการ
ของประเทศได 
 3)  ทักษะในการปรับตัว (Adaptability) เพ่ือใหสามารถ
ปรับตัวตามบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบและบริบทตามชวง

เวลาตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมรวมทั้งตองสงเสริมใหคนเกิด
การเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning)เพื่อใหคนทุกชวงวัย
มีความตองการที่จะพัฒนาตนเองอยูเสมอ และสามารถเขาใจ
เขาถึงการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต
 การปฏิรูปกําลังคนคงจะใหเปนหนาที่ของคนใดคนหนึ่ง
ไม  ได   ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคการศึกษาจะต องมี
การบูรณาการทุกภาคส วน ตั้งแต การปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
การสรางความตระหนัก การสื่อสารในทุกระดับ การสรางแรงจูงใจ
การปรับวัฒนธรรมองคกร การสรางเครือขายผู  เชี่ยวชาญ 
การปรับหลักสูตรและการปฏิรูปสถาบันอุดม โดยผูประกอบการ
จะตองรูทิศทางและความตองการของตนเองท่ีแทจริง เพื่อรัฐจะ
ไดทําหนาที่ในการชวยเหลืออํานวยความสะดวก และเชื่อมโยง
กับภาคการศึกษาหรือหนวยงานผูเชี่ยวชาญไดอยางเหมาะสม 
เพื่อใหภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ สามารถ
ขับเคลื่อนประเทศใหกาวไปสูการเปนประเทศในโลกท่ีหนึ่งที่มี
ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตอไป

จัดทําโดย
นางสาวจุฑาทิพย ศิริพงษ

แหลงที่มาของขอมูล
การเสวนาวิชาการ งาน OIE Forum 2018 วันท่ี 10 กันยายน 2561

วิทยากร :
1. นายถาวร ชลัษเฐียร ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เด็นโซ (ประเทศไทย) จํากัด และอดีตประธานกิตติศักดิ์ กลุมช้ินสวนและอะไหลยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

2.  นางกนิษฐ เมืองกระจาง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด จํากัด และประธานกลุมอุตสาหกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และโทรคมนาคม 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

3. ศาสตราจารย ดร.วิชัย ริ้วตระกูล รักษาการประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4.  นายประภาส แกวพงศพันธุ Smart Operations Support Manager บริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด

5. นายวิรัช จันทรบูรณ กรรมการผูจัดการ บริษัท วีอารพี ฟูด แอนด เบเกอรี่ จํากัด
 ดําเนินรายการโดย

      นายอดิทัต วะสีนนท  รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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การพบปะเยี่ยมชมโรงงานของผูประกอบการ ซึ่งเปน
กิจกรรมหนึ่งในงานสํารวจ ตรวจสอบ วิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทํา
ดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม วัตถุประสงคเพื่อเปนการ
สรางสัมพันธที่ดีกับผูประกอบการ รวมทั้งเปนการเพิ่มศักยภาพ
ให แก  เจ  าหน าที่ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ใหมีความเขาใจในขอมูลท่ีสํารวจจัดเก็บ และนําไปใชในการ
วิเคราะหขอมูลดัชนีอุตสาหกรรม และสถิติอุตสาหกรรมไดอยาง
ถูกตองมากขึ้น

สศอ. พบผูประกอบการ

àÃÕÂ¹ÃÙŒ¡ÒÃ¼ÅÔμ¡ÃÐ¨¡àÃÕÂ¹ÃÙŒ¡ÒÃ¼ÅÔμ¡ÃÐ¨¡
ä»¡Ñº AGC ¡ÃÐ¨¡ä·ÂÍÒ«ÒÎÕä»¡Ñº AGC ¡ÃÐ¨¡ä·ÂÍÒ«ÒÎÕ

เราจะยดึมัน่ในส่ิงตอไปนีอ้ยูเสมอ                      
“Look Beyond”… มองใหไกล มองไปขางหนา
“Look Beyond”… มีวิสัยทัศนที่กวางไกลกวา

ขอบเขตงานของตน
“Look Beyond”… ไมพอใจอยูแคปจจุบัน 
และแสวงหานวัตกรรมใหม ๆ อยูเสมอ

 โดยการเยี่ ยมชมโรงงานของผู ประกอบการบริษัท
กระจกไทยอาซาฮี จํากัด (มหาชน) เพื่อขอเขาเยี่ยมชมโรงงาน 
ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตกระจก และแลกเปล่ียนขอคิดเห็น
ในประเด็นต าง ๆ  โดยผู บริหารบริษัทฯ และเจ าหน าท่ี
ใหการตอนรับคณะเจาหนาท่ีของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เปนอยางดี

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 
 บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จํากัด (มหาชน) เปนผู ผลิต
กระจกแผนเรียบแหงแรกในระเทศไทย และเปนผู ผลิตชั้นนํา
ในประเทศไทยมากวา 50 ป โดยไดเริ่มกอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2506 
ในช่ือบริษัท กระจกไทย จํากัด ปต อมาได เข าร วมทุนกับ
บริษัท อาซาฮีกลาส จํากัด ประเทศญี่ปุน และไดเปลี่ยนช่ือเปน 
บริษัท  กระจกไทย -อาซาฮี  จํากัด  และเข าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในป 2532 มีโรงงาน
ผลิตกระจก 3 แหง ไดแก โรงงานสมุทรปราการ (สํานักงานใหญ) 
โรงงานชลบุรี และโรงงานระยอง แตละโรงงานมีกําลังการผลิต
วันละ 500 ตัน ปจจุบัน บริษัท อาซาฮีกลาส จํากัด เปล่ียนช่ือ
เปน เอจีซี อิงค และมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 98.7

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ขอมูลการผลิตและผลิตภัณฑ

 บริษัทฯ ทําการผลิตกระจกแผนเรียบดวยระบบโฟลต
ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยการหลอมวัตถุดิบ (เชน ทรายแกว 
เศษกระจกโซดาแอช โดโลไมต หินปูน) ใหเปนนํ้าแกว (นํ้ากระจก) 
และจะถูกดึงใหไหล และลอยบนดีบุกหลอมเหลว ภายใตอุณหภูมิ 
1600 องศาเซลเซียสและความดันที่เหมาะสม ทําใหนํ้าแกว
มีผิวทั้งสองดานขนาน เรียบสนิท และมีความหนาสม่ําเสมอ 
ซึ่งความหนาของกระจกจะถูกควบคุมดวยความเร็วในการดึง
นํ้าแกว หลังจากนั้นแผนนํ้าแกวที่ไหลออกมาทางปลายอางดีบุก
หลอมเหลวจะถูกลดอุณหภูมิใหเย็นลงอยางชา ๆ และตัดใหเปน

ขนาดตาง ๆ ตามความตองการ
 โดยสินคาที่บริษัทฯ ทําการผลิตในปจจุบันแบงเปน 6 กลุม 
ไดแก

ผลิตภัณฑกระจกโฟลต : 

● กระจกโฟลตใส ใหภาพการมองผานทีส่มบรูณ ไมบดิเบีย้ว
● กระจกโฟลตใสพิเศษ (extra-clear) เปนกระจกโฟลตใส

ที่มีสวนผสมของของโลหะตํ่า
● กระจกโฟลตสีตัดแสง มีคุณสมบัติชวยดูดกลืนพลังงาน

ความรอน และลดแสงท่ีสงเขามาในอาคาร

ผลิตภัณฑกระจกแปรรูป :

 กระจกฮีตสเตร็งเทน (Heat Strengthen Glas) 
ผลิตโดยนําแผ นกระจกธรรมดา มาผานการอบความร อน
ที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส จากนั้นทําใหเนื้อกระจกเย็นลง

อยางชา ๆ โดยใชลมเปาทั้งสองดาน จึงมีความแข็งแกรงกวา
กระจกธรรมดาแตนอยกวากระจกเทมเปอร

● กระจกเทมเปอร  (Tempered Glass) ผลิตโดย
นําแผนกระจกธรรมดามาผานการอบความร อนที่อุณหภูมิ 
700 องศาเซลเซียส  จากน้ันเป าลมให ผิวกระจกเย็นลง
อยางรวดเร็ว กระจกเทมเปอรมีความแข็งแกรงกวากระจก
ธรรมดา 3-5 เทา เมื่อถูกแรงกระแทกจนแตก กระจกจะแตกออก
เปนชิ้นเล็ก ๆ ไมมีคม

● กระจกนิรภัยลามิเนต (Laminated Glass) ผลิตโดย
นํากระจกตั้งแต 2 แผนข้ึนไปมายึดติดกันดวยแผนฟลม (PVB)
ที่มีความเหนียวทนทานสามารถปองกันรังสีอัลตราไวโอเลต
ไดมากกวา 99%  คั่นอยูระหวางกลางทําหนาที่ยึดใหกระจกติดกัน 
เมื่อกระจกถูกกระแทกจนแตก แผนฟลมจะยึดเกาะไมใหกระจก
ที่แตก หลุดรวง จึงมีความปลอดภยัสูง

● กระจกฉนวนความรอน ผลิตโดยนํากระจก 2 แผน
มาประกอบกันโดยมีเฟรมอลูมิเนียมคั่นกลาง ชวยดานการ
ประหยัดพลังงาน ปองกันการถายเทความรอนระหวางภายนอก
และภายในอาคาร 

ผลิตภัณฑกระจกเคลือบผิว :

● Soft Coated เปนกระจกสะทอนแสงที่ผลิตดวยกรรมวิธี 
Sputtering ที่ทันสมัย ทําใหชั้นเคลือบบนผิวกระจกบางมาก 
Hard Coated เปนกระจกสะทอนแสงท่ีผลิตดวยกรรมวิธี 
Pyrolytic ที่ใหความคงทนถาวรของชั้นผิวโลหะที่เคลือบบน
ผิวกระจก
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ผลิตภัณฑกระจกเพื่อการตกแตงภายใน :

● กระจกเงาบริษัทฯ เปนผูผลิตกระจกเงารายแรกที่ไดรับ
การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย กระจกเคลือบสี คือกระจก
ที่ใชสีเคลือบลงบนกระจกโฟลตใส โดยกระบวนการที่ทันสมัย
กระจกกัดกรดออน เปนกระจกที่ผิวดานหน่ึงถูกกัดดวยกรดบาง ๆ 
เพื่อเปลี่ยนกระจกโปรงใสใหเปนกระจกโปรงแสง

● กระจกเสริมลวด เสนลวดท่ีฝงอยูในเน้ือกระจกทําใหมี
คุณสมบัติพิเศษในการตานทานการแตกหลุดรวง และปองกัน
การลุกลามของเปลวไฟ

● กระจกชาวเวอรเคลียร เปนกระจกเทมเปอรสําหรับ
หองอาบน้ํา ที่ผ านการเคลือบสารท่ีมีคุณสมบัติพิเศษในการ
ปกปองและลดการเกิดคราบสกปรก

● กระจกลดเงาสะทอน เปนกระจกโฟลตใสที่ผานการ
เคลือบสารกันแสงสะทอน ทําใหมีคุณสมบัติในการลดแสงสะทอน 
โดยมีคาสะทอนแสงต่ําเพียง 0.8%

● กระจกลวดลาย เปนกระจกท่ีมีลวดลายพิมพลึกบน
ดานหนึ่งของกระจก ผลิตโดยระบบลูกกลิ้งที่ทันสมัยใหคุณสมบัติ
กึ่งทึบกึ่งใส ลวดลายกระจกกอใหเกิดการกระจายแสงและสี
ที่แตกตาง

ผลิตภัณฑกระจกเพ่ือการอุตสาหกรรม :

 ● กระจกใสชนิดบางพิเศษ กระจกไทยอาซาฮี เปนโรงงาน
แหงแรกในภูมิภาคที่สามารถผลิตกระจกบางพิเศษ โดยมี
ความหนาเพียง 0.2 ถึง 1.8  มิลลิเมตร ตอบสนองงานของอุปกรณ
สื่อสาร อุปกรณแสดงภาพ และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
 ● กระจกใสชนิดผิวเรียบพิเศษ เปนกระจกท่ีมีคุณสมบัติ
ผิวเรียบพิเศษ เหมาะสําหรับอุปกรณในยุคดิจิทัล ที่ตองการ
ความแมนยํา ไมผิดเพี้ยน เพื่อใหไดภาพสะทอนที่คมชัดมากที่สุด

ผลิตภัณฑกระจกชนิดพิเศษ :

 ● กระจกทนไฟ เปนกระจกนิรภัยหลายชั้นประกอบดวย
กระจกโฟลตใส  และแผ นฟ ล มที่มีคุณสมบัติพิ เศษคั่นอยู 
ระหวางกลาง ทําใหกระจกมีคุณสมบัติในการปองกันเปลวไฟ
และความรอนไดดี

วัตถุดิบ

 วัตถุดิบในการผลิตกระจกของบริษัทฯ มาจาก 3 แหลง 
ไดแก จากในประเทศ เชน ทรายแกว (Silica sand), แรโดโลไมต 
(Dolomite), หินฟนมา (Feldspar) และหินปูน (Limestone) 
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 จากการนําเขา เชน Soda ash, Salt cake, Ferric oxide 
และ Calumite
 วัตถุดิบจากการ Recycle ไดแก EP dust และ Cullet

เปาหมายของบริษัท AGC กระจกไทยอาซาฮี

 ● รังสรรคผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัย 
ไรกังวล และสรางความสะดวกสบายสูสังคม
 ● เพิ่มประโยชนและคุณคาใหกับลูกคา และคูคา รวมถึง
ความไววางใจของพวกเขา
 ● ยกระดับความพึงพอใจของพนักงานสรางมูลคาเพิ่ม
ใหองคกร ในมุมมองของนักลงทุน
 จากการเขาเยี่ยมชมและแลกเปล่ียนขอคิดเห็นกับ
ผู ประกอบการ ทางคณะเจาหนาที่ของสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมไดรับขอมูลและประสบการณอันเปนประโยชน 
ตั้งแตเรื่องความเปนมาของบริษัทฯ กระบวนการผลิต ชนิดของ
กระจก ภาวะตลาด และเปาหมายบริษัท ซึ่งจะนํามาประยุกตใช
กับงานใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

จัดทําโดย
นายศักดิ์ชัย สินโสมนัส

นายสรวิศ ชัยเลิศวณิชกุล
แหลงที่มาของขอมูล

บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จํากัด (มหาชน)
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ภาวะแนวโนม เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สรุปอุตสาหกรรมหลักที่สงผลกระทบตอดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ไตรมาส 3/2561 และคาดการณไตรมาส 4/2561
1. อุตสาหกรรมอาหาร ปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.01 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน  โดยปรับตัวเพ่ิมขึ้น

ในการผลิตปลาบรรจุกระปอง ปรับตัวเพิ่มขึ้นร อยละ 19.68 จากสินค าปลาทูน า และปลาซาร ดีนกระปอง เป นหลัก 
ซึ่งสอดคลองกับการสงออกท่ีปรับตัวเพิ่มข้ึนทั้งในดานมูลคาและปริมาณ โดยตลาดสงออกปลาทูนาท่ีมีการขยายตัว คือ สหรัฐอเมริกา 
และยุโรป สวนตลาดสงออกปลาซารดีนที่มีการขยายตัว คือ ประเทศแอฟริกาใต และตะวันออกกลาง ในชวงไตรมาสท่ี 3 กลุมสินคา
อาหารจะมีการสงออกอยูในระดับสูงมากกวาไตรมาสอ่ืน เน่ืองจากเปนฤดูกาลของการผลิต นํ้าตาล ปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 91.42 
จากสภาพอากาศที่เอื้ออํานวยตอการเจริญเติบโตทําใหมีวัตถุดิบออยเขาหีบมากกวาปกอน อีกทั้งโรงงานสวนใหญเพิ่มประสิทธิภาพ
การหีบออยที่สามารถรองรับผลผลิตไดสูงขึ้น 
 สําหรับการคาดการณอุตสาหกรรมอาหารในไตรมาสที่ 4 ของป 2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 7.40 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอน เนื่องจากผลผลิตสินคาเกษตรมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโนมฟนตัวอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
ประเทศคูคาหลัก (สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุน และ CLMV) 
และตลาดใหมเพิ่มขึ้น (อาเซียน แอฟริกา และตะวันออกกลาง)

ดัชนีอุตสาหกรรมดัชนีอุตสาหกรรมไตรมาส 3/2561ไตรมาส 3/2561
กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 ดัชนีอุตสาหกรรมไตรมาส 3/2561 (กรกฎาคม – กันยายน*) เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 0.98 โดยอุตสาหกรรมหลักที่ปรับตัวเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันของปกอน ไดแก อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเสื้อผาเครื่องแตงกาย อุตสาหกรรมเหล็ก 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมยานยนต (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 และ 2)

ตารางที่ 1 ดัชนีอุตสาหกรรมรายไตรมาส

ที่มา: กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ: ฐานเฉล่ียป 2554 เปนดัชนีที่ยังไมไดปรับผลกระทบของฤดูกาล (*) ขอมูลเบ้ืองตน
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2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ งหม กลุมสิ่งทอมีการปรับตัวลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน
รอยละ 15.25 โดยมาจากการเตรียมและการป นเสนใยส่ิงทอ ซึ่งมีการผลิตลดลงจากกลุมดายฝายบริสุทธิ์ ดายฝายผสม 
และกลุมผาทอฝายเปนหลัก เนื่องจากประสบปญหาการแขงขันกับสินคานําเขาจากตางประเทศท่ีนําเขามาจําหนายมากข้ึน โดยลดลง
ทั้งจากตลาดสงออกและตลาดในประเทศ 
 คาดการณอุตสาหกรรมส่ิงทอในไตรมาสท่ี 4/2561 การผลิตเสนใยประดิษฐ และผาทอใยสังเคราะห ปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 2.62
และ 1.8 ตามลําดับ ภาพรวมการผลิตเสนใยสิ่งทอ ผาผืน คาดวา การสงออกไปยังตลาดเวียดนาม และบังคลาเทศ จะมีการขยายตัว 
เนื่องจากเปนฐานการผลิตเคร่ืองนุงหมที่สําคัญของโลก ประกอบกับผูประกอบการไทยมีศักยภาพในการผลิตเสนใยสมบัติพิเศษ
หลายชนิด เปนการเพิ่มชองทางและโอกาสทางการตลาดสูอุตสาหกรรมตอเนื่องสาขาอื่น ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม S-curve
 สวนกลุ มเครื่องนุ งหมปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 9.54 เนื่องจากการผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกายเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะชุดกีฬา 
ซึ่งมีการสงออกไปสหรัฐอเมริกาและยุโรปเพ่ิมขึ้น จากการท่ีไทยไดรับเลือกใหผลิตเสื้อผาเคร่ืองแตงกายใหแบรนดตางประเทศ 
โดยคาดการณไตรมาสท่ี 4/2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 0.7 คาดวา การสงออกจะมีการขยายตัว
ตามภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของประเทศคูคา เชน จีน ญี่ปุน เวียดนาม
 3. อุตสาหกรรมเหล็ก ปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.98 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ภาวะการผลิตอยูใน
ระดับทรงตัว โดยเหล็กแผนเคลือบโครเมียมเพิ่มขึ้นมากถึงรอยละ 32.4 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากคําสั่งซื้อที่เพ่ิมขึ้น
ของบรรจุภัณฑปลาทูนากระปอง ปลาซารดีนกระปอง รองลงมาคือ เหล็กแผนรีดเย็นและเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน เพิ่มขึ้น
รอยละ 7.1 และ 1.9 ตามลําดับ แตสําหรับเหล็กทรงยาวผลิตลดลงรอยละ 3.6 (เหล็กโครงสรางรูปพรรณ เหล็กเสนขอออย 
เหล็กเสนกลม)  เน่ืองจากราคาเหล็กที่ปรับลดลงทั้งในจีนและเอเชีย จึงมีผลทําใหผูผลิตเหล็กทรงยาวชะลอการผลิต เพื่อรอดูทิศทาง
การขึ้นลงของราคาเหล็ก สําหรับการคาดการณไตรมาสท่ี 4/2561 อุตสาหกรรมเหล็กปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 1.5  เนื่องจากอุตสาหกรรม
ตอเนื่องจะมีการผลิตเพิ่มขึ้น เชน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑกระปอง และการกอสรางโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ของภาครัฐ
 4. อุตสาหกรรมยางและพลาสติก ปรับตัวลดลงรอยละ 2.53 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยการ
ผลิตผลิตภัณฑยางชนิดอื่น ๆ มีการผลิตลดลง จากสินคายางแผนเปนหลัก เนื่องจากลูกคาในประเทศจีนยังคงมีปริมาณสตอก
อยูในระดับสูง ทําใหมีการชะลอการสั่งซื้อ สําหรับการคาดการณไตรมาสที่ 4/2561 ยางลอ ถุงมือยาง ปรับตัวเพิ่มข้ึนตามแนวโนม
การขยายตัวของตลาดท้ังในและตางประเทศ รอยละ 1.2 และ 1.4 ตามลําดับ สวนยางแปรรูปขั้นตน (ยางแผน/ยางแทง) ปรับตัว
ลดลงรอยละ 18.3 ตามแนวโนมคําสั่งซื้อที่ลดลงของตลาดตางประเทศโดยเฉพาะจีน
 5. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
  กลุ มอิเล็กทรอนิกส ปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 9.69 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การผลิตอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสและแผนวงจร เพิ่มขึ้นรอยละ 13.90 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยการผลิตและการจําหนายเพิ่มขึ้น
ในเกือบทุกกลุมสินคา ตามความตองการของตลาดชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสโลกที่ขยายตัวอยางตอเนื่องในทุกกลุมสินคาโดยเฉพาะ
จากกลุมสินคาหลัก ไดแก PCBA และ Integrated Circuits (ICs) รวมถึงฮารดดิสกไดรฟ (HDD) ปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 3.80
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจากการไดรับยอดผลิตเพิ่มขึ้น รวมถึงการเติบโตของการใชขอมูลดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น
ในตลาดโลก ซึ่งเปนปจจัยบวกตออุตสาหกรรม 
 สําหรับคาดการณไตรมาสท่ี 4/2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของเครื่องใชไฟฟา ปรับตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.9 เน่ืองจาก
ภาคอสังหาริมทรัพยทยอยฟนตัวทําใหมีความตองการเครื่องใชไฟฟาเพิ่มขึ้น และมีแนวโนมการสงออกขยายตัวไปยังตลาดหลัก 
(อาเซียน ญี่ปุ น) และอิเล็กทรอนิกส ปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.8 ตามลําดับ โดยคาดวาความตองการสวนประกอบและอุปกรณ
ของเครื่องคอมพิวเตอรและ IC จะเพิ่มขึ้น ตามความตองการสินคาอิเล็กทรอนิกสโลกที่เพิ่มขึ้น
 6. อุตสาหกรรมยานยนต ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 2.62 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน จากรถปคอัพ 
และรถยนตนั่งขนาดไมเกิน 1800 cc และขนาด 1801-2400 cc ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 4.80  4.70 และ 22.50 ตามลําดับ 
เนื่องจากภาวะตลาดรถยนตในประเทศที่ฟ นตัวตอเนื่องตามกําลังซื้อรถยนตในประเทศ แตในชวงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2561 
ดัชนีผลผลติลดลงรอยละ 2.14 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากการสงออกไปตลาดหลักลดลง และผลของฐานสูงในปกอน 
โดยลดลงจากตลาดโอเชียเนีย ตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกาเหนือ สําหรับการจําหนายในประเทศยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น 
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ตารางท่ี 2 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและอัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน

ที่มา: กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ: ฐานเฉล่ียป 2554 เปนดัชนีที่ยังไมไดปรับผลกระทบของฤดูกาล (*) ขอมูลเบ้ืองตน

 การคาดการณไตรมาสท่ี 4 ของป 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมยานยนต ปรับตัวลดลงรอยละ 2.2 โดยคาดวา
จะมีการผลิตรถยนต 500,000 คัน เนื่องจากตลาดสงออกชะลอตัวในประเทศแถบโอเชียเนีย ตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกาเหนือ 
โดยเปนการลดลงของรถยนตนั่งและรถ PPV (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2)

ทั้งนี้ สามารถสืบคนขอมูลรายละเอียดดัชนีอุตสาหกรรมดังกลาว 
ไดที่เว็บไซตของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) www.oie.go.th

 กกกาาารรรคคคาาาดดดกกกาาารรรณณณไไไไไตตตรรรมมมาาาสสสทททีีี่ 444 ขขขออองงงปปป 222555666111 ดดดัััชชชนนนีีีผผผลลลผผผลลลิิิตตตอออุุตตตสสสาาาหหหกกกรรรรรรมมมขขขออองงงอออุุตตตสสสาาาหหหกกกรรรรรรมมมยยยาาานนนยยยนนนตตต ปปปรรรััับบบตตตัััวววลลลดดดลลลงงงรรรอออยยยลลละะะ 222..222 โโโโโดดดยยยคคคาาาดดดวววาาา
ี ิ  550000 000000 ั ื่ สส ั ใใ ปป ศศ โโ ี ี ั โโ ปป ิ ื
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เกร็ดความรู คูอุตสาหกรรม

เรงเคร่ืองอุตสาหกรรมไทย 
ตองใชสมการสยามสแควร (SIAM)2

กองบรรณาธิการ

 การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของโลกครั้งสําคัญมาจากนักวิทยาศาสตร

ชื่อกองโลก ซึ่งมีวลีเด็ดที่ชาวโลกรู จักกันดีวา “จินตนาการสําคัญกวาความรู ” นั่นคือ 

อัลเบิรด ไอนสไตน ผูคิดคนทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษและเปนที่มาของสมการเปลี่ยนโลก E=mc2 

(อีเทากับเอ็มซีสแควร) ซึ่งเปนรากฐานความสําคัญของฟสิกสยุคใหม

 เ รา ได  ลอง จินตนาการ สูตรสมการ ท่ีจะสามารถ
ปรับเปล่ียนอุตสาหกรรมไทยใหก าวไปสู อุตสาหกรรม 4.0 
โดยเรงเคร่ืองตอยอดการทํางานจากนโยบายสยามโมเดล (SIAM) 
และเพิ่มความเขมขนแบบยกกําลังสองเขาไป  ทําใหไดสมการเปน 
Industry 4.0 = (SIAM)2 หรือ “อุตสาหกรรม 4.0 เทากับ

สยามสแควร” (SIAM)2 เปนพื้นที่สามารถ “กําหนดความนิยม”
หรือ “Trend Setter” หากจะเปรียบเทียบชวงการพัฒนา
กลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย S – Curve นับวา “สยามสแควร”
อาจเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาผลิตภัณฑตามความตองการ
ของกระแสใหม ๆ โดยเปนแหลงเอกลักษณที่ไมเคยหยุดนิ่ง
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และพรอมที่จะปรับเปลี่ยนใหเปนผูนํากระแสไดเสมอ เปรียบไดถึง
กระบวนการเรงเคร่ืองอุตสาหกรรมดวยการสรางสรรคและ
การตอยอดจากมาตรการเดิม และขับเคลื่อนใหเกิดการผลักดัน
และการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอุตสาหกรรมอยางเปนรูปธรรม 
โดยมีรายละเอียดของแตละตัวแปร ดังนี้
 “S2 : Second Stage of S – Curve and 
Innovation” คือ มาตรการผลักดันอุตสาหกรรมเปาหมาย
ระยะที่ 2 ประกอบดวย โครงการยอยรายสาขาอุตสาหกรรม 
เพื่อเรงเครื่องการผลักดันอุตสาหกรรมเปาหมาย โดยปลายปนี้
จะมีโครงการยอยท่ีตองเรงดําเนินการ 4 โครงการ คือ โครงการ
รถยนตอีโคคาร ไฟฟา (ECO EV), โครงการศูนย ทดสอบ

ยานยนตและยางลอแหงชาติ (ATTRIC) ระยะท่ี 2, โครงการ
กําเนิดอุตสาหกรรมระบบรางของไทย และโครงการพัฒนา
พื้นที่ เพื่ อสร  าง เศรษฐกิจฐานราก  (Local  Economy) 
ดวยเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)
 “I2 : I – Industry Big Data” คือ โครงการ
เรงเครื่องการสราง Big Data Platform สําหรับภาคอุตสาหกรรม 
โดยภายในปลายปนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะดําเนินการขยายผล
โครงขายระบบ I – Industry ทะเบียนผูรับบริการจากกระทรวง
อุตสาหกรรมใหครอบคลุมทุกมิติ เพื่อใหเปน Digital Service 
ขยายผลการจัดเก็บขอมูลจากภาคอุตสาหกรรม ในดานการ
รายงานผลการประกอบการ เช น การรายงานผลการผลิต
รายเดือนตามแบบ ร.ง.8 (พ.ร.บ.โรงงาน) และการรายงาน
ผลการใชใบอนุญาต มอก. ซึ่งเปนขอมูลที่จําเปนตอการประเมิน
สภาวะอุตสาหกรรมภาพรวมและรายพ้ืนที่ และการวิเคราะห
กาํหนดนโยบายดานอุตสาหกรรมท่ีตรงประเด็น รวมถึงการนาํเสนอ

ดัชนีขีดความสามารถในการแขงขันอุตสาหกรรมเปาหมาย
ซึ่งเปนดัชนีลาสุดท่ีจะเริ่มใชปลายปนี้ รวมท้ังการตอยอดการ
พัฒนาระบบ Big Data ลงในพื้นท่ีโดยการพัฒนาเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ (GIS) 

“A2 : Automation for All” คือ การขยายผล
การใชงานระบบอัตโนมัติและหุนยนตสูผู ประกอบการทุกขนาด 
และ SMEs ทั่วประเทศ และครอบคลุมทุกสาขาอุตสาหกรรม 
เนนการพัฒนาระบบการผลิตอัตโนมัติที่เหมาะสมกับแตละพ้ืนที่ 
ในราคาท่ีเขาถึงได ใชกลไกของศูนยปฏิรูปอุตสาหกรรมสูอนาคต 
(Industry Transformation Center : ITC) 12 ศูนยหลัก 
และ Mini ITC จะไมมีพื้นที่ “ไกลปนเท่ียง” สําหรับเทคโนโลยี
อีกตอไป

“M2 : Maximize Manpower”  คือ 
การติดอาวุธปญญาประดิษฐ (AI) ใหกับผูประกอบการไทย 4.0 
ซึ่ง AI ในท่ีนี้ นอกจากจะส่ือถึง Artificial Intelligence 
แลวยังสามารถส่ือถึงการพัฒนาในหลายดาน คือ Automated 
& Advance Industries, Applied Innovation และ 
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Analytical Information เปนอาวุธสําคัญในการยกระดับ
และพัฒนาตนเองเป น  Workforce 4.0 โดยมีแนวร วม 
Big Brother ทั้งในภาคการศึกษา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
และภาคอุตสาหกรรม ร วมพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคล่ือน
สยามประเทศในภาวะที่ไมมีบริบท “ในนํ้ามีปลา ในนามีขาว” 
อีกตอไปแลว แตการยกระดับภาคอุตสาหกรรมใหกาวขามสู
อุตสาหกรรมในยุคใหม ทามกลางการแขงขันธุรกิจอยางดุเดือด 
จําเปนตองคํานึงถึงความสามารถในการขับเคลื่อนกลไกตาง ๆ 
ใหทันตอกระแสโลกาภิวัฒน ในชวงจังหวะแหงการปฏิรูป
ซึ่งเปนโอกาส “นํ้าขึ้นใหรีบตัก”
 สมการสยามสแควร (SIAM)2 จะชวยตอบโจทยในการ
สรางโอกาสในการแขงขันทางธุรกิจ เพื่อใหอุตสาหกรรมไทย
กาวสูอตุสาหกรรม 4.0 อยางมัน่คง เพราะเราจะไมทิง้ผูประกอบการ
ไทยไวขางหลัง



รอบรั้ว อุตสาหกรรม งานประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ประจําป 2561 
“OIE FORUM 2018 GEAR UP SIAM INDUSTRY 
เรงเคร่ืองอุตสาหกรรมไทย ทะยานไกลสูอนาคต” 

S-Curve & Innovation : จัดทัพนวัตกรรมอาหารยุคใหมสูอนาคต

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 41วารสาร



Manpower Management : 
การปฏิรูปกําลังคน ทางรอดที่ตองเลือก”

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 42 วารสาร

Automated Industries : 
ปรับองศาการผลิตสูระบบอัตโนมัติ

Innovative Big Data-Business 
Challenge : Big Data ทาใหลอง



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 43วารสาร

OIE Business Indicators

การสงออก – นําเขา สินคาอุตสาหกรรมไทย ไตรมาส 3 ป 2561

ไตรมาส 3 ป 2561 การสงออกสินคาอุตสาหกรรม (ไมรวมทองคํา) ขยายตัว
รอยละ 5.4 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากการขยายตัวของสินคาสําคัญ
หลายรายการ อาทิ รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร 
อุปกรณและสวนประกอบ ผลิตภัณฑยาง เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ อัญมณี
และเครื่องประดับ (ไมรวมทองคํา) และเหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ ดานตลาด
สงออกสินคาอุตสาหกรรม (ไมรวมทองคํา) ในไตรมาสท่ี 3 ป 2561 ตลาดหลัก
ขยายตัวในบางตลาดหลัก เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน อาเซียน(5) สหภาพยุโรป(27) 
และ CLMV

ไตรมาส 3 ป 2561 การนําเขาสินคาขยายตัวรอยละ 14.5 เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน โดยการนําเขาสินคาเช้ือเพลิงขยายตัวรอยละ 50.6 
สินคาทุนขยายตัวรอยละ 0.2 จากการนําเขาเครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ 
และเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบที่ขยายตัว สินคาวัตถุดิบ
และกึ่งสําเร็จรูป (ไมรวมทองคํา) ขยายตัวรอยละ 10.4 จากการขยายตัว
ของการนําเขาเคมีภัณฑ อุปกรณสวนประกอบเครื่องใชไฟฟา และเหล็ก 
เหล็กกลาและผลิตภัณฑ

สินคาอุตสาหกรรม 3 อันดับแรก ในแตละตลาดสงออกสําคัญของไทย ไตรมาส 3 ป 2561

-  รถยนต อุปกรณ
   และสวนประกอบ
   (+10.4%)
-  เครื่องยนตสันดาป
   และสวนประกอบ       
   (+48.5%)
-  เม็ดพลาสติก
   (+30.7%)

-  คอมพิวเตอร อุปกรณ
   และสวนประกอบ 
   (+9.7%)
-  รถยนต อุปกรณ
   และสวนประกอบ
   (+12.2%)
-  อัญมณีและเคร่ือง
   ประดับ (ไมรวมทองคํา) 
   (+0.9%)

-  คอมพิวเตอร อุปกรณ
 และสวนประกอบ
   (+3.2%)
-  ผลิตภัณฑยาง
   (+12.7%)
-  อัญมณีและเครื่อง
   ประดับ (ไมรวมทองคํา) 
   (+24.8%)

-  รถยนต อุปกรณ
   และสวนประกอบ
   (+22.6%)
- เม็ดพลาสติก
   (+47.6%)
- เครื่องจักรกล
 และสวนประกอบ
 (-3.0)

-  เม็ดพลาสติก 
   (+15.3%)
-  เคมีภัณฑ
   (+40.2%)
-  ผลิตภัณฑยาง
   (-6.6%)

หมายเหตุ : อาเซียน (5)  ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และบรูไน
  CLMV        ไดแก กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม

ที่มา : กระทรวงพาณิชย

สินคา
2559 2560 2561

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

สงออกสินคาอุตสาหกรรม
-1.7% -4.5% 2.7% 3.2% 6.1% 12.8% 10.0% 13.7% 13.8% 10.4% 5.4%

(ไมรวมทองคํา)

นําเขาสินคาทุน -2.3% -11.1% 2.7% -0.1% 3.5% 11.6% 9.1% 8.0% 12.0% 7.9% 0.2%

นําเขาวัตถุดิบฯ
-11.4% -3.3% 1.2% 12.0% 14.5% 16.0% 10.3% 11.6% 15.4% 9.9% 10.4%

(ไมรวมทองคํา)



OIE Business Indicators ตัวชี้วัดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

โดย :  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โทรศพัท 0 2202 4373 โทรสาร 0 2644 8316 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี www.oie.go.th

 ไตรมาสที่ 3/2561 MPI ขยายตัวรอยละ 0.9 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน อุตสาหกรรมที่ส งผลใหดัชนีขยายตัว
จากไตรมาสเดียวกันของป 2560 อาทิ การผลิตน้ําตาล ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส รถยนตและช้ินสวน การกล่ันปโตเลียม เครื่องปรับอากาศ

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

The Early Warning System of Industrial Economics: EWS-IE 

หลักการพิจารณา EWS-IE สัญญาณไฟ
EWS-IE สัญญาณไฟเปนเครื่องมือที่มีความสามารถในการชี้นําภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปนระยะเวลา 2-4 เดือน 
แบงออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะปกติ เตือนระยะเบื้องตน และเตือนระยะรุนแรง โดยระยะปกติจะแสดงสัญญาณไฟแสดงสัญญาณไฟ
สเีขยีว เตอืนระยะเบือ้งตนจะแสดง สญัญาณไฟสเีหลอืงสญัญาณไฟสีเหลอืง และเตือนระยะรนุแรงจะแสดงสญัญาณไฟสแีดงสญัญาณไฟสีแดง

EWS-IE เดือนพฤศจิกายน 2561 – มกราคม 2562 สงสัญญาณปกติ โดยมีตัวแปรองคประกอบ
ที่สงสัญญาณปกติ ไดแก ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจของไทย ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนของไทย ดัชนีคําสั่งซื้อใหม
ของไทย ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา ดัชนีความเช่ือมั่นผูบริโภคของจีน และมีตัวแปรองค
ประกอบท่ีสงสัญญาณไมปกติในเบื้องตน ไดแก ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนของไทย ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ
ภาคอุตสาหกรรมของญ่ีปุน และดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจของอียู

หมายเหตุ: ขอมูลที่ใชในการประมวลผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยเปนขอมูลเดือนกันยายน 2561

หมายเหตุ:  ()  หมายถึง อัตราการขยายตัว YoY (%)
                *  ตัวเลขประมาณการเบ้ืองตน
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