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Editor’s NoteEditor’s Note

หากตองการนําขอเขียนหรือบทความในฉบับ ไปตีพิมพ เผยแพร
หรือเพื่อประโยชนอื่นใดกรุณาอางอิงแหลงที่มา

 สวัสดีคุณผูอาน OIE SHARE  ฉบับเดือนตุลาคม เดือนแหงความ
โศกเศราของคนไทย ฉบับนี้มีบทความพอเพียง ธ ในดวงใจนิรันดร 
เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและรวมถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใหผูอานไดศึกษา
เปนแนวทางสานตอตามคําสอนพอ
 นอกจากนี้ยังมีบทความที่นาสนใจไมวาจะเปน ระเบียงเศรษฐกิจ
ที่สอง...มองผานแนวคิดคลัสเตอร จากคอลัมน Econ Focus 
สรุปสถานการณการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม 2560
จากคอลัมน Econ Review ปดทายดวย อนาคตสินคาอุตสาหกรรม
ไทยในตลาดอาเซียนครึ่งป 2560
 แลวพบกับสาระความรูนาอานไดในฉบับหนานะคะ
       

ดวยความปรารถนาดี
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นับตั้งแตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
“ในหลวง รัชกาลที่ ๙” สวรรคต เมื่อวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึง
วนัที ่๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๐ ซึง่เปนวนัทีม่พีระราชพิธถีวายพระเพลิงพระบรมศพ 
ณ พระเมรุมาศ ทองสนามหลวง เสด็จสูสวรรคาลัย ไมมีวันใดที่ปวงชน
ชาวไทยไมโศกเศราเสียใจจนไมสามารถบรรยายเปนคําพูดใด ๆ ดวยสํานึก
และรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิไดที่ทรงมีตอพสกนิกรชาวไทย
อยางสุดหัวใจ 
 ผูเขียนขอนอมสํานึกและรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิได 
และรวมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ที่ทรงมุงมั่นประกอบพระราชกรณียกิจอยางมากมายตอพสกนิกรชาวไทย
ใตรมพระบารม ี๗๐ ป ดงัพระปฐมบรมราชโองการเนือ่งในวนับรมราชาภเิษก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม 
๒๔๙๓ ที่วา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชน
ชาวสยาม” โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจเร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปน
ปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมี
พระราชดําริชี้แนวทางการดํารงชีวิตและปฏิบัติตนของประชาชนชาวไทย
ในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งใน
การพัฒนาและบริหารประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมี
เปาหมายมุงใหเกิดความสมดุล และสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและ
ยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนที่มีการแขงขันสูงและความเปล่ียนแปลง
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 
 ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม 
๒๕๑๗ “...คนอื่นจะวาอยางไรก็ชางเขา จะวาเมืองไทยลาสมัย วาเมืองไทย
เชย วาเมืองไทยไมมีสิ่งท่ีสมัยใหม แตเราอยูพอมีพอกิน และขอใหทุกคน
มีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทย พออยูพอกิน มีความสงบ และทํางาน
ตั้งจิตอธิษฐานต้ังปณิธาน ในทางน้ีที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกิน 
ไมใชวาจะรุ งเรืองอยางยอด แตวามีความพออยู พอกิน มีความสงบ 
เปรียบเทียบ กับประเทศอ่ืน ๆ ถาเรารักษาความพออยูพอกินนี้ได เราก็จะ
ยอดยิ่งยวดได...” พระราชดํารัสนี้ ทรงเห็นวา แนวทางการพัฒนา
ที่เนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเปนหลักแตเพียงอยางเดียว
อาจทําใหเกิดปญหาได จึงทรงเนนการมีพอกินพอใชของประชาชน
สวนใหญในเบ้ืองตนกอน เมื่อมีพื้นฐานความม่ันคงพรอมพอสมควรแลว 
จึงสรางความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจใหสูงขึ้น ซึ่งหมายถึง แทนท่ีจะ
เนนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมนําการพัฒนาประเทศ ควรท่ีจะ

สรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจพ้ืนฐานกอน นั่นคือ ทําใหประชาชน
ในชนบทสวนใหญพอมีพอกินกอน เปนแนวทางการพัฒนาที่เนนการ
กระจายรายได เพื่อสรางพื้นฐานและความม่ันคงทางเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ กอนการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นตอไป
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระองคทรงพระราชทานมีแนวคิด
การพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไมประมาท 
คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันในตัวเอง 
ตลอดจนใชความรูและคุณธรรม เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต ที่สําคัญจะ
ตองมี “สติ ปญญา และความเพียร” ซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ทรงพระราชทานมาเปนที่มาของนิยาม “๓ หวง ๒ เงื่อนไข” โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้

แผนภาพแสดงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ๓ หวง ๒ เงื่อนไข

พอเพียงพอเพียง  ธธ  ในดวงใจนิรันดรในดวงใจนิรันดร

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไมมากและไมนอยจน
เกินไป ไมเบียดเบียนตนเองและผู อื่น เชน การผลิตและการบริโภค
ที่พอประมาณ 

ความมีเหตุผล หมายถึง การใชหลักเหตุผลในการตัดสินใจ
เรื่องตาง ๆ โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึง
ผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ 

การมีภูมิคุ  มกันที่ ดี  หมายถึง  การเตรียมตัวให พร อมรับ
ตอผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 
โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ในอนาคตทั้งใกลและไกล 

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน

เง่ือนไข คุณธรรม
(ซื่อสัตย สุจริต ขยัน อดทน แบงปน)

เง่ือนไข ความรู
(รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง)

ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม
สมดุล / มั่นคง / ยั่งยืน

ทางสายกลาง
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โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยู
ในระดับพอเพียง ๒ ประการ ดังน้ี
 เงื่อนไขความรู หมายถึง ความรอบรูเก่ียวกับวิชาการตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน  ความรอบคอบ ที่จะนําความรู เหลานั้น
มาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวัง
ในการดําเนินชีวิตและการประกอบการงาน 
 เงื่อนไขคุณธรรม คือ การเสริมสร างจิตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจาหนาที่รัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึก
ในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดํารงชีวิต
ดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ  
 การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถทําไดหลายดาน
และหลายรูปแบบ ดังตัวอยางการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว ในดานตาง ๆ ตามตารางขางลางนี้

สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติที่มีขึ้นเม่ือป 
๒๕๕๘ รวมถึงการปกปองศักด์ิศรีความเปนมนุษยและปกปองโลกของเรา
และกล าวยกย องให ในหลวง รัชกาลท่ี ๙ เป นครูของประชาชน
เพราะพระองคทานทรงชี้นําในเรื่องการศึกษาสูพัฒนาการที่เรียนรูคิด
และแสดงออกตามความสามารถของบุคคล ไม ใช แค การเรียนรู 
เพื่อเขียนอานและคํานวณ แตตองหมายรวมถึงองคความรูดานวัฒนธรรม
และความหลากหลาย การศึกษาตองชวยเสริมศักยภาพใหผูเรียนพัฒนา
ไปสูการเปนพลเมืองโลก มีสวนรวมในสังคมของตน และเปดกวาง
สูโลกภายนอก และนี่คือบทบาทของการศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑
 และนางโบโคว า ยังกลาวว า การทํางานตามแนวนโยบาย
ไทยแลนด ๔.๐ เพื่อสรางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและสังคม
ที่ขับเคลื่อนดวยความรู เศรษฐกิจโลกแบบใหมที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
องคความรู และงานวิจัย วิสัยทัศนนี้เปนสิ่งท่ีเก่ียวเน่ืองอยางย่ิงกับคําม่ัน
ที่ในหลวง รัชกาลท่ี ๙ ทรงต้ังไวทั้งในเรื่องของประชาธิปไตย การบริหาร
บานเมืองอยางมีธรรมาภิบาล และหลักกฎหมาย เพราะการพัฒนา
อยางยั่งยืน สรางสังคมที่สงบสุข เทาเทียม และเปนธรรมสําหรับทุกคน 
โดยยูเนสโกจะยึดม่ันสานตอพระราชปณิธาน การพัฒนาโดยการให
ประชาชนทุกคนมีสวนรวม และการอยูรวมกันอยางมีความสุขทามกลาง
ธรรมชาติ ที่สอดรับ สอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชน
 การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใหไดผลดีตอ
ทุกภาคสวนในทุกระดับนั้น จะตองยึดแนวคิดและปฏิบัติตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงอยางมุงมั่นจริงจัง โดยมีการรวมมือที่ประสานสอดคลอง
กันเปนอยางดี และมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ รวมท้ังมีการพัฒนา
แบบผสมผสานอยางเปนระบบและตอเนื่องตามความเหมาะสมและ
สถานการณที่เปนอยู ตลอดจนมีการเผยแพรองคความรูสู สาธารณชน
เพ่ือเห็นคุณคาและนําไปปฏิบัติบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงรวมกัน 
จะทําใหเกิดผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจไทยใหยั่งยืน

ขอนอมศิระเกลากราบถวายสักการะในหลวง รัชกาลที่ ๙ 
ในดวงใจนิรันดร

จัดทําโดย
นางสาวสมพิศ  นาคสุข

แหลงขอมูลอางอิง : 
http://www.tnews.co.th/contents/362363 

www.sufficiencyeconomy.org
https://cocorider.wordpress.com/2013/08/01

บทความพอเพียง เพื่อเพียงพอ ลงในวารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สศอ. 
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การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับบุคคลและครอบครัว

 ดานเศรษฐกิจ ลดรายจาย เพิ่มรายได ใชชีวิตอยางพอควร คิดและวางแผน

  อยางรอบคอบ มีภูมิคุมกันไมเส่ียงเกินไป การเผ่ือทางเลือกสํารอง

 ดานจิตใจ มีจิตใจเขมแข็ง พึ่งตนเองได มีจิตสํานึกที่ดี เอื้ออาทรประนีประนอม

  นึกถึงผลประโยชนสวนรวมเปนหลัก

 ดานสังคม ชวยเหลือเกื้อกูลกัน รูรักสามัคคี สรางความเขมแข็งใหครอบครัว

  และชุมชน

 ดานทรัพยากร รูจักใชและจัดการอยางฉลาดและรอบคอบ เลือกใชทรัพยากรท่ีมีอยู 

 ธรรมชาติ อยางคุมคาและเกิดประโยชนอยางสูงสุด ฟนฟูทรัพยากร

 และสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดความยั่งยืนสูงสุด

 ดานเทคโนโลยี รูจักใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลองกับความตองการ

  และสภาพแวดลอม (ภูมิสังคม) พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญา

  ชาวบานเองกอน กอใหเกิดประโยชนกับคนหมูมาก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ี ไดรับการเชิดชูเปนอยางสูงจาก
องคการสหประชาชาติ โดยนายโคฟ อันนัน ในฐานะเลขาธิการองคการ
สหประชาชาติ ไดทูลเกลาฯ ถวายรางวัลความสําเร็จสูงสุดดานการพัฒนา
มนุษย แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 
๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และไดมีปาฐกถาถึงปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
วา “เปนปรัชญาท่ีมีประโยชนตอประเทศไทยและนานาประเทศ และ
สามารถเร่ิมไดจากการสรางภูมิคุมกันในตนเอง สูหมูบาน และสูเศรษฐกิจ
ในวงกวางขึ้นในที่สุด และสนับสนุนใหประเทศตาง ๆ ที่เปนสมาชิกยึดเปน
แนวทางสูการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน” ตอมาเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน 
๒๕๖๐ ในการประชุมสันติภาพนานาชาติในหัวขอ “การสรางสังคม
แหงสนัตภิาพท่ียัง่ยนื สบืสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช” ที่สํานักงานใหญองคการการศึกษา วัฒนธรรม 
และวิทยาศาสตรแหงสหประชาชาติ หรือยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส ไดมีการถวายสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช วา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณูปการอยางยิ่ง
ตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของโลก” 
 ทั้งนี้ นางอิรินา โบโควา ผูอํานวยการยูเนสโก กลาวถึงเรื่องของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลท่ี ๙ วา มีคุณูปการอยางยิ่ง
ตอการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและเศรษฐกิจในปจจบุนั เปนการเปล่ียนแปลง 
ในระดับโลก ไมใชเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น แนวคิดนี้จึงมีความ
ทันสมัยอยูตลอดเวลา เหมาะสมกับการพัฒนาในยุคศตวรรษท่ี ๒๑ 
มีการพัฒนามนุษย ชวยเสริมศักยภาพแกผูที่ดอยกวาเพื่อมุงไปสูแนวทาง
ของความเทาเทียมทางสังคมในรูปแบบท่ียั่งยืน ทําใหแนวทางดังกลาวนั้น
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คลัสเตอร…เปนคําที่ติดหูของผูคนในแวดวงอุตสาหกรรม
มาสักระยะหน่ึงแลว จากนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลเพ่ือ
ขับเคล่ือนประเทศไปสูมิติใหมหรือประเทศไทย 4.0 โดยมีการดําเนินงาน
กาวหนาเปนลําดับ ตั้งแตที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 
2558 เห็นชอบนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร 
พรอมเพิ่มเติมการกําหนดกลุมอุตสาหกรรมศักยภาพเปาหมาย หรือ 10 
S-curve ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 
เพื่อขับเคล่ือนประเทศไปสูมูลคาทางเศรษฐกิจใหม โดยลาสุดไดมีการ
มุ งเปาสู การพัฒนาในเชิงพื้นที่ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development : EEC) 
ผลักดันใหพื้นที่ 3 จังหวัด ไดแก ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เปนพื้นที่
เชิงยุทธศาสตรสําคัญในการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเปาหมายใหเกิดขึ้น
อยางเปนรูปธรรม ซึ่งไมนาแปลกใจเพราะเขตพ้ืนที่ดังกลาวเปนศูนยกลาง
อุตสาหกรรมการผลิตของประเทศที่มีความพรอมท้ังดานเครือขาย
อุตสาหกรรมและโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญ อีกทั้งยังเปนพื้นที่เดิมที่มีการ
พัฒนามาเปนระยะเวลามากกวา 30 ปแลว อยางไรก็ตาม อาจมีหลายทาน
สงสัยเชนเดียวกับผูเขียนวา หากมีการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจแหงที่สอง
ในเขตพื้นที่ภาคอื่น ๆ  ควรจะสงเสริมใหมีการพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรม
ใด และควรมีแนวทางการพัฒนาคลัสเตอรอยางไรจึงจะเหมาะสม แตกอน
ที่จะไขปญหาที่เราสงสัยกันตอไป ผูเขียนขอเริ่มตนที่การทําความเขาใจ
แนวคิดพื้นฐานวาจริง ๆ แลว

● คลัสเตอรคืออะไร?
 ทําไมบริษัทของประเทศหน่ึงถึงมีขีดความสามารถสูงกวาบริษัท
ของประเทศอื่น ๆ ในสาขาอุตสาหกรรมเดียวกัน เป นคําถามที่มี
นักเศรษฐศาสตร และนักวิชาการหลาย  ๆ  ท านได ทําการศึกษา
มาอยางตอเนื่อง โดยขอสรุปหนึ่งที่ไดรับการยอมรับนอกเหนือจากทฤษฎี
ความไดเปรียบเชิงเปรยีบเทียบ (Comparative Advantage) ซึ่งใหความ
สําคัญไปท่ีปจจัยพื้นฐานสําคัญทางเศรษฐกิจ อาทิ ทรัพยากร ทุน 
และแรงงานแลว คือ การระบุถึงความสําคัญของพ้ืนที่ที่ตั้งของบริษัท
ตอขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจาก
พื้นที่นั้นมีองคประกอบของปจจัยแวดลอมท่ีเอื้อตอการรวมกลุ มของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในธุรกิจสาขาเฉพาะในพ้ืนที่ใกลเคียงกันอยาง
เหมาะสม โดยการรวมกลุมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกลาวมีชื่อเรียก
ที่ติดหูกันวา “คลัสเตอร” ซึ่งหมายถึง การรวมตัวกันของกลุ มบริษัท
ในสาขาเฉพาะ ซัพพลายเออรที่มีความเฉพาะ ธุรกิจใหบริการ บริษัท
ในอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเน่ือง และสถาบันสนับสนุนที่เกี่ยวของ 
(อาทิ สถาบันการศึกษาและฝกอบรม สถาบันวิจัยพัฒนา ตลอดจน
หนวยงานภาครัฐตาง ๆ) มารวมดําเนินกิจการอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียงกัน
ในระดับท่ีเพียงพอตอการพัฒนาความเชี่ยวชาญ การบริการ ทรัพยากร 
การจัดหาวัตถุดิบ รวมถึงทักษะและความสามารถของกําลังแรงงานท่ีมี
ความพิเศษ ความหมายของคลัสเตอรในหลาย ๆ งานศึกษาไดนิยามไว
แตกตางกันบาง หากแตมีแนวคิดที่เห็นพองรวมกันในความเปนคลัสเตอร

สํานักขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ

ใน 3 ประเด็นซ่ึงมีความหมายลึกกว าการรวมกลุ มของเครือข าย
ผูประกอบการดังที่ใชกันโดยทั่วไป 

ประเด็นแรก คลัสเตอรถูกมองวาเปนการกระจุกตัวทางภูมิศาสตร
ของบริษัทที่มีความเฉพาะ แรงงานท่ีมีทักษะสูง และสถาบันสนับสนุน 
ซึ่งชวยกอใหเกิดการประหยัดจากการอยูเปนกลุม และเพ่ิมการกระจายตัว
ขององคความรูจากการอยูในพื้นที่ใกลเคียงกัน สรางเปนปจจัยท่ีสงเสริม
ใหเกิดขีดความสามารถในการแขงขันของพื้นที่  

ประเด็นท่ีสอง คลัสเตอรเปนโครงสรางเชิงระบบท่ีชวยสนับสนุน
และจดัหาบรกิารทีม่ลีกัษณะเฉพาะและจาํเปนตองปรบัเปลีย่นใหเหมาะสม 
กับบริษัทเฉพาะกลุม ตัวอยางเชน การชวยจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐาน
ที่มีความเฉพาะและซับซอนสูง บริการทางการเงิน บริการดานการวิจัย
และพัฒนาเฉพาะดาน รวมถึงบริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจหรือ
การพัฒนาฝกอบรมบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญเฉพาะ เปนตน 

ประเด็นที่สาม คลัสเตอรมีลักษณะเปนโครงสรางเชิงสถาบันหรือ
กาวทางสังคม ที่เชื่อมประสานระหวางผูเลนดานนวัตกรรมท้ังมหาวิทยาลัย 
กลุมธุรกิจ และหนวยงานภาครัฐ หรือเครือขายระหวาง 3 ฝาย (Golden 
Triangle หรือ Triple Helix) ที่มีความแตกตางเขาไวดวยกัน 
 คลัสเตอรจึงมีความสําคัญในแงที่ชวยสรางการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ สรางสภาพแวดลอมที่เปนประโยชนตอการต้ังอยูของกลุมบริษัท
และดึงดูดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญใหเขามาสูพื้นที่ กอใหเกิดการ
จางงาน และการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และเปนกิจกรรม
ที่สงผลใหเกิดผลกระทบทางบวกตอการยกระดับขีดความสามารถในการ
แขงขันแกบริษัทหรืออุตสาหกรรมท่ีตั้งอยูในพื้นที่ไดถึง 3 ทาง คือ ชวยเพิ่ม
ผลิตภาพของบริษัทหรืออุตสาหกรรม สงเสริมการยกระดับศักยภาพ
ดานนวัตกรรม รวมถึงกระตุนใหเกิดรูปแบบทางธุรกิจใหมที่สนับสนุน
การเกิดนวัตกรรมและการขยายตัวของคลัสเตอร ซึ่งทําใหบริษัทสามารถ
หาแนวทางใหมหรือแนวทางท่ีดีกวาในการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
และสรางนวัตกรรมไดเร็วกวาตลาด 

●  คลัสเตอรอะไรที่ควรพัฒนาในภูมิภาค?
 ในการไขปญหาขอแรกที่วา “ถาจะมีการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
แหงที่สองในเขตพ้ืนที่ภาคอื่น ๆ ควรสงเสริมใหมีการพัฒนาคลัสเตอร
อุตสาหกรรมใด?” จึงตองคํานึงถึงการกอตัวของการรวมกลุมของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสําคัญ ซึ่งแสดงถึงการมีอยูของคลัสเตอรในพื้นท่ีนั้น ๆ 
เพื่อเปนการระบุคลัสเตอรที่มีศักยภาพในพื้นที่ภาคดังกลาว และเปน
การบงชี้ถึงศักยภาพของพื้นที่ประกอบการและความพรอมของเครือขาย
อุตสาหกรรมโดยออม ทั้งนี้ การศึกษาในเชิงวิชาการเพื่อระบุถึงการมีอยู
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ไดมีการดําเนินการอยู 2 แนวทาง คือ 
(1) การศึกษาวิจัยโดยใชขอมูลเชิงคุณภาพในเชิงลึกประกอบกับการ
สัมภาษณผูเช่ียวชาญในระดับพ้ืนท่ี และ (2) ใชเทคนิคทางดานปริมาณ
จากตัวเลขที่ เ รียกว า Cluster Mapping ซึ่งจะชวยระบุการมีอยู 
ของคลัสเตอรภายในพื้นที่ทางภูมิศาสตรที่กําหนด 

ระเบียงเศรษฐกิจที่สอง…ระเบียงเศรษฐกิจที่สอง…

มองผานแนวคิดคลัสเตอรมองผานแนวคิดคลัสเตอร
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 สําหรับการศึกษาเพื่อตอบคําถามครั้งน้ี ผูเขียนไดเลือกใชวิธีการ
ศึกษาดวยเทคนิคเชิงปริมาณตามแนวทางของ European Cluster 
Observatory 2 ที่เรียกวา 3 STAR Model เน่ืองจากมีความเรียบงาย
และสามารถวัดเปรียบเทียบได โดยจะทําการวัดผลกระทบทางออม
จากการอยูในพื้นที่รวมกันของธุรกิจ (Co-location of Businesses) 
จากการกระจุกตัวของการจ างงานและการสร างมูลค าเพิ่มด วย
การพิจารณา 3 ปจจัยเปนลําดับ ประกอบดวย ขนาด (Size) ระดับความ
ชํานาญพิเศษของพื้นที่ (Specialization) และขอบเขตของอุตสาหกรรม
ที่พื้นที่จะขับเคล่ือนหรือมุงเนนในการผลิต (Focus) แบงเปนระดับ 0 1 2 
และ 3 Stars ตามจํานวนข้ันที่ผ านเง่ือนไขตามลําดับ โดยใชขอมูล
การจ างงานและมูลค าเพิ่มจากสถิติมูลฐานอุตสาหกรรมการผลิต
ในป 2554 จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ของสํานักงาน
สถิติแหงชาติ จากการนําระดับการจัดประเภทอุตสาหกรรม TSIC 4 
ตําแหนง ในระดับประเทศและภูมิภาคตาง ๆ มาคํานวณ แลวคัดเลือก
สาขาอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพเปนตัวนําในแตละเขตพ้ืนที่จากกลุมสาขา
อุตสาหกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจในระดับของความชํานาญ
พิเศษ 3 Stars และจํานวนการจางงานอยางนอย 2 Stars รวมกับสาขาที่มี
จํานวนการจางงานในระดับของความชํานาญพิเศษ 3 Stars และสราง
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจอยางนอย 2 Stars ซึ่งถือวาเปนสาขาที่มีความ
สําคัญตอประเทศและมีระดับสัดสวนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากกวา
คาเฉลี่ยอยางเพียงพอ แลวนํามาจัดกลุ มสาขาอุตสาหกรรมดังกลาว
ใหเปนคลัสเตอรในเบ้ืองตน พบวา ในแตละเขตพ้ืนที่มีกลุมคลัสเตอรที่มี
ศักยภาพสูง ดังนี้ 

ยาสูบ ในขณะท่ีสาขาการแปรรูปและการถนอมผลไมและผัก และสาขา
การผลิตนํ้าตาล ยังคงมีระดับสัดสวนของการสรางมูลคาเพิ่มและสัดสวน
การจางงานนอยกวาคาเฉลี่ยของประเทศตามลําดับ 

(3) เขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคลัสเตอรที่มีศักยภาพ 
ประกอบดวย คลัสเตอรอาหารและเกษตรแปรรูปในสาขาการผลิต
ผลิตภัณฑที่ไดจากการโม-สีธัญพืช สาขาการผลิตนํ้าตาล รวมถึงสาขา
การผลิตสตารชและผลิตภัณฑจากสตารช 

(4) เขตพื้นที่ภาคใต มีคลัสเตอรที่มีศักยภาพ ประกอบดวย 
คลัสเตอรเกษตรแปรรูปในกลุมยางพาราและปาลมนํ้ามัน ในขณะที่สาขา
การผลิตผลิตภัณฑสัตวนํ้าแปรรูปอื่น ๆ ยังคงมีระดับสัดสวนของการ
สรางมูลคาเพิ่มนอยกวาคาเฉลี่ยของประเทศ
 นอกจากน้ีจากการพิจารณาผลการศึกษาคลัสเตอรที่มีศักยภาพ
ในมติิการจางงานหรือมูลคาเพิ่มในระดับ 1 ถึง 3 Stars ของเขตพ้ืนท่ีแตละ
ภาคควบคูกับนโยบาย 10 อุตสาหกรรมศักยภาพเปาหมายของรัฐบาล 
เพ่ือเช่ือมโยงเปาหมายของการพัฒนาประเทศกับศักยภาพในระดับพื้นท่ี 
พบวา สาขาอุตสาหกรรมในกลุมยานยนตและช้ินสวนท่ีมีศักยภาพตอยอด
ไปสูกลุ มยานยนตสมัยใหม กลุมเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่มี
ศักยภาพตอยอดไปสู กลุ มอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ กลุ มปโตรเคมีและ
เคมีภัณฑที่มีศักยภาพตอยอดไปสูเคมีชีวภาพ รวมถึง กลุมคลัสเตอรดิจิทัล 
คลัสเตอรการแพทยครบวงจร (ในกลุ มเภสัชภัณฑ และเคร่ืองมือ
และอุปกรณทางการแพทย) และคลัสเตอรอากาศยานน้ัน มีกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่กระจุกตัวอยู อย างหนาแนนในเขตพื้นที่ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก สวนกลุมคลัสเตอรอาหารและเกษตร
แปรรูปที่มีศักยภาพพัฒนาไปสู อาหารแหงอนาคต เชื้อเพลิงชีวภาพ 
และเทคโนโลยีชีวภาพ ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาค
ตะวันตก จะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายกวาและมีการกระจุกตัว
สูงกว าเมื่อเปรียบเทียบกับเขตพื้นที่ภาคอื่น ๆ ในขณะที่กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจบางสาขาในอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปมีการ
กระจุกตัวอยูในเขตพ้ืนที่ภาคท่ีเหลือตามศักยภาพของแตละพ้ืนที่ เชน 
กลุมการแปรรูปและการถนอมผลไมและผัก กลุมผลิตภัณฑยาสูบ และ
กลุมการผลิตนํ้าตาลในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ กลุมการผลิตนํ้าตาลและสตารช
ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือกลุมยางพาราและปาลมนํ้ามัน
ในเขตพื้นที่ภาคใต เปนตน 

●  มีแนวทางการพัฒนาคลัสเตอรอยางไร?
 สําหรับการไขปญหาขอที่สองที่วา “ควรมีแนวทางการพัฒนา
คลัสเตอรอยางไรจึงจะเหมาะสม?” นั้น ตองยอนกลับไปที่ความสําคัญ
ของพ้ืนที่ที่ตั้งของบริษัทตอขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ดังที่กลาวมาแลวในตอนตน โดยพื้นที่ที่มี “องคประกอบ
ของปจจัยแวดลอม” ที่เอื้อตอการกระจุกตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ธุรกิจสาขาเฉพาะในพื้นที่ใกลเคียงกัน (หรือคลัสเตอร) อยางเหมาะสม
จะเปนตัวจักรสําคัญที่ขับเคลื่อนใหพื้นที่หรือประเทศนั้นมีขีดความ
สามารถในการแขงขันสูง คําถามที่ตามมาคือ “แลวอะไรคือปจจัยแวดลอม
ที่เหมาะสมที่ไทยควรผลักดันใหมีขึ้นละ?” จากการคนควาพบวามีหลาย
บทความวิชาการไดพยายามตอบคําถามดงักลาว รวมถงึแนวคดิ Diamond 
Model ของ Michael E. Porter ที่ไดรับความนิยม นอกจากน้ันยังมี
ขอสังเกตอีกวาแนวทางในการพัฒนาใหเกิดการรวมกลุมในรูปแบบ
คลัสเตอรไมใชจุดสุดทายของเร่ือง เพราะคลัสเตอรก็มีวงจรของการกอตัว 
เจริญเติบโต อิ่มตัว และหมดความสําคัญไปจากระบบเศรษฐกิจเชนเดียว

ภาพที่ 1 Cluster Mapping ของการคัดเลือกคลัสเตอรที่มีศักยภาพสูง

(1) เขตพ้ืนที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 
มีคลัสเตอรที่มีศักยภาพ ประกอบดวย คลัสเตอรยานยนตและชิ้นสวน 
คลัสเตอร ป  โตรเคมีและเคมีภัณฑ และคลัสเตอร  เค ร่ืองใช ไฟฟ า
และอิเล็กทรอนิกส รวมถึงคลัสเตอรกลุมสาขาอ่ืน ๆ เชน สาขาการผลิต
เครื่องประดับเพชรพลอยแทและส่ิงของสาขาการผลิตรองเทา และสาขา
การพิมพ 

(2) เขตพื้นที่ภาคเหนือ มีคลัสเตอรที่มีศักยภาพ ประกอบดวย 
คลัสเตอรกลุมอุปกรณทางทัศนศาสตรและอุปกรณถายภาพ คลัสเตอร
เฟอรนิเจอรและเครื่องใชสอยในสาขาการผลิตผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่ทําจากไม 
และการผลิตสิ่งของ รวมถึงคลัสเตอรเกษตรแปรรูป อาทิ สาขาผลิตภัณฑ
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กับอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑ รวมท้ังในประเทศท่ีพัฒนาแลวจะมี
คลัสเตอรที่มีระดับการพัฒนาที่มากกวาประเทศที่กําลังพัฒนา กลาวคือ 
คลัสเตอรจะยิ่งมีความลึกและมีซัพพลายเออรที่มีความพิเศษ มีความกวาง
ของระดับชั้นของอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่อง มีสถาบันสนับสนุนที่มีความ
ครอบคลุม รวมถึงบริษัทที่ตั้งอยู จะมีความซับซอนทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในระดับที่สูงกวา ดังนั้น การพัฒนาคลัสเตอรจึงไมสามารถ
หยุดนิ่งได และควรสงเสริมใหเกิดปจจัยแวดลอมที่ชวยยกระดับขีดความ
สามารถในการแขงขันเพื่อพัฒนาโครงสรางและยกระดับความซับซอนของ
กิจกรรมของคลัสเตอรไปสูฐานคุณคาใหมอยูตลอดเวลา (ซึ่งเปนวิธีที่มี
ความยั่งยืนและกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์มากกวาการสงเสริมใหเกิดคลัสเตอร
ขึ้นโดยตรง) ประกอบกับเมื่อพิจารณารวมกับบริบทการพัฒนาของไทย
แลว ผูเขียนขอเสนอวา ปจจัยแวดลอมที่เหมาะสมตอการพัฒนาคลัสเตอร
ใหมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงภายใตเขตพื้นที่ภาคตาง ๆ ในบริบท
ของไทยมี 5 ประการที่ควรริเร่ิมใหมีขึ้นประกอบดวย

(1) การพัฒนาปจจัยทุน (Capitals) โดยดําเนินการยกระดับ
ศักยภาพของปจจัยทุนดานตาง ๆ ในระดับประเทศเพื่อเช่ือมโยงสู 
การพัฒนาระดับภาค ทั้งที่เปนปจจัยพ้ืนฐาน ไดแก การพัฒนาทุน
ทางทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบ รวมถึงแรงงานขั้นพ้ืนฐาน และปจจัย
กาวหนา ไดแก การพัฒนาทุนมนุษยและแรงงานฝมือ การพัฒนาทุน
ทางการเงิน รวมถึงทุนทางปญญา ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ไทยควรคํานึงถึง
ในการวางรากฐานใหพรอมตอการกาวไปสูอุตสาหกรรมอนาคต

(2) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสําคัญ (Infrastructures)
ที่ชวยสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพสูง 
อาทิ ถนน ทางรถไฟ สนามบิน รวมถึงระบบการส่ือสารและโทรคมนาคม
ภายในภูมิภาค โดยเฉพาะการเช่ือมตอระหวางพ้ืนที่ภาคตาง ๆ เขาสูเขต
พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
หลักของประเทศและทาเรือสําคัญ ไปจนถึงการจัดการผังเมือง/บริการ
สาธารณะเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีแกผู อยู อาศัย เพ่ือชวยดึงดูดและรักษา
บุคลากรแรงงานฝมือและผูประกอบการใหเขามาอาศัยในพ้ืนท่ี    
 (3) การสงเสริมหนวยเศรษฐกิจที่เปนกุญแจสําคัญ (Key 
Economic Actors) เนื่องจากคลัสเตอรที่มีศักยภาพสูงขึ้นอยู กับ
ขีดความสามารถของตัวบริษัทและอุตสาหกรรมท่ีเขามาเปนสมาชิก 
จึงควรดําเนินการสงเสริมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน
ของบริษัท/อุตสาหกรรมในประเทศ ไปพรอมกับการดึงดูดการลงทุนจาก
บริษัทขามชาติในสวนที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง สรางเปนสมาชิกในเครือขาย
การผลิตเพื่อขับเคลื่อนจากอุตสาหกรรมฐานเดิมไปสูอุตสาหกรรมอนาคต 
เพื่อเปนการวางตําแหนงการแขงขันของไทยในเครือขายการผลิตโลก
อยางยั่งยืน
 (4) การสรางสภาพแวดลอมในการแขงขันและรวมมือที่
เหมาะสม (Co-operative Condition) สรางการแขงขันที่เปนธรรม 
และการรวมกลุม/พันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขัน รวมกับการดําเนินการเช่ือมโยงเครือขายระหวางภาคเอกชน 
ภาครัฐ และเครือขายสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย โดยใชกลไกตาง ๆ 
อาท ิกอตัง้หนวยงานสงเสรมิการพฒันาคลสัเตอร (Cluster Development 
Agent: CDA) เพื่อผลักดันและดําเนินนโยบายที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
คลัสเตอร หรือการริเริ่มจัดตั้งประชาคมการวิจัย (Research Consortia) 
ทุนเพื่อการวิจัยรวม (Joint Research Fund) และการวิจัยรวม (Joint 
Projects) เปนตน  
 (5) การพัฒนาตลาด (Demand) เพ่ือสรางโอกาสทางการตลาด
จากการพัฒนาตลาดภายในประเทศ และ/หรือเ ช่ือมโยงสู ตลาด

ตางประเทศ โดยกําหนดใหไทยอยูในตําแหนงในการแขงขันทางการตลาด
และเครือขายการผลิตระดับอาเซียน/โลกอยางเหมาะสม 

ประเด็นสําคัญคือ...การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจแหงท่ีสอง
จําเป นต องเช่ือมโยงกับเขตพ้ืนที่ภาคกลางและการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกท่ีเปนพื้นที่ยุทธศาสตรของเครือขายการผลิตและ
โลจิสติกสของประเทศอยางใกลชิด โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาคลัสเตอร
ในพ้ืนที่นั้นจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย และภาครัฐควรมี
บทบาทสําคัญในการเปนผูสนับสนุนมากกวาผูเลน ดังนั้นการชักจูงภาค
เอกชนที่มีความพรอมในการนําและมองเห็นโอกาสใหเปนแนวรวมสําคัญ
ในการผลักดันการพัฒนาคลัสเตอรจะเปนจุดเร่ิมตนที่สําคัญในการ
ขับเคล่ือนแนวคิดเชิงนโยบายไปสู การพัฒนาที่เกิดผลในทางปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรมตอ
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กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม 2560 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 3.7 เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนผลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ เชน อุตสาหกรรมการผลิต
สวนประกอบและอุปกรณยานยนต อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยาง และอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต 
อัตราการใชกําลังการผลิตในเดือนสิงหาคม 2560 อยูที่รอยละ 62.5

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ
 ดชันีผลผลติอตุสาหกรรมเดอืนสงิหาคม 2560 ขยายตวั 
รอยละ 3.7 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน สาขา
อุตสาหกรรมการผลิตสําคัญที่ขยายตัว เชน อุตสาหกรรม
การผลิตสวนประกอบและอุปกรณยานยนต อุตสาหกรรมการ
ผลิตผลิตภัณฑยาง และอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต

● อุตสาหกรรมการผลิตสวนประกอบและอุปกรณ
ยานยนต ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 38.4 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน ซึ่งเพิ่มขึ้นในกลุมเครื่องยนตดีเซล อันเปนผล
มาจากการสงออกที่เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะกลุ มตลาดอาเซียน 
(อินโดนีเซีย และฟลิปปนส)
 ●  อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยาง ดัชนีผลผลิต
ขยายตัวรอยละ 13.7 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปกอน จากผลิตภัณฑยางแผนเปนหลัก เนื่องจากวัตถุดิบ 
(นํ้ายาง) ออกสู ตลาดมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการสงออก
ผลิตภัณฑยางที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น

●  อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต ดัชนีผลผลิตขยาย
ตัวรอยละ 11.3 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
จากกลุ มรถปคอัพ เนื่องจากมีการกระตุ นยอดขายภายใน
ประเทศ ทําใหปริมาณการจําหนายรถยนตสูงขึ้น
 สําหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญที่หดตัว เชน 
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ อุตสาหกรรมการผลิต
ผาทอ และอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและเหล็กกลา

 ●  อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ ดัชนี
ผลผลิตหดตัวรอยละ 28.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
เนื่องจากสภาพอากาศท่ีมีฝนตกอยางตอเน่ือง ทําใหความ
ตองการเครื่องปรับอากาศลดลง
 ●  อุตสาหกรรมการผลิตผาทอ ดัชนีผลผลิตหดตัว
รอยละ 14.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนผล
มาจากการนําเขาผาทอ ประกอบกับคู แขงของไทยในกลุม
อาเซียนไดรับสิทธิพิเศษทางศุลกากร (GSP) ในการสงออกไป
ยุโรปและสหรัฐอเมริกา ทําใหปริมาณการสงออกลดลง
 ●  อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและเหล็กกลา ดัชนี
ผลผลิตหดตัวรอยละ 6.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
เปนผลมาจากการนําเขาเหล็กแผนเคลือบราคาถูกจากประเทศ
จีน อีกทั้งสภาพอากาศอยูในชวงฤดูฝน ซึ่งเปนอุปสรรคตอการ
กอสราง ทําใหปริมาณการผลิตผลิตภัณฑเหล็กลดลง
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 ปจจุบันโครงสรางการดําเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมของ
ประเทศ ไดมกีารเปล่ียนแปลงอยางตอเนือ่งและรวดเร็ว อกีทัง้มผีูประกอบการ
รายใหมเกิดขึ้นเปนจํานวนมากซึ่งจะมีบทบาทสําคัญตอการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลปจจุบัน
ที่มุงเนนพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยสงเสริมการนําเขาเทคโนโลยีขั้นสูง
และนวัตกรรมใหม เพื่อเปนกลไกในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ
ในระยะ 20 ปขางหนา ตามกรอบการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ดังนั้น
ขอมูลสถิติและสารสนเทศ โครงสรางพ้ืนฐานเก่ียวกับการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบการจึงมีความสําคัญ และจําเปนอยางย่ิงสําหรับ
ทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีจะใชในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
ดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับทองถ่ิน 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจในตลาดโลก ทั้งนี้
ประเทศไทยมีการจัดทําสํามะโนอุตสาหกรรมโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ 
ทุก 10 ป ตามขอเสนอแนะขององคการสหประชาชาติ และไดเปลี่ยนเปน
จัดทําทุก 5 ป เพื่อใหประเทศมีขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญทางดานอุตสาหกรรม
อยางตอเน่ือง เพื่อใชในการวิเคราะหและติดตามสถานการณดาน
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งที่ผานมาทางสํานักงานสถิติแหงชาติจัดทํา
สํามะโนอุตสาหกรรมมาแลว 4 ครั้ง ในป 2507 ป 2540 ป 2550 
และ ป 2555 สําหรับในครั้งน้ี ป 2560 เปนการจัดทําสํามะโนอุตสาหกรรม
คร้ังที่ 5 ของประเทศไทย

ทั่วประเทศ โดยวัตถุประสงคโครงการสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 
มีวัตถุประสงค เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานที่แสดงใหเห็นโครงสราง 
และการกระจายตัวของสถานประกอบการประเภทต าง ๆ อาทิ 
สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจทางการคา ธุรกิจ
ทางการบริการการกอสราง การขนสงทางบก สถานท่ีเก็บสินคา กิจกรรม
ดานขอมูลขาวสารและการส่ือสาร ตามการจัดประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรมประเทศไทย ป 2552 (Thailand Standard Industrial 
Classification : TSIC - 2009) และเก็บรวบรวมรายละเอียด
การดําเนินงานของสถานประกอบการเก่ียวกับจํานวนและขนาดของ
สถานประกอบการ ประเภทอุตสาหกรรม จํานวนคนทํางาน ลูกจาง 
คาตอบแทนแรงงาน คาใชจาย ในการผลิตและดําเนินงาน มูลคาขาย
ผลผลิตและรายรับ สวนเปล่ียนแปลงของวัตถุดิบและสินคาคงเหลือ 
มูลคาของสินทรัพยถาวรของสถานประกอบการ และขอมูลอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม ทั้งน้ี ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน
หรือการนับจดสถานประกอบการทุกประเภท จะดําเนินการในป 2559 
และขั้นการเก็บรวบรวม ขอมูลรายละเอียดหรือการแจงนับสถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรมจะดําเนินการในป 2560 ซึ่งผลจากขั้นการ
เก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานหรือการนับจดสถานประกอบการในป 2559 
ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว
 ขอมูลพื้นฐานของสถานประกอบการทั่วประเทศ พบวา มีจํานวน
สถานประกอบการทั้งสิ้น 2.5 ลานแหง เม่ือพิจารณาเปนรายจังหวัด พบวา 
จังหวัดที่มีจํานวนสถานประกอบการมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ 
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม และนครราชสีมา สวนจังหวัดที่มีจํานวน
สถานประกอบการนอยที่สุด 3 อันดับ คือ จังหวัดสมุทรสงคราม ตราด 
และนครนายก ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบจํานวนสถานประกอบการ
ระหวางป 2554 และ 2559 พบวา จํานวนสถานประกอบการเพิ่มขึ้น
รอยละ 13.6 โดยสถานประกอบการท่ีประกอบกิจการ ดานอสงัหาริมทรพัย 
การกอสราง และการขายสง มีอัตราการเพ่ิมขึ้นมากกวารอยละ 25 
โดยในสวนของอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.2 จากจํานวน 
422,000 แหงในป 2554 เพิ่มขึ้นเปน 439,900 แหงในป 2559 
หากพิจารณาเปนรายภูมิภาค พบวา ทุกภาคมีจํานวนสถานประกอบการ
เพิ่มขึ้นทั้งหมด โดยกรุงเทพมหานครมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของสถาน
ประกอบการสูงสุดรอยละ 20.9 รองลงมาเปนภาคกลาง (รวมภาค
ตะวันออก) และปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 
และสมุทรสาคร) มีอัตราการเพิ่มขึ้นของสถานประกอบการรอยละ 18.1 
และ 12.3 ตามลําดับ สวนในภาคอ่ืน ๆ ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ และภาคใต มีอัตราการเพิ่มขึ้นของสถานประกอบการตํ่ากวา
รอยละ 10 
 ประเทศไทยมีสัดส วนของนักรบใหม ทางเศรษฐกิจ (New 
Economic Warrior: NEW) เพ่ิมขึ้นกระจายไปในหลายภาคธุรกิจ 
อยางไรก็ตามยังมีสถานประกอบการทั่วประเทศเกือบรอยละ 90 หรือ
ประมาณ 2,200,00 แหงที่ไมมีการใชคอมพิวเตอรในการดําเนินกิจการ

บริบทการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ บริบทการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 
จากสํามะโนอุตสาหกรรม 2560จากสํามะโนอุตสาหกรรม 2560

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ขอมูลในป 2559 มีจํานวนสถานประกอบการท้ังสิ้น 
2.5 ลานแหง เพิ่มขึ้นรอยละ 13.6 เมื่อเทียบกับป 2554 
โดยในสวนของอุตสาหกรรมการผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 
4.2 จากจํานวน 422,000 แหงในป 2554 เพ่ิมขึ้น
เปน 439,900 แหงในป 2559
 สํามะโนอุตสาหกรรม หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ 
จํานวน  ลักษณะ  และการดําเ นินการของสถานประกอบการใน
อุตสาหกรรม ณ สถานท่ีตั้งที่แนนอนทุกหนวยภายในทองท่ีที่กําหนด 
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 เมื่ อพิ จารณาระยะเวลาในการดํ า เ นิน กิจการของสถาน
ประกอบการ พบวาสถานประกอบการสวนใหญเร่ิมดําเนินกิจการไมเกิน 
5 ป (รอยละ 33.6) รองลงมาเปนสถานประกอบการที่ดําเนินการ
มาแลว 10 - 19 ป และ 5 - 9 ป โดยมีสัดสวนอยูที่รอยละ 29.0 และ 25.6 
ตามลําดับ สําหรับสถานประกอบการท่ีดําเนินกิจการมายาวนานเกิน 20 ป 
มีเพียงรอยละ 11.9 เทาน้ัน หากพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
พบวาสถานประกอบการที่มีระยะเวลาในการดําเนินกิจการนอยกวา 5 ป 
ในสัดสวนสูง อาทิ กิจการดานที่พักแรม บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 
กิจกรรมดานการบริการอื่น ๆ การขายปลีก การขายสง และการขายและ
ซอมแซมยานยนตและจักรยานยนต และกิจการที่ประกอบการดานอื่น ๆ 
ซึ่งผลการสํารวจดังกลาว สะทอนวา ประเทศไทยมีสัดสวนของนักรบใหม
ทางเศรษฐกิจ (New Economic Warrior : NEW) ในระบบเศรษฐกิจ
ที่เพิ่มขึ้นกระจายไปในหลายภาคธุรกิจ อยางไรก็ตามในภาคอุตสาหกรรม
การผลิตยังมีสัดสวนของผูประกอบการใหมที่ดําเนินกิจการไมเกิน 5 ป 
นอยกวาในธุรกิจอื่น โดยมีสัดสวนประมาณรอยละ 20 หรือ 1 ใน 5
 ในดานของการมีการใชเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
ในการดําเนินกิจการ ซึ่งเปนหน่ึงในปจจัยแหงความสําเร็จไปสูกรอบ
การพฒันาประเทศไทย 4.0 และอตุสาหกรรม 4.0 พบวา สถานประกอบการ 
มีการใชคอมพิวเตอรในการดําเนินกิจการ ประมาณ 300,000 แหง 
หรือคิดเปนรอยละ 12.2 ของสถานประกอบการท้ังสิ้น โดยสถาน
ประกอบการในกรุงเทพมหานครมีการใชคอมพิวเตอรสูงสุดรอยละ 26.5 
รองลงมาเปนสถานประกอบการในเขตปริมณฑล มีการใชคอมพิวเตอร
ในการดําเนินกิจการรอยละ 21.2 สวนสถานประกอบการในภาคอื่น ๆ 
มีการใชคอมพิวเตอรตํ่ากวารอยละ 15 สําหรับการใชอินเทอรเน็ต 
จากสถานประกอบการที่มีการใชคอมพิวเตอร พบวามีการใชอินเทอรเน็ต
ในการดําเนินกิจการรอยละ 93.8 นอกจากน้ี ยังพบวาสถานประกอบการ
ที่ใชอินเทอรเน็ตในการดําเนินกิจการ ยังมีการซื้อขายสินคาหรือบริการ
ผานอินเทอรเน็ต (E - Commerce) รอยละ 36.8 โดยในแตละภาค
มีการใช E - Commerce ไมตํ่ากวาร อยละ 25 ทั้งนี้ จากขอมูล
เชิงประจักษในประเด็นดังกลาวนี้ แสดงใหเห็นวายังมีสถานประกอบการ
ทั่วประเทศเกือบรอยละ 90 หรือประมาณ 2,200,00 แหงที่ไมมีการใช
คอมพิวเตอรในการดําเนินกิจการ ภาครัฐอาจจะตองเขาไปชวยเหลือ
เติมเต็มในสวนดังกลาว เพื่อสามารถขับเคล่ือนไปสูอุตสาหกรรม 4.0 
และประเทศไทย 4.0 

จํานวนคนทํางานในภาพรวมทั้งประเทศในป 2559 
เพิ่มขึ้นจากป 2554 จาก 10.2 เปน 11.2 ลานคน 
คิด เ ป  นร  อยล ะ  9 . 7  แล ะ เ มื่ อพิ จ ารณาขนาด
สถานประกอบการจําแนกตามจํานวนคนทํางาน
สถานประกอบการหรือวิสาหกิจในบ านเราอยู  ใน
วิสาหกิจขนาดยอมที่มีคนทํางานไม  เกิน 10 คน 
รอยละ 95.5 
 ในมิติของแรงงานในสถานประกอบการ เม่ือพิจารณาขนาดสถาน
ประกอบการ จําแนกตามจํานวนคนทํางาน พบวาเปนสถานประกอบการ
ขนาดเล็กที่มีคนทํางานไมเกิน 10 คน คิดเปนรอยละ 95.5 และอีกรอยละ 
4.5 เปนสถานประกอบการที่มีคนทํางานมากกวา 10 คน โดยเปน
สถานประกอบการท่ีมีคนทํางาน 11 - 15 คน รอยละ 1.7 มีคนทํางาน 
16 - 25 คน รอยละ 1.2 มีคนทํางาน 26 - 30 คน รอยละ 0.3 มคีนทํางาน 
31 - 50 คน รอยละ 0.5 มีคนทํางาน 51 - 200 คน รอยละ 0.6 
และอีกรอยละ 0.2 เปนสถานประกอบการที่มีคนทํางานมากกวา 200 คน 
ซึ่งเปนขอมูลที่ยืนยันวาสถานประกอบการหรือวิสาหกิจในบานเรา
สวนใหญยงัอยูในกลุมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม โดยอยูในวสิาหกิจ 
ขนาดยอมถึงรอยละ 95.5 หากพิจารณาเปรียบเทียบจํานวนคนทํางาน
ในป 2559 จําแนกตามภาค พบวา กรุงเทพมหานครและภาคกลาง 
มีจํานวนคนทํางานสูงสุดถึง 2.5 ลานคน รองลงมาเปนปริมณฑลและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มี คนทํางาน 1.8 ลานคน สวนภาคเหนือ
และภาคใตมีจํานวนคนทํางาน 1.3 ลานคน อยางไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบ
จํานวนคนทํางานในป 2554 และ 2559 ในแตละภาค พบวา ภาคใต
มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของจํานวนคนทํางานสูงสุดถึงประมาณรอยละ 30  
 ทั้งนี้จํานวนคนทํางานในภาพรวมทั้งประเทศในป 2559 มีจํานวน
เพิ่มขึ้นจากป 2554 จาก 10.2 เปน 11.2 ลานคน คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้น
รอยละ 9.7 โดยสถานประกอบการในทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีจํานวน
คนทํางานเพิ่มขึ้น ยกเว นสถานประกอบการที่ประกอบกิจกรรม
ทางดานการผลิต (ภาคอุตสาหกรรม) ที่มีจํานวนคนทํางานลดลง จากเดิม 
4.3 ลานคน เหลือเพียง 4.2 ลานคน สะทอนสถานภาพของภาค
อุตสาหกรรมการผลิตลาสุดที่มีการใชแรงงานลดนอยลง ขอมูลดังกลาว
ยังสะทอนอีกวาอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยไดทยอยปรับตัว
ไปสูอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานนอยลง ผูผลิตในไทยบางสวนมีการปรับตัว 
นําเทคโนโลยีมาใชแทนภาคแรงงานเพิ่ม อุตสาหกรรมที่ใช แรงงาน
เขมขนปรับตัวยายไปผลิตในประเทศเพ่ือนบานแทน ทั้งนี้การปรับตัว
นําเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชแทนภาคแรงงานเพิ่ม อาทิ การใชหุ นยนต
และระบบอัตโนมัติ โดยอุตสาหกรรมหุ นยนตและระบบอัตโนมัติ
เปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสูอุตสาหกรรม 4.0 
รวมถึงเปนรากฐานใหกับอีก 9 อุตสาหกรรมเปาหมาย (First S-Curve 
และ New S-Curve) ซึ่งในสวนของการพัฒนาอุตสาหกรรมหุนยนตและ
ระบบอัตโนมัติ เพื่อเพ่ิมผลิตภาพการผลิต (Productivity) ของประเทศ 
และสอดรับกับแนวคิดประเทศไทย 4.0 ที่มุงเนนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม (Value-Based Economy) และเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจจากการพึ่งพาแรงงานไปสูการผลิตสมัยใหมดวยองคความรู
การผลิตขั้นสูงที่มีมูลคาเพิ่ม 

จัดทําโดย
นายอภิยุกต อํานวยกาญจนสิน

แหลงขอมูลอางอิง 
สํานักงานสถิติแหงชาติ
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กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สศอ. 
รวมกับศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ไดนําเสนอผลการวิเคราะหในหัวขอเรื่อง อนาคตครึ่งปหลัง...สินคา
อุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน เพื่อเผยแพรผลการเตือนภัย
และประเมินทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในภาพรวมใหกับภาครัฐ 
และเอกชน รวมถึงผูประกอบการที่ผลิตสินคาเพื่อสงออกไปตลาด
อาเซียน ซึ่งผลการวิเคราะหนี้เปนสวนหน่ึงของการจัดสัมมนา
ภายใตโครงการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทยและสรางความรวมมือ
กับประเทศเพ่ือนบานภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจําป
งบประมาณ 2560 บทความน้ีจึงขอนําเสนอสรุปผลผลการวิเคราะห
หัวขอดังกลาว โดยเฉพาะการผลิตสินคาอุตสาหกรรมเพื่อสงออกไป
ยังตลาดอาเซียนเดิม วาในครึ่งหลังป 2560 จะมีทิศทางเปนอยางไร 
มาใหทราบ ดังนี้

● การผลิตภาคอุตสาหกรรมไทยในภาพรวม 
 ชวงคร่ึงปแรกของป 2560
 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing 
Production Index: MPI) ในชวงครึ่งปแรกพบวา ขยายตัวเพิ่มขึ้น
รอยละ 0.15 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ทั้งนี้การที่
การผลิตภาคอุตสาหกรรมไทยในภาพรวมยังสามารถขยายตัวได 
แมจะอยูในอัตราท่ีตํ่า เนื่องจากปจจัยดานการสงออกท่ีขยายตัวสูง
ที่เปนผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเปนสําคัญ โดยใน
ป 2060 คาดวาเศรษฐกิจโลกจะเติบโตที่รอยละ 3.5 และการสงออก
สินคาโลกเติบโตที่รอยละ 3.4 (ภาพที่ 1)

● การสงออกของไทยที่เปนแรงขับเคลื่อน
 ที่สําคัญของภาคอุตสาหกรรมไทย
 ในครึ่งปแรกของป 2560 การสงออกสามารถขยายตัวสูงถึง
รอยละ 8.3 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันกับปที่แลว จากที่ขยายตัวเพียง
รอยละ 1.3 ในป 2559 โดยในครึ่งปแรกมูลคาการสงออกของไทย
ขยายตัวได ในเกือบทุกตลาดส งออก โดยในตลาดหลักอย าง 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และสหภาพยุโรป มูลคาการสงออกของไทย
ขยายตัวรอยละ 7.5 รอยละ 7.5 และรอยละ 7.6 ตามลําดับ 
ในสวนของตลาดจีนการสงออกของไทยขยายตัวสูงถึงรอยละ 32.3 
โดยไทยสามารถสงออกยางและผลิตภัณฑยางไปจีนในครึ่งปแรก
ของป 2560 ไดมากถึง 3,021 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือ ขยายตัว
รอยละ 70.0 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลว ในดานของตลาด
อาเซียนการสงออกของไทยขยายตัวรอยละ 8.2 โดยเปนการขยายตัว
ของการสงออกในกลุม CLMV (กมัพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) 
ถึงรอยละ 14.0 แตเปนการขยายตัวของการสงออกไทยในตลาด
อาเซียนเดิม (มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และ 
บรูไนดารุสซาลาม) เพียงรอยละ 4.5 (ตารางที่ 1)

●  ปจจัยในประเทศคอนขางที่จะนาเปนกังวล 
 ขอมูลในเดือนมิถุนายน 2560 พบวา ดัชนีความเชื่อมั่น
ผูบริโภค และดัชนีความเช่ือม่ันทางธุรกิจ (ธนาคารแหงประเทศไทย) 
ลดลงจากเดือนที่ผ าน แตก็ยังสูงกวาชวงเดียวกันของปที่แลว 
อยางไรก็ตามพบวา ความเช่ือมั่นทางธุรกิจลดลงในสวนของ
ผูประกอบการในภาคการคาที่ประเมินวาภาวะทางธุรกิจแยลงจาก

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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 ภาพที่ 1  ทิศทางเศรษฐกิจและการสงออกสินคาของโลก
 ที่มา :   International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2017 
     และ World Economic Outlook,  July 2017

หมายเหตุ :  * หมายถึงตัวเลขคาดการณ

อนาคตสินคาอุตสาหกรรมไทยอนาคตสินคาอุตสาหกรรมไทย
ในตลาดอาเซียน ชวงครึ่งหลัง ป 2560ในตลาดอาเซียน ชวงครึ่งหลัง ป 2560
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เดือนกอนตามยอดขายและผลประกอบการท่ีลดลง แตความเช่ือมั่น
ของผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม ยังคงอยูในเกณฑดีโดยเฉพาะ
กลุ มที่มีการสงออก ทั้งนี้ปจจัยที่ตองระวังคือการลงทุนของภาค
เอกชนที่มีแนวโนมลดลง ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาจากดัชนีการลงทุนภาค
เอกชนของไทย (ธนาคารแหงประเทศไทย) พบวา ลดลงจากเดือนที่
ผานมา และหากพิจารณาเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนาพบวา 
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนปรับลดลงตอเนื่องถึง 12 เดือน

●  การผลิตภาคอุตสาหกรรมในชวงครึ่งปหลัง
 ของป 2560 
 การผลิตภาคอุตสาหกรรมในชวงคร่ึงปหลัง คาดวาจะยังอยู
ในภาวะปกติ โดยเฉพาะสินคาที่ผลิตเพ่ือการสงออกมีโอกาส
ที่จะสงออกไดมากข้ึนในชวงปลายป เนื่องจากเปนชวงเทศกาล
ที่ประเทศนําเขาสวนใหญจะมีแนวโนมนําเขาสินคามากข้ึน ประกอบ
กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู คาที่สําคัญของไทย 

ที่มา: คํานวณจากขอมูล Global Trade Atlas

ตารางที่ 1 การสงออกสินคาภาพรวมของไทยไปตลาดโลกในชวงครึ่งแรกของป 2560
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โดยเฉพาะ จีน สหภาพยุโรป และ ญี่ปุน ในสวนของสหรัฐฯ คาดวา
ทิศทางเศรษฐกิจในชวงปลายปยังมีโอกาสเติบโตตอเนื่องแตอาจไม
สูงเทากับที่คาดการณไวในชวงตนป โดยลาสุด International 
Monetary Fund (IMF) ไดมีการปรับลดการคาดการณเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ จากรอยละ 2.3 เหลือรอยละ 2.1 ในป 2560 (จากรายงาน 
International Monetary Fund, World Economic Outlook 
Database, World Economic Outlook, July 2017) อยางไรก็ตาม
ในสวนของการผลิตเพ่ือจําหนายในประเทศของไทยมีแนวโนม
ชะลอลงตามการบริโภคภายในประเทศ เนื่องจากผูบริโภคภายใน
ประเทศมีความกังวลเรื่องเศรษฐกิจในอนาคต และแนวโน ม
การลงทุนที่ชะลอลงจะเปนปจจัยลบที่กระทบตอภาคการผลิต
อุตสาหกรรมได

●  ทิศทางการผลิตสินคาอุตสาหกรรม
 เพื่อสงออกไปตลาดอาเซียนเดิม
 เมื่อพิจารณาวิเคราะหเจาะลงไปในตลาดอาเซียนเดิม พบวา 
ไทยมีสัดส วนการสงออกสินคาอุตสาหกรรมไปตลาดอาเซียน
เดิมลดลง และหากมองยอนกลับไปในอดีตในป 2543 ไทยสงออก
สินคาอุตสาหกรรมไปตลาดอาเซียนเดิมเปนสัดสวนรอยละ 16.3 
แตในปจจุบันชวงคร่ึงแรกของป 2560 สัดสวนท่ีไทยสงออกไป
ตลาดอาเซียนเดิมลดลงเหลือเพียงรอยละ 15.1 โดยไทยมีสัดสวน
การสงออกไปจีนและ CLMV มากข้ึน สินคาสงออกสวนใหญของไทย
ไปอาเซียนเดิมในปจจุบันคือ กลุ มยานยนต เคมีภัณฑ อาหาร
และเคร่ืองดื่ม เปนหลัก (ภาพที่ 2)

 ครึ่งหลังของป 2560 เมื่อวิเคราะหจากระบบเตือนภัย
อุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน พบวา ในชวงครึ่งปหลังการผลิต
อุตสาหกรรมเพื่อสงออกไปตลาดอาเซียนเดิม ยังอยูในภาวะปกติ 
ตามทิศทางการขยายตัวของการสงออก ที่ไดรับปจจัยบวกจากการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลกโดยรวม  ประเทศในอาเซียน และประเทศ
คู ค าที่สําคัญของอาเซียน เชน จีน และ สหภาพยุโรป รวมถึง
ปจจัยฤดูกาลท่ีชวงปลายปเปนชวงเทศกาล สงผลใหประเทศตาง ๆ 
จะมีการนําเขาเพ่ิมขึ้น 
 อยางไรก็ตาม ตองระวังปจจัยในประเทศ เชน ภัยนํ้าทวม 
ที่อาจสงผลกระทบทําใหไทยไมสามารถผลิตสินคาไดในชวงส้ัน ๆ 
และในระยะยาวไทยมีสัญญาณเตือนที่เปนปจจัยเส่ียงหลายปจจัย 
ทั้งปจจัยภายในประเทศและตางประเทศ โดยในสวนของปจจัย
ในประเทศ ไดแก การลงทุนมีการปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง 
ซึ่งจะสงผลกระทบตอการผลิตและการพัฒนาสินคาอุตสาหกรรม
ของประเทศไมเฉพาะเพ่ือการสงออกไปตลาดอาเซียนเดิมเทาน้ัน 
แตอาจกระทบรุนแรงตอภาคการผลิตทั้งหมดของประเทศใหชะลอ
หรือหดตัวลง ในสวนของปจจัยดานตางประเทศ แมวาไทยจะมีการ
ขยายตัวของการสงออกไปตลาดอาเซียนเพ่ิมขึ้น แตทั้งนี้หาก
พิจารณาจากสัดสวนนําเขาของประเทศหลัก ๆ ในตลาดอาเซียนเดิม 
คือ มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และสิงคโปร จะพบวาประเทศ
ดังกลาวมีสัดสวนการนําเขาจากไทยลดลงลง โดยในป 2559 ประเทศ
เหลานั้นนําเขาสินคาจากไทยในสัดสวนรอยละ 4.8 แตในชวง
ไตรมาสแรกของปนี้กลับพบวา สัดสวนการนําเขาสินคาจากไทย
ลดลงเหลือรอยละ 4.4 ซึ่งแสดงใหเห็นวาพื้นที่ของไทยในตลาด

ภาพที่ 2  เปรียบเทียบสัดสวนตลาดสงออกสินคาอุตสาหกรรมของไทยป 2543 และ ครึ่งแรกของป 2560
ที่มา : คํานวณจากขอมูล Global Trade Atlas
หมายเหตุ : ASEAN (5) หมายถึง สัดสวนการสงออกสินคาอุตสาหกรรมของไทยไป มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และ บรูไนดารุสซาลาม

ครึ่งแรกของป 2560 การสงออกสินคาอุตสาหกรรมของไทย
ไปตลาดโลกขยายตัวรอยละ 6.9 เพิ่มขึ้นจากที่ขยายตัวเพียงรอยละ 
1.5 ในป 2559 ในสวนของตลาดอาเซียนเดิมอัตราการขยายตัวของ
มูลคาการสงออกสินคาอุตสาหกรรมของไทยอยูที่รอยละ 3.5 เพิ่มขึ้น
จากที่หดตัวรอยละ 1.6 ในป 2559  แตยังตํ่ากวาอัตราการขยายตัว
รวมของการสงออกสินคาอุตสาหกรรม ในชวงคร่ึงปแรกการสงออก
ของไทยไปอาเซยีนเดมิขยายตวัในตลาด บรไูนดารสุซาลาม อนิโดนเีซีย 
ฟลิปปนส สิงคโปร ที่ขยายตัวรอยละ 20.7 รอยละ 7.8 รอยละ 5.0 
และรอยละ 3.1 ตามลําดับ แตการสงออกสินคาอุตสาหกรรมไป
มาเลเซียหดตัวรอยละ 1.4

เหลานั้นมีนอยลง ปญหาสัดสวนการนําเขาสินคาจากไทยที่ลดลงนั้น
มิใชเกิดเพียงในตลาดอาเซียนเดิมเทานั้น แตหากพิจารณาไปถึง
ตลาดหลัก เชน สหรัฐฯ และ จีน สองประเทศน้ีก็มีสัดสวนการนําเขา
สินคาจากไทยลดลงเชนกัน

จัดทําโดย
นางสาวสมพิศ  นาคสุข

แหลงขอมูลอางอิง 
งานสัมมนา เรื่อง “รูปแบบการคาและอนาคตคร่ึงปหลังสินคา

อุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน” 
จัดโดยกองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สศอ.

รวมกับศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย วันศุกรที่ 18 กรกฎาคม 2560 
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 นางสาวปรารถนา บุญญฤทธิ์ 
ผูแทนจาก สศอ. เขารวมพิธีทําบุญ
ตักบาตรเพื่อถวายเปนพระราชกุศล 
ครบรอบ 1 ป วันสวรรคต พระบาท
สมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันท่ี 
13 ตุลาคม  2560 ณ  ห องโถง 
อาคาร สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

 นายศิริรุจ จุลกะรัตน ผู อํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม  เข  าร  วมหารือในโอกาส
ผูเชี่ยวชาญดานอุตสาหกรรม 4.0 และเศรษฐกิจดิจิทัล
ประเทศเยอรมนี เดินทางมาประเทศไทยเพ่ือขยายความ
รวมมือทางธุรกิจและนวัตกรรมดานอุตสาหกรรม 4.0 
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม กลาวปาฐกถา
พิเศษในหัวขอ “Roadmap การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม” 
โดยนายศิริรุจ จุลกะรัตน ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ไดเขารวมการเสวนาในหัวขอ “Japanese Car Makers Contribution 
to Thai Government Policy on Next Generation Vehicles” 
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม The Landmark Bangkok

 นางสาวสมจิตต เอี่ยมวรชัย เลขานุการกรม พรอมขาราชการ และเจาหนาที่ สศอ. รวมงาน “วันตอตานคอรรัปชัน 2560” ภายใต
แนวคิด “รัฐบาลใหม! คอรรัปชั่นเกา?” เม่ือวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร 
เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ 
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ความหมายของดอกไมจันทนพระราชทาน ๗ แบบความหมายของดอกไมจันทนพระราชทาน ๗ แบบ
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 ดอกดารารัตนหรือดอก Daffodil 
เป นดอกไมทรงโปรดของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และทรง
พระราชทานใหกับสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถอยูเสมอเม่ือคร้ังยังทรง
ศึกษาและประทับอยูที่ประเทศสวิสเซอรแลนด

´Í¡¡ØËÅÒº
 ดอกกุหลาบเปนสัญลักษณแหงความรัก
อันบริสุทธิ์ ดวยอานุภาพแหงความจงรักภักดี
ของทวยราษฎรที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ในองคพระประมุขของชาติ เพื่อถวายความ
อาลัยเป นค ร้ังสุดท ายแด พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผูเปนกษัตริย
ที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

´Í¡ÅÔÅÅÕè
 แสดงออกถึงความรักที่บริสุทธิ์เชนเดียวกับดอกกุหลาบสีขาว 
ยังแสดงออกถึงความซื่อสัตยและเทิดทูนดวยอานุภาพแหงความจงรัก
ภักดีของพสกนิกรชาวไทยท่ีมีต อพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชและความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน

´Í¡¡ÅŒÇÂäÁŒ
 เป  นสัญลั กษณ  ของความ ม่ันคง 
ค ว า ม รั ก  แล ะค ว า มส ง  า ง า ม  สมดั่ ง
พระมหากรุณาธิคุณในการบําเพ็ญพระราช
กรณียกิจนานัปการของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใหขจร
ขจายไป ท้ังแผ นดิน ไทยตลอดถึงนานา
ประเทศทั่วโลก
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 คือสัญลักษณของความม่ันคงและอุดมสมบูรณ ชาวจีนเช่ือวา
เปนไมมงคลเพราะดอกพุดตานเปล่ียนสีไดถึงสามสีภายในวันเดียวกัน 
ซึ่งเปรียบเสมือนวัฏจักรของชีวิตมนุษยที่เริ่มตนเปรียบเหมือนผาขาว 
เติบโตขึ้นพรอมกับสีสันที่แต งแตมขึ้นมา จนกระทั่งสูงอายุมากข้ึน
พรอมกับสีที่ เข มขึ้นจนกระท่ังร วงโรยจากไป เพื่อเปนการระลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณและพระราชกุศลอุทิศถวายคร้ังสุดทายแดพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 ดอกดารารัตนนิยมใชมอบใหแกบุคคลอันเปนท่ีรัก เพ่ือบอกวา
ไมเคยหวังส่ิงใดตอบแทนและยังหมายถึง เกียรติยศ ความกลาหาญ 
สัญลักษณของความหวัง ชื่อดอกดารารัตนยังมีความหมายที่ลึกซึ้ง 
โดยคําวา “ดารา” หมายถึง ดวงดาว คือส่ิงที่อยูสูงสุด คําวา “รัตน” 
หมายถึง แกว คือ สิ่งที่มีคา
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 เป นดอกไม สร างสรรค ประดิษฐ ขึ้น
เพื่ อสื่ อถึ งการดับสูญและความเป น ทิพย   
เพ่ือเปนการถวายความอาลัยคร้ังสุดทายแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชผู ทรงสถิตในดวงใจประชาราษฎร
ตราบชั่วนิรันดร 
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 เป นตัวแทนเสมือนความ
อาลัยในการสูญเสียของพสกนิกร
ทุกหมูเหลา แทนดวงใจไทยทุกดวง
ในการนอมสงเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในการ พระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ
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