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หรือเพื่อประโยชนอื่นใดกรุณาอางอิงแหลงที่มา
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เดือนพฤศจิกายน ในฉบับนี้พบกับคอลัมนบทความพิเศษ เรื่อง 

“พระอัจฉริยภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการพัฒนา

อุตสาหกรรม” 

  รวมถึงบทความจากคอลัมนตาง ๆ ที่นาสนใจ ไมวาจะเปน 

แนวทางยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมเซรามิกสมัยใหมใหกาวทัน

อุตสาหกรรมอนาคต, สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกับการกาวสู 

สศอ. 4.0 ปดทายดวย เลาเรื่อง ไปเยือนเชียงตุง : ดูตลาดการคา

และตลาดปูนซีเมนต   

  แลวพบกับสาระความรูนาอานไดในฉบับหนานะคะ

      

ดวยความปรารถนาดี
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พระอัจฉริยภาพดานเทคโนโลยีพระอัจฉริยภาพดานเทคโนโลยี
และนวัตกรรมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม

 “โมเดลประเทศไทย 4.0” วิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย  ภายใต การนําของพลเอกประยุทธ 
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ เพื่อพัฒนา
ประเทศใหสามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามท่ีเปลี่ยนแปลง
อยางเร็ว นําประเทศไทยใหกาวไปสูการเปนประเทศในโลกท่ีหนึ่งที่มี
ความมั่งคั่งและยั่งยืน พัฒนาจากประเทศรายไดปานกลางไปสูประเทศ
รายไดสูง โดยการปรับเปล่ียนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู “Value–Based 
Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” ซึ่งมีหลักการ 
คือ เปล่ียนจากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม” 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสู การ
ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม  และ
เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน
 นวัตกรรม  จึงกลายเป นกระแสที่สํ าคัญในภาคอุตสาหกรรม 
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงริเริ่มมาแลวเกินกวาครึ่งศตวรรษ จาก 9 ผลงานนวัตกรรมซ่ึงแสดงถึง
พระอัจฉริยภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันเปนที่ประจักษทั้งชาวไทย
และชาวโลก
1. เคร่ืองกลเติมอากาศท่ีผิวน้ําหมุนชาแบบทุนลอย (กังหันน้ํา
ชัยพัฒนา) 
 เปนเครื่องกลเติมอากาศที่ใชในการเติมออกซิเจนลงในนํ้าที่ระดับผิวน้ํา 
เพื่อช วยบําบัดนํ้าเสีย ได รับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย สินทางปญญา 
นับวาเปนสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริยพระองคแรก
ของไทยและครั้งแรกของโลก  นอกจากน้ี “กังหันชัยพัฒนา” ยังไดรับรางวัล
เหรียญทองจาก The Belgian Chamber of Inventor ภายในงาน 
“Brussels Eureka 2000” ณ กรุงบรัสเซลส ประเทศเบลเยียม
2.  เคร่ืองกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ํา  
 เปนเครื่องกลเติมอากาศที่ใชในการเติมออกซิเจนที่ระดับลึกลงไป
ใตผิวนํ้าจนถึงดานลางของแหลงนํ้า

กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
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3. การใชน้ํามันกล่ันบริสุทธิ์ เป นน้ํามันเช้ือเพลิงสําหรับ
เคร่ืองยนตดีเซล  
  ในป พ.ศ. 2546 ทรงไดรับการทูลเกลาฯ ถวายรางวัลจาก
โครงการ “โครงการนํ้ามันไบโอดีเซลสูตรสกัดจากนํ้ามันปาลม”
ในงาน “บรัสเซลส ยูเรกา” ซึ่งเปนงานแสดงสิ่งประดิษฐใหมของโลก
วิทยาศาสตร ณ กรุงบรัสเซลส ประเทศเบลเยียม
4.  การใช  น้ํามันกล่ันบริสุทธิ์ เป นน้ํามันหลอล่ืนสําหรับ
เคร่ืองยนตสองจังหวะ
 เปนการใชนํ้ามันปาลมกลั่นบริสุทธิ์ทดแทนนํ้ามันปโตรเลียม 
สําหรับใชหลอลื่นเครื่องยนตสองจังหวะ เชน เครื่องรถมอเตอรไซค 
เครื่องสูบนํ้า เปนตน ทั้งนี้ปาลมเปนพืชที่ใหปริมาณนํ้ามันตอพื้นที่
ปลูกสูงและสามารถผลิตใชเองไดภายในประเทศ
5.  การดัดแปรสภาพอากาศเพ่ือใหเกิดฝน (ฝนหลวง)  
 จุด เริ่ มต น ในป   พ .ศ .  2498 เนื่ อ งจากป ญหาภัยแล  ง
ในประเทศไทยโดยเฉพาะภาค ในหลวงจึงทรงมีพระราชดําริ
การทําฝนเทียม โดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตกับ
ทรัพยากรท่ีมีอยู รวมท้ังการประยุกตผลการวิจัยของประเทศตาง ๆ 
เชน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และอิสราเอล 
6.  ภาชนะรองรับของเสียท่ีขับออกจากรางกาย  
 เปนภาชนะเพ่ือรองรับปสสาวะ ที่ประยุกตใชไดทั้งผูปวยและ
ผูที่ตองเดินทางหรือติดการจราจรอยูบนทองถนน รูปลักษณทันสมัย 
ราคาประหยัดกวาอุปกรณนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งทรงออกแบบ
ขณะประชวร
7. อุปกรณควบคุมการผลักดันของเหลว
 เปนเครื่องยนตที่ขับดันน้ําเพื่อใชในการขับเคลื่อนเรือ และนํามา
ใชบรรเทาความรุนแรงของสถานการณนํ้าทวม ดันน้ําใหไหลออกสู
ทะเลอยางรวดเร็ว ชวยแกปญหานํ้าทวมใหกับประเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
8. การปรับปรุงสภาพดินเปร้ียวเพ่ือให  เหมาะแก การ
เพาะปลูก (โครงการแกลงดิน) 
 เปนการปรับปรุงสภาพดินเปร้ียว ใหเปนดินท่ีมสีภาพทีเ่หมาะสม 
สําหรับปลูกพืชตาง ๆ 
9. น้ํ าลาย เ ทียมชนิดเจลสําห รับผู  ท่ี มีภาว ะปากแห ง
น้ําลายนอย (วุนชุมปาก) 
 ชวยแกไขภาวะปากแหง นํ้าลายนอย มูลนิธิทันตนวัตกรรม 
ในพระบรมราชูปถัมภ หนวยทันตกรรมพระราชทานในพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ดําเนินงาน “โครงการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมนํ้าลายเทียมชนิดเจล” จนไดผลิตภัณฑ
ชื่อวา “วุนชุมปาก (Oral Moisturizing Jelly)” 
 ดวยพระอัจฉริยภาพทางดานการประดิษฐ ทรงไดรับการถวาย
พระราชสมัญญาจากองคกรการประดิษฐนานาชาติวา เปน ‘พระบิดา 
แหงการประดิษฐโลก’ โดยสมาพันธนักประดิษฐนานาชาติ (IFIA) 
ซึ่งมีสํานักงานใหญอยูที่กรุงบูดาเปสต สาธารณรัฐฮังการีไดกําหนดให
วันที่ 2 กุมภาพันธ เป นวันนักประดิษฐโลก (International 
inventor’s day convention : IIDC) เร่ิมจัดขึ้นในป พ.ศ. 2551
เพ่ือเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 

80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 และประธานไอเฟยไดเขาเฝาฯ 
ทูลเกลาฯ ถวายรางวัลไอเฟยคัพพรอมใบประกาศนียบัตรเกียรติคุณ 
(IFIA Cup) และเหรียญรางวัลจีเนียสไพรซ (Genius Prize) 
พรอมดวยผูอํานวยการสมาคมสงเสริมการประดิษฐ สาธารณรัฐ
เกาหลีใต  หรือคิปา (KIPA) ได ถวายรางวัลสเปเชียลไพรซ 
พร อมประกาศนียบัตร (Special Prize) แดพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นอกจากนี้
ยังมี เหรียญรางวัล Genius Medal จากผลงาน ทฤษฎีใหม
และเศรษฐกิจพอเพียง, รางวัล Special Prize จากองคกร KIPA 
ลาสุด นายโคฟ อันนัน ในนามยูเนสโก ถวายรางวัลความสําเร็จสูงสุด
ด านการพัฒนามนุษยของโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ
นอกจากนั้นองคการทรัพยสินทางปญญาโลก หรือ WIPO ทูลเกลาฯ 
ถวายรางวัล WIPO Global Leaders Award หรือ รางวัล
ผู นําทรัพยสินทางปญญาโลก ซึ่งนับเปนรางวัลแรกของ WIPO 
ที่จัดทําข้ึนและถวายแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชเปนลําดับแรก 
 ทุกนวัตกรรมจากพระราชดําริของพระองคทานลวนเกิดมาจาก
สายพระเนตรอันกวางไกลและการทรงงานอยางหนักเพื่อบําบัดทุกข
บํารุงสุขใหแกพสกนิกรทุกหมูเหลา ใหมีคุณภาพชีวิตและมีความเปน
อยูที่ดีขึ้น ทรงทุมเทท้ังพระวรกายและพระปรีชาสามารถจนไดรับ
การยกยองวาเปนกษัตริย ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก ดวยพระ
มหากรุณาธิคุณที่ทรงมีตอปวงชนชาวไทย สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เป นล นพ นอันหาท่ีสุดมิ ได   ในฐานะองค กร ช้ีนําการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศสูความยั่งยืน ขอนอมนําแนวพระราชดําริ
การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเปนกลไกในการขับเคล่ือนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศใหสามารถเติบโตและแขงขัน
ไดอยางย่ังยืน ผานแผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
ที่มีแนวทาง ใหการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร การนํา
เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่คํานึงถึงส่ิงแวดลอมมาใชตอยอดพัฒนา
การผลิตในภาคอุตสาหกรรม ยกระดับขีดความสามารถในการ
แขงขัน ใหหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง พัฒนา
คุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง อันจะเกิดประโยชนตอประเทศ
ชาติ และสรางความสุขใหประชาชนชาวไทยอยางยั่งยืน

จัดทําโดย
นางสาวปทิตตา เตชะศุภสิน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
แหลงขอมูลอางอิง

ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ป 
(พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงอุตสาหกรรม
ประเทศไทย 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม, 

http://www.drborworn.com/
13 สิ่งประดิษฐ ของ ในหลวง รัชกาลที่ 9 “พระบิดา

แหงการประดิษฐไทย”, http://www.94fmclub.net/
9 นวัตกรรมกําเนิดโดยในหลวงรัชกาลที่ 9 พิสูจนพระอัจฉริยภาพ

นักประดิษฐผูยิ่งใหญแหงศตวรรษ, http://mcfiva.com
11 สิง่ทีพ่อสราง ในหลวงรัชกาลที ่9 “พระบดิาแหงการประดิษฐโลก”, 

https://mgronline.com/
4
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ECONFF  CUS

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

● ความสําคัญของอุตสาหกรรมเซรามิก
 ในภาพรวมตอเศรษฐกิจของประเทศ
  อุตสาหกรรมเซรามิกเปนอุตสาหกรรมพ้ืนฐานที่มีความสําคัญ
ตอเศรษฐกิจไทยมาต้ังแตในอดีต เน่ืองจากมีการใชวัตถุดิบใน
ประเทศเปนสวนใหญ มีการจางแรงงานในกระบวนการผลิตเปน
จํานวนมาก โรงงานสวนใหญตั้งอยูในพ้ืนที่ตางจังหวัด จึงนับเปน
อุตสาหกรรมที่ชวยกระจายรายไดไปสูชนบทไดเปนอยางดี อีกทั้งยัง
เปนผลิตภัณฑที่สะทอนอัตลักษณดานวัฒนธรรมในแตละทองถิ่น
อกีดวย โดยผลิตภณัฑเซรามิกทีเ่ราสามารถพบเห็นไดในชวีติประจําวนั 
ไดแก กระเบ้ืองปูพื้น บุผนัง เคร่ืองสุขภัณฑ เคร่ืองใชบนโตะอาหาร 
ของชํารวยเคร่ืองประดับ ลูกถวยไฟฟา เปนตน 
 จากสถิติ ในป 2559 มีโรงงานเซรามิกจํานวน 557 โรงงาน
มีการจางงานประมาณ 45,000 คนตอป การผลิตและจําหนาย
กระเบื้องปูพื้นบุผนังและเครื่องสุขภัณฑมีแนวโนมลดลงเมื่อเทียบกับ
ป 2559 โดยกระเบ้ืองปูพ้ืนบุผนัง มีปริมาณลดลงจากป 2555
ที่ 180.43 ลานตารางเมตร เหลือ 154.17 ลานตารางเมตร ในขณะที่
การผลิตเครื่องสุขภัณฑลดลงจากป 2556 ที่มีปริมาณ 7.42 ลานชิ้น 
เหลือ 7.22 ลานชิ้น การจําหนายกระเบ้ืองปูพื้นบุผนัง มีปริมาณ
ลดลงจากป 2555 ที่ 194.68 ลานตารางเมตร เหลือ 162.82 
ลานตารางเมตร ในขณะที่ปริมาณการจําหนายเครื่องสุขภัณฑ
มีแนวโนมคอนขางลดลงจากป 2556 ที่มีปริมาณ 4.80 ลานชิ้น 
ลดลงเหลือ 4.52 ลานช้ิน (แผนภาพที่ 1 และ 2) 
  ดานการสงออกผลิตภัณฑเซรามิกรวมมีมูลคา 764.64 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ตอป คิดเปนรอยละ 0.35 ของมูลคาการสงออกของ
สินคาทั้งหมดของไทย ผลิตภัณฑในกลุมเซรามิกที่มีการสงออกสูงสุด 
ไดแก เครื่องใชบนโตะอาหาร เคร่ืองสุขภัณฑ และกระเบ้ืองปูพื้น
บุผนัง ตามลําดับ ตลาดสงออกหลักผลิตภัณฑเซรามิกที่สําคัญ
ของไทย คือ ญี่ปุน โดยในป 2559 การสงออกไปญ่ีปุน มีมูลคาสูงถึง 
175 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 31.48 ของมูลคา

การสงออกผลิตภัณฑเซรามิกของไทย อยางไรก็ตาม พบวาตั้งแต
ป 2557 มูลคาการสงออกในตลาดสงออกสําคัญคอนขางชะลอตัว 
ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการค าโลก ตัวอย างเช น 
ตลาดสงออกหลักอยางญี่ปุ น ไทยมีการสงออกลดลง จากมูลคา
203 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2557 เหลือ 175 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ในป 2559 หรือลดลงรอยละ 13.78 และ คาดวาจะชะลอตัวไปจน
สิ้นป 2560 ในขณะท่ีการนําเขาผลิตภัณฑเซรามิกรวม มีมูลคา 
510.91 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตอป คิดเปนรอยละ 0.26 ของมูลคา
การนําเขาของสินคาทั้งหมดของไทย โดยมีการนําเขากระเบื้องปูพื้น
บุผนังจากประเทศจีน และผลิตภัณฑเซรามิกสําหรับใชในหองปฏิบัติ
การจากอินโดนีเซียและจีนเปนหลัก

● ปญหาที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรม
 เซรามิกของไทย
  จากสถิติที่กลาวมาขางตน แมวาไทยจะสามารถสงออก
ผลิตภัณฑเซรามิกไปยังประเทศตาง ๆ ซึ่งสร างรายได ให กับ
ผู ประกอบการผลิต และแรงงานในประเทศตลอดมา แตในชวง
หลายปที่ผานมา ผูประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิก ประสบกับ
ปญหาหลายประการ เชน ปญหาตนทุนเชื้อเพลิง การขึ้นคาแรง
ขั้นตํ่าตามนโยบายของรัฐบาล ปญหาการชะลอตัวของภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลกท่ีส  งผลให กํ าลั งซื้ อ
ของผูบริโภคลดลง อีกทั้งยังไดรับผลกระทบจากการแขงขันกับสินคา
จากประเทศคูแขง โดยเฉพาะคูแขงจากประเทศจีน ซึ่งมีขอไดเปรียบ
ทั้งในดานวัตถุดิบ ราคา และมีกําลังการผลิตเซรามิกที่ใหญที่สุด
ในโลก สามารถผลิตสินค าได หลายมาตรฐาน หลายรูปแบบ
หลายระดับราคา และการแขงขันกับประเทศในสหภาพยุโรป เชน 
สเปน อิตาลี และเยอรมนี ในตลาดระดับบน ซึ่งมีความไดเปรียบ
ในดานเทคโนโลยีการผลิตระดับสูงและการออกแบบผลิตภัณฑ
อยูในระดับแนวหนาของโลก ปญหาตาง ๆ ที่รุมเราอุตสาหกรรม

แนวทางการยกระดับแนวทางการยกระดับ
ศักยภาพอุตสาหกรรมศักยภาพอุตสาหกรรม

เซรามิกเซรามิกสมัยใหมใหกาวทันสมัยใหมใหกาวทัน
อุตสาหกรรมอนาคตอุตสาหกรรมอนาคต
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เซรามิกแบบด้ังเดิมเปนผลใหขีดความสามารถในการ
แขงขันลดนอยถอยลง และยังทําใหเกิดการแยงชิงสวนแบง
การตลาดของผู ผลิตของไทยทั้งตลาดในประเทศและ
ตลาดตางประเทศ ดังนั้น ผู ผลิตจําเปนตองหาแนวทาง
การปรับตัวเพ่ือใหสามารถอยูรอดและแขงขันได ซึ่งก็มี
หลายแนวทางท่ีนิยมปฏิบัติกันอยูแลว เชน การลดตนทุน
โดยใชพลังงานทดแทน การลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ 
การจัดการดานขนสง การบริหารจัดการเทคโนโลยีและ
เคร่ืองจักร รวมถึงมีกิจกรรมเพ่ือกระตุนตลาดเพ่ือเพ่ิม
ยอดขายการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ  การวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑใหม เพ่ือเจาะตลาดลูกคาระดับสูง 
โดยตองคํานึงถึงสิ่งแวดลอมและสังคมเปนพื้นฐานสําคัญ

● แนวทางการปรับตัวเพื่อเพิ่มขีด
 ความสามารถในการแขงขัน
  ปจจบุนัรัฐบาลมีนโยบายการพัฒนา 10 อตุสาหกรรม 
เปาหมาย ซึ่งเปนกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต 
โดยมี การต  อยอด  5  อุ ตสาหกรรม เดิ ม  และ เติ ม 
5 อุตสาหกรรมอนาคต เชน อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 

แผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 3

ภาพที่ 1 กระเบ้ือง บุผนัง เครื่องสุขภัณฑ 
ที่มา : http://g02.s.alicdn.com

ภาพที่ 2 เครื่องใชบนโตะอาหาร
ที่มา : http://foodstylistchannel.com

ภาพที่ 3 ของชํารวยเครื่องประดับ 
ที่มา : http://cl.lnwle.com

ภาพที่ 4 ลูกถวยไฟฟา 
ที่มา : http://eldtrip.ipst.ac.th

อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ การแพทยครบวงจร ดิจิทัล ขนสงและการบิน 
ซึ่ ง เป นอุตสาหกรรมท่ีจะมาแทนท่ีอุตสาหกรรมแบบเดิม  ๆ 
และอุตสาหกรรมอนาคตเหลาน้ี มีเซรามิกเขาไปเปนชิ้นสวนประกอบ 
โดยเซรามิกดังกลาว จะเปนเซรามิกที่เรียกวา “เซรามิกสมัยใหม” 
ซึ่งมีความแตกตางกับเซรามิก ดั้งเดิมที่ทํามาจากวัสดุจากธรรมชาติ 
เชน ดิน หิน ทราย แรธาตุตาง ๆ ที่มีคุณสมบัติดานการทนความรอน 
ไมเปนสนิม เปนฉนวนไฟฟา แตจะเปราะและตกแตกงาย แตเซรามิก
สมัยใหมประกอบดวยสารบริสุทธิ์ของสารประกอบเปนหลัก เชน 
ออกไซด คารไบด ไนไตรด บอไรด โดยนําไปเผาในอุณหภูมิที่สูงกวา 
1,250 องศาเซลเซียส จนไดผลิตภัณฑที่มีนํ้าหนักเบา ทนความรอน
ไดสูงมาก ยืดหยุน ไมผุกรอน ไมสึกหรอ ทนปฏิกิริยาเคมีไดดี 
เปนมิตรกับสิ่งมีชีวิต จึงทําใหมีการพัฒนา นําเซรามิกสมัยใหม
มาประยุกตใชในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ มากมาย เชน อุตสาหกรรม
เคร่ืองใช  ไฟฟ า อุปกรณเค ร่ืองยนต  ชิ้นส วนอิเล็กทรอนิกส  
ฉนวนไฟฟา วัสดุขัดเจียร ชิ้นสวนในรางกายมนุษย อุปกรณชิ้นสวน
ผลิตภัณฑที่มีขนาดเล็ก ชิ้นสวนยานอวกาศ สวนประกอบของ
เคร่ืองบินพาณิชย  
 ผลจากแนวโนมของอุตสาหกรรมของโลกที่จะพัฒนาไปสู 
อุตสาหกรรมอนาคตมากขึ้น ทําใหในหวงเวลาอันใกลนี้ การผลิต
เซรามิกสมัยใหม คาดวาจะไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองเพ่ือรองรับ
ความตองการนําไปใชในผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมอนาคตในรูป
ชิ้นสวนหรือในดานอื่น ๆ มากข้ึนตามไปดวยจึงนับวาเปนโอกาส
หรือชองทางสําหรับผูผลิตที่มีศักยภาพท่ีจะปรับตัวจากการผลิต
เซรามิกแบบดั้งเดิมมาสูการผลิตเซรามิกสมัยใหม หรือเปนโอกาส
สําหรับผูผลิตรายใหมที่จะเขามาสู ภาคการผลิตเซรามิกสมัยใหม 
เพื่อรองรับการผลิตสินคาในอุตสาหกรรมอนาคต ผูผลิตที่ปรับตัว
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ไดเร็วก็ยอมจะชวงชิงสวนแบงตลาดไดกอน ทั้งนี้ ในการปรับตัว
ของผูผลิตรายเดิมหรือการเขาสู ภาคการผลิตของผูผลิตรายใหม 
จํา เป นต องมีการศึกษาความเป นไปได และป จจัยแวดล อม 
เพ่ือยกระดับการผลิต เซรามิกสมัยใหมใหสามารถรองรับการผลิต
ผลิตภณัฑของอุตสาหกรรมอนาคตได โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
  1. ศึกษาวิเคราะหความเปนไปไดของการผลิตผลิตภัณฑ
เซรามิกสมัยใหม เพ่ือใหทราบถึง
   - ความตองการใชผลิตภัณฑเซรามิกเพ่ือใชเปนชิ้นสวน
ในสินคาอุตสาหกรรมอนาคตใน 10 ปขางหนา
   -  ความพรอมหรือศักยภาพในการยกระดับการผลิต
ใหสามารถผลิตชิ้นสวนเซรามิกสมัยใหมเพื่ออุตสาหกรรมอนาคต
   -  ความเปนไปไดทางการตลาดที่จะรองรับชิ้นสวนที่ผลิต
จากเซรามิกสมัยใหม
  2. ทําการวิจัยและพัฒนาหรือรวมทุนกับผูผลิตตางประเทศ
ที่มีเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับการผลิตและผลิตผลิตภัณฑเซรามิก
สมัยใหม พรอมทั้งใหมีการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
ในการผลิตผลิตภัณฑที่มีนวัตกรรมที่ตอบสนองความตองการใช
ของตลาด
  3. รัฐบาลและหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของมีการจัดสรร
เงินทุนและสิทธิประโยชน  เพื่อการสนับสนุนการปรับตัวของ
ผูประกอบการเดิมหรือสนับสนุนการลงทุนของผูประกอบการใหม 
  4. รัฐบาลและหน วยงานท่ีเ ก่ียวข องร วมกันถ ายทอด
องคความรูที่เปนประโยชนเพื่อยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม
เซรามิกใหกับผูประกอบการและแรงงานในอุตสาหกรรมเซรามิก
สมัยใหม
  5. ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบตาง ๆ ที่เปนอุปสรรค
ตอการส งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ทั้งทางด านการผลิต
และการตลาด รวมถึงโลจิสติกส

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 
ที่มา : http://chittaveelearning.

weebly.com

กระสวยเครื่องทําความรอน 
ที่มา : http://g04.s.alicdn.com

ขอตอเทียม 
ที่มา : http://www.
health2click.com

ชิ้นสวนยานอวกาศ 
ที่มา : https://www.awesomestories.com

ชิ้นสวนยานเครื่องบิน 
ที่มา : http://www.ceramicindustry.com

ในขณะท่ีภาครัฐเนนบทบาทการจัดวางนโยบายเพ่ือขับเคล่ือน
เปาหมายไปในทิศทางเดียวกัน จัดสรรเงินทุนและสิทธิประโยชน 
ถายทอดองคความรูดานเทคโนโลยีใหกับผูประกอบการและแรงงาน 
และแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ เพ่ือใหอุตสาหกรรมเซรามิกไทย
กาวผานความทาทายไดอยางแข็งแกรงและยั่งยืน ซึ่งเปนการ
ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมเซรามิกใหก าวทันไปพรอมกับ
อุตสาหกรรมอนาคตตอไป

จัดทําโดย 
นางสาวพชรวรรณ สนธิมุล

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
แหลงขอมูลอางอิง :

1. วัสดุเพื่อการดํารงชีพ ผศ.ดร.เบญญา เชิดหิรัญกร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, http://matse1.matse.illinois.edu/

ceramics/future.html
2. Future Trends of Ceramics, 

http://matse1.matse.illinois.edu/ceramics/future.html
3. ปญหาและความตองการของผูประกอบการผลิตอุตสาหกรรม

เซรามิกในจังหวัดลําปาง, file:///C:/Documents%20
and%20Settings/potcharawan/My%20Documents/

Downloads/DigitalFile_139030.pdf
4. เซรามิก, http://www.thaiceramicsociety.com/

ab_cer.php
ที่มา :  1-2 : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 3 : ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
  4 : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

สํานักงานปลัด กระทรวงพาณิชย

 ดังนั้น จากกระแสการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของโลกและจากนโยบายของภาครัฐที่สงเสริม
ให  เ กิดอุตสาหกรรมอนาคตซ่ึงจะส งผลให 
อัตราการเติบโตของการใชเซรามิกสมัยใหม
เป นชิ้นสวนเช่ือมโยงกับการผลิตผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมอนาคตมีแนวโนมที่จะขยายตัว
เพิ่มมากขึ้นดวย หากผูประกอบการยังไมเริ่ม
ปรับตัวตั้งแตตอนนี้ เมื่อความตองการใชสินคา
อุตสาหกรรมอนาคตเพิ่มสูงขึ้น ก็อาจทําให
สูญเ สียโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรม
เซรามิกในเวลาอันสมควร ซึ่งจะทําให เกิด
การเสียเปรียบในด านการแย งชิงส วนแบง
การตลาด และยังทําใหอาจตองนําเขาสินคา
ที่เราก็อาจสามารถผลิตไดเองดวย ในขณะน้ี 
ถือเปนโอกาสที่ดีสําหรับนักลงทุนในการพัฒนา
ธุรกิจเพื่อการแขงขันกับเวทีโลก โดยภาคเอกชน
ควรเปนผูมีบทบาทในการสรางความตองการ
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต 
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ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ

  ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนกันยายน 2560 ขยายตัว
รอยละ 4.2 เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน สาขา
อุตสาหกรรมการผลิตสําคัญที่ขยายตัว  เช น  อุตสาหกรรม
การผลิตสวนประกอบและอุปกรณยานยนต อุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑยาง และอุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive
  ●  อุตสาหกรรมการผลิตสวนประกอบและอุปกรณยานยนต 
ดัชนีผลผลิตขยายตัว รอยละ 31.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปก อน เนื่องจากมีการเพิ่มการผลิตจากเครื่องยนตดีเซล 
สอดคลองกับขยายตัวตามการผลิตรถยนตในประเทศ รวมท้ัง
ความต องการที่ เพิ่มขึ้นของลูกค าในกลุ ม AEC (อินโดนีเซีย 
และฟลิปปนส)
  ●  อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยาง ดัชนีผลผลิตขยายตัว
รอยละ 15.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจาก
มีปริมาณน้ํายางออกสูตลาดเปนจํานวนมาก และมีการสงออกไป
ประเทศจีนซึ่งเปนตลาดหลักเพิ่มมากข้ึน ทําใหมีการผลิตเพ่ิมขึ้น
  ●  อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive ดัชนีผลผลิต
ขยายตัวรอยละ 9.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เน่ืองจาก
มีการจัดทําฐานขอมูล รวมถึง Big data สงผลใหความตองการ 

HDD ในการจัดเก็บขอมูลเพิ่มขึ้น และการเพ่ิมการผลิตสินคา
ที่มีสวนประกอบของ HDD เชน คอมพิวเตอร จึงทําใหมีการผลิต
เพ่ิมขึ้น

  สําหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญที่หดตัว เช น 
อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ อุตสาหกรรมการผลิต
เส้ือผาสําเร็จรูป และอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอตนนํ้า
  ● อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ ดัชนีผลผลิต
หดตัวรอยละ 28.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจาก
สภาพอากาศท่ีมีปริมาณฝนตกมากในทุกภูมิภาคของประเทศ 
ทําใหยอดขายในประเทศลดลง ขณะท่ีการสงออกเคร่ืองปรับอากาศ
ลดลงในตลาดสงออกสําคัญ เชน กลุมประเทศอาเซียน
  ●  อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป ดัชนีผลผลิตหดตัว
รอยละ 12.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนไปตาม
ทิศทางการจําหนายในประเทศท่ีลดลง และการสงออกไปยังตลาด
สําคัญ เชน ญี่ปุน สหภาพยุโรป ที่ยังคงหดตัว
  ●  อุตสาหกรรมการผลิตส่ิงทอตนน้ํา ดัชนีผลผลิตหดตัวรอย
ละ 7.6 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน โดยเฉพาะสินคา
เสนดาย และผาทอชนิดตาง ๆ ที่ลดการผลิตลงเน่ืองจากตลาด
ในประเทศมีการนําเขาสินคามาจําหนายมากขึ้น รวมทั้งตลาดสงออก
สําคัญ เชน จีน ญี่ปุน ยังคงหดตัว

 การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกันยายน 2560 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 4.2 
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนผลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมสาคัญ ๆ 
เชน อุตสาหกรรมการผลิตสวนประกอบและอุปกรณยานยนต อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยาง 
และอุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive อัตราการใชกาลังการผลิตในเดือนกันยายน 2560 
อยูที่รอยละ 63.6

8

ÊÃØ»Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ �
¡ÒÃ¼ÅÔμÀÒ¤ÍØμÊÒË¡ÃÃÁà ×́Í¹¡Ñ¹ÂÒÂ¹»‚ 2560

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม



99



101111111110000000000000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หลังจากท่ีมีการปรับปรุงฐานะกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ขึ้นเปนหนวยงานระดับกรมในสังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) โดยถือเอาวันที่ 5 กันยายน 2534 เปนวัน
กอตั้ง สศอ. นั้น ไดมีพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535 แบงสวน
ราชการใน สศอ. ออกเปน 6 สวนราชการ โดยมีอํานาจหนาที่ 4 ดาน 
มุงเนนการตอบสนองตอภารกิจของ อก. ประกอบดวย (1) เสนอแนะ
นโยบายของกระทรวง และนโยบายในการจัดสรรงบประมาณของ
หนวยงานในกระทรวง (2) กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการ ของหนวยงานในกระทรวง (3) จัดทํารายงาน
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสาขาตาง ๆ และ (4) กําหนดนโยบายในการ
สํารวจ เก็บรักษา และใชประโยชนขอมูลของหนวยงานในกระทรวง
และทําหนาที่เปนศูนยขอมูลของกระทรวง 
  โดยในยุค สศอ. 1.0 นี้ นอกจากจะเปนยุคกอต้ังแลว ยังอาจ
หมายเหตุไวไดอีกวาเปนยุคเรร อน เน่ืองจาก สศอ. ยังไมมีอาคาร
สํานักงานฯ เปนของตนเอง ชวงเร่ิมตนใชอาคารนารายณของกระทรวงฯ 
เปนที่ทําการ ตอมาในป 2537 จึงย ายมาอยู ที่อาคารกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

สศอ. 4.0

ใน   วาระโอกาสท่ีกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
   ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช เม่ือวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่ผ านมา ซึ่งถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมในคร้ังที่ 4 สอดคลองกับการท่ีประเทศไทยกําลังปรับเปล่ียนโมเดลทางเศรษฐกิจเขาสูประเทศไทย 4.0 และระบบราชการ 4.0 
พอนองภูจึงจะขอเลาถึงวิวัฒนาการท่ีผานมาของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ตลอดจนทิศทางที่ สศอ. กําลังจะมุงไปกันสักหนอยครับ

  หลังจากวิกฤติเศรษฐกิจในป 2540 สศอ. ไดรับการยอมรับ
ใหเปนผูประสานการจัดทําแผนปรับโครงสรางอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2541-
2545) เพื่อรองรับการปรับตัวและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ของภาคอุตสาหกรรม ภารกิจที่ไดรับมอบหมายในการปรับโครงสราง
อุตสาหกรรม เชน การทําแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 
และการจัดทําฐานขอมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ (Industrial 
Competitive Benchmarking) เพื่อใหอุตสาหกรรมของประเทศ
มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน
  ซึ่งในยุคนี้ สศอ. ไดผลักดันใหเกิดการจัดตั้งสถาบันเครือขาย
ของกระทรวงอุตสาหกรรมข้ึน เพื่อเป นองค กรรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมในสาขาตาง ๆ และหลังจากที่กอตั้งผานมาเกือบ 10 ป 
ในที่สุด สศอ. ก็ไดยายมาอยูในอาคารถาวร (ที่ทําการปจจุบัน) ในป 2543 
ซึ่งเปนปที่พอนองภูเขารับราชการนั่นเอง
  โดยในยุคนี้ สศอ. มีการปรับปรุงโครงสรางตามกฎกระทรวง
การแบงสวนราชการ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 โดยจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญคือ เปลี่ยนจากการ
เปนหนวยงานที่ตอบสนองตอภารกิจของ อก. เปนหนวยงานที่มีภารกิจ
วางแผนพฒันาอตุสาหกรรมของประเทศ ตลอดจนการสงสัญญาณเตือนภัย
ทางอุตสาหกรรมอยางถูกตอง โดยมีการเพิ่ม “กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ระหวางประเทศ” เพ่ือรองรับภารกิจความรวมมือดานอุตสาหกรรม
ระหวางประเทศท่ีประเทศไทยมีการเจรจาเขตการคาเสรี และความรวมมือ
ตาง ๆ เพิม่มากขึน้
  ทั้งนี้ในปลายของยุคนี้ สศอ. ไดพัฒนาระบบศูนยขอมูลเชิงลึก
ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Intelligent Unit) ครอบคลุมรายสาขา
อุตสาหกรรมที่สําคัญตาง ๆ เพื่อเปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศสําคัญ
แกผูประกอบการ และภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งในดานการผลิต
การคา กฎระเบียบ เทคโนโลยี ตลอดจนขาวสารตาง ๆ ที่จําเปน 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

สศอ. 2.0  : ยุควางรากฐาน (พ.ศ. 2540 – 2550)สศอ. 2.0  : ยุควางรากฐาน (พ.ศ. 2540 – 2550)สศอ. 1.0  :  ยุคกอตั้ง  (พ.ศ. 2534 – 2539)สศอ. 1.0  :  ยุคกอตั้ง  (พ.ศ. 2534 – 2539)

“สํานักงานเศรษฐกิจ“สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม” อุตสาหกรรม” 
กับการกาวสู กับการกาวสู 

Shar ingShar ing
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  เปนยุคที่ สศอ. ไดรับความไววางใจจากผู บริหารกระทรวง
อุตสาหกรรม และภาคส วนต าง ๆ เป นอย างมาก งบประมาณ
ในป 2551-2555 เพิ่มจากป 2550 เปนสองเทาตัว โดยภารกิจที่สําคัญ
คือการกํากับการดําเนินงานตามแผนแมบทการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม (Productivity) พ.ศ. 2551-2555 
และแผนแม บทโครงสร  างพื้ นฐานทางป ญญา  ( In te l lectual 
Infrastructure) พ.ศ. 2551-2555 
  ในยุคนี้ สศอ. ไดมีการปรับปรุงโครงสราง ตามกฎกระทรวง
การแบงสวนราชการ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 โดยเพิ่มเติม “สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม” 
ขึ้นเพื่อตอบสนองตอความสําคัญของการวิจัยประเด็นทางเศรษฐกิจ
เพื่อเปนพื้นฐานในการกําหนดนโยบายท่ีเหมาะสม ตลอดจนการรวบรวม
ขอมูลเศรษฐกิจที่ เพียงพอเพ่ือการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้
ยังถือเปนยุคแหงการสานพลังกับภาคสวนอ่ืน ๆ เพ่ือกําหนดทิศทาง
การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่ออนาคตดวย โดยในป 2553 มีการลงนาม
ความรวมมือกับกระทรวงแรงงานและ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดทํา
ฐานขอมูลอุปสงค อุปทานกําลังคนรองรับการวางแผนพัฒนาภาค
อุตสาหกรรมของประเทศ  ตลอดจนมีการร วมมือ กับสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) เพ่ือผลักดันมาตรการสงเสริม

  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองตอนโยบายภาครัฐ และการเปล่ียนแปลงตาง ๆ  
ที่เกิดขึ้น สศอ. ไดมีการแตงตั้งคณะทํางานการปรับโครงสรางภายใน สศอ. 
โดยมีคณะผูบริหารของ สศอ. รวมเปนคณะทํางาน เพื่อวิเคราะหวา
ภารกิจใดที่ยังคงมีความสําคัญอยู  ภารกิจใดหมดความสําคัญแลว 
หรือภารกิจใดที่จะมีความสําคัญมากขึ้นในอนาคต ซึ่งจากประชุมหารือ
รวมกันไมนอยกวา 6 คร้ัง พบวาในยุคตอไปนั้นขอมูลสารสนเทศ
จะเปนเร่ืองท่ีมีความจําเปนอยางมาก สศอ. จึงจําเปนตองรู เทาทัน 
ผ านการพัฒนาการวิ เคราะห ชุดข อ มูลขนาดใหญ   (B ig  Data) 
การคาดการณอนาคต (Foresight) และการมีขอมูลทั่วประเทศอยาง
เพียงพอ (Geographic Information System : GIS) 
  นอกจากนี้นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมที่จัดทําจะตองมีทั้ง
ความกวาง (รอบดาน) และความลึก (รอบรู) คือ สามารถกําหนด
อุตสาหกรรมเปาหมายท่ีจะสงเสริมการพัฒนาไดอยางชัดเจน สามารถ
เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ที่ต องการพัฒนาตาง ๆ (เชน เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
หรือระเบียงเศรษฐกิจ) ไดอยางเปนรูปธรรม ตลอดจนสามารถกําหนด
รายละเอียดและวางทาทีการเจรจาดานการพัฒนาอุตสาหกรรมระหวาง
ประเทศไดอยางมีชั้นเชิง ซึ่งจากหัวขอเหลานี้ไดนํามาสู การปรับปรุง
โครงสราง ตามกฎกระทรวงการแบงสวนราชการ สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ตามที่ไดเลาแลว
ในตอนตนนั่นเอง 
  ซึ่งโดยสรุปจาก 3 ยุคที่ผ านมาของ สศอ. ไดแก ยุคกอต้ัง 
ยุควางรากฐาน และ ยุคสานพลัง จะนํามาสู ยุคที่ 4 อยางไรน้ัน 
คําตอบก็คงขึ้นกับคน สศอ. ตลอดจนผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม 
และภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของที่จะรวมมือกันเพื่อใหภาคอุตสาหกรรม
ไทยสามารถยืนหยัดไดอยางมีศักด์ิศรีในเวทีโลกหรือไม ซึ่งหากทุกคน
มองประชาชนเปนศูนยกลาง และขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและความคิด
สรางสรรค บนฐานขอมูลที่เพียงพอแลว ยุคที่ 4 ของ สศอ. นี้ก็คง
สามารถเปนยุค “ดั่งขงเบง” คือเปนดั่งกุนซือเทวดา ที่ชวยพากองทัพ
ภาคอุตสาหกรรมไทยกาวนําไกลในเวทีโลกได ... เปนกําลังใจให สศอ. 
ดวยนะครับ ทานผูอาน  

จัดทําโดย 
นายจักรพันธ เดนดวงบริพันธ (พอนองภู)

แหลงที่มาของขอมูล
1. กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม พ.ศ. ตาง ๆ, 

www.ratchakitcha.soc.go.th
2. เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ตาง ๆ, www.bb.go.th
3. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2554), 2 ทศวรรษ สศอ. 

กับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย

สศอ. 4.0 :  (พ.ศ. 2558 – ปจจุบัน)สศอ. 4.0 :  (พ.ศ. 2558 – ปจจุบัน)

การลงทุนรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco car) เพื่อเปน 
Product Champion ตัวที่ 3 ของอุตสาหกรรมยานยนตไทยตอเนื่องจาก
รถปคอัพ และจักรยานยนต และในป 2554 ก็ไดรวมกับภาคสวนตาง ๆ 
จัดทําแผนพัฒนาอุตสาหกรรมไทยระยะ 20 ป (พ.ศ. 2555-2574) โดยมี
วิสัยทัศนใหอุตสาหกรรมไทย “มุ งสู อุตสาหกรรมสรางสรรคที่สมดุล
และยั่งยืน” 

นับตั้ งแต คณะรักษาความสงบแห งชาติ  (คสช . )  ได  เข  าดูแล
ความสงบเรียบรอยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ไดผลักดันใหทุกสวน
ราชการใหความสําคัญกับการกําหนด และดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติ 
ระยะ 20 ป ตลอดจนการขับเคลื่อนการดําเนินการเพ่ือใหประเทศไทยกาว
เขาสูยุคประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) คือ ยุคท่ีเศรษฐกิจไทยจะตอง
ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค แทนการใชทรัพยากร
และทุนแบบเดิม ๆ ตลอดจนการพัฒนาสูระบบราชการ 4.0 โดยมี 
3 ยุทธศาสตรหลัก คือ 1) เป ดกว างและเช่ือมโยงกัน (Open & 
Connected Government) 2)  ยึดประชาชนเป นศูนย กลาง 
(Citizen-Centric Government) และ 3) มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 
(Smart & High Performance Government) 
  ซึ่ง สศอ. ก็ไดดําเนินการเพ่ือตอบสนองตอทิศทางดังกลาว
ดวยเชนกัน อาทิ การพัฒนาการกรอกแบบสอบถามการผลิตรายเดือน
ออนไลน เพื่ออํานวยความสะดวกและเพิ่มความถูกตองในการกรอก
ขอมูลจากผูประกอบการ การพัฒนา Application ตาง ๆ เพ่ืออํานวย
ความสะดวกในการบริการโดยเฉพาะเรื่องข อมูลสารสนเทศ เช น 
Application OIE/Car search/Fuel Tracker 

สศอ. 3.0 : ยุคสานพลัง (พ.ศ. 2551 – 2557)สศอ. 3.0 : ยุคสานพลัง (พ.ศ. 2551 – 2557)
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http://www.friendsofnatureecotour.com

 เชียงตุง (Kyaing tong) ตั้งอยูในรัฐฉาน (Chan State) ซึ่งเปนรัฐที่มีพื้นที่ใหญ
ที่สุดในเมียนมา เชียงตุงเปนเมืองของชาวไทเขิน และชาวไทใหญ ถือไดวาเปนเมืองท่ีมีความเจริญ
รุงเรืองมากเทียบเทาเมืองเชียงใหมแหงลานนาไทยและเมืองเชียงรุงแหงสิบสองปนนาเลยทีเดียว 
เชียงตุงต้ังอยูทางทิศตะวันออกของแมนํ้าสาละวิน บนความสูงประมาณ 2,700 ฟุตเหนือระดับ
นํ้าทะเลปานกลาง มีรูปรางเปนแองกระทะ มีภูเขาลอมรอบมีที่ราบนอยมาก แมจะเปนที่ราบ
แตก็มีพื้นท่ีตะปุมตะปา และเชียงตุงตั้งอยูบนเสนทาง R3B ที่เช่ือมไทย เมียนมา และจีนเขาดวยกัน 
จึงนับวาจะเปนเมืองที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจมากขึ้นตอไปในอนาคต
       เชียงตุงมีประชากรหลากหลายชาติพันธุ อาศัยอยู ร วมกันสวนใหญจะเปนชาวไทขึน
หรือไทเขิน ไทใหญ และพมา รองลงมา ยังมีชนกลุมนอยอื่น ๆ อีกมากมาย เชน อาขา ปะดองวา 
ลาฮู  ลีซอ ลัวะ ฯลฯ  ในป 2559 ประชากรในรัฐฉานมี 6 ลานคนและเฉพาะในเชียงตุงมีประชากร
ประมาณ 4 แสนคน 
 การเดินทางไปเชียงตุงปจจุบันนี้ไมยุ งยากและคอนขางสะดวกเมื่อเทียบกับสมัยกอน 
การจะไปเชียงตุง คณะสํารวจตองทําบอรด ดอรพาส (Temporary Border Pass) เสียกอน 
ซึ่งมีกําหนดการเดินทางไปไดไมเกิน 7 วัน ไมตองทําวีซาหรือพาสปอรต หากเกินกวานั้นจะตอง
แจงเปนกรณีพิเศษ ปจจุบันผอนผันมีกําหนด 15 วัน  
 คณะสํารวจของเราเลือกการเดินทางไปเชียงตุงโดยทางรถยนตจากดานแมสายของไทย
ขามไปทาขี้เหล็กของเมียนมาแลวเปล่ียนรถนําทางเปนรถของเมียนมา การเดินทางจะใชเวลา

  ในปงบประมาณ 2560 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ไดดําเนินการสํารวจขอมูลการคาและการลงทุน
ภายใตโครงการ Intelligence Unit คณะสํารวจขอมูล สศอ. ซึ่งประกอบดวยเจาหนาท่ี สศอ. และเจาหนาท่ีของศูนยศึกษา
การคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดเลือกพื้นที่เชียงตุง ประเทศเมียนมา เปนพื้นที่ที่จะไปสํารวจขอมูล
ระหวางวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2560

เก็บมาเลา

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

เก็บมาเลา็  เลาเรื่องเลาเรื่อง “ไปเยือนเชียงตุง : “ไปเยือนเชียงตุง : 
ดูตลาดการคาและตลาดดูตลาดการคาและตลาดปูนซีเมนต”ปูนซีเมนต”

สภาพถนนระหวางเสนทางไปเชียงตุง

ประมาณ 4 ชั่วโมงกวา ๆ ดวยระยะทาง 
165 กิโลเมตร จากทาขี้เหล็กรวมเวลาแวะพัก
กลางทาง ระหวางทางผูเขียนสังเกตุเห็นวา
เสนทางที่คณะสํารวจเดินทางเพื่อไปเชียงตุง
ตองผานดานเก็บเงินเปนคาผานทางหลายดาน 
ซึ่งคาใชจายเหลานี้จะตองถูกนับเปนตนทุน
เพิ่มในการขนสงสินคาหากทําการขนสงสินคา
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สินคาอุปโภค-บริโภคสวนใหญนําเขาจากไทย สินคาประเภทของกินเลนจากจีน

อาคารพาณิชยที่เปนแหลงขายสงและขายปลีกสินคาอุปโภค-บริโภคในตลาดในตัวเมืองเชียงตุงปายแสดงเขตกอนเขาพื้นที่เชียงตุง

สภาพภูมิประเทศระหวางเสนทางไปเชียงตุง

ผานเสนทางนี้ นอกจากนี้ สภาพถนนจากทาขี้เหล็กมุงหนาไปเชียงตุง
สวนใหญยังมีสภาพที่ไมคอยดีเทาใดนัก แตสิ่งท่ีผู เขียนเห็นแลว
เกิดความชื่นตาชื่นใจตลอดการเดินทาง คือสภาพธรรมชาติและ
แหลงนํ้า ยังมีความอุดมสมบูรณอยูมากเหมาะแกการทําเกษตรกรรม 
จึงเห็นวามีการทําการเกษตรเปนอาชีพตลอดเสนทางท่ีผานไป  
 รถของคณะสํารวจไดจอดแวะท่ีสถานีจําหนายน้ํามันหรือ
รานคาเปนชวง ๆ เพื่อพักรถและเพื่อใหคณะสํารวจไดเขาหองนํ้า
รวมถึงรับประทานอาหาร และมีโอกาสเดินเขาไปสํารวจในรานคา
เพื่อดูสินคาที่จําหนายภายในราน ซึ่งก็พบวาสินคาที่วางขายสวนใหญ
เปนสินคาอุปโภค-บริโภคที่นําเขาจากไทยเกือบทั้งหมด ระดับราคา
ก็ไม สูงจากราคาในเมืองไทยมากนัก และเม่ือสอบถามผู ขาย
ก็รับทราบว าประชาชนท่ีนี่มีความม่ันใจต อสินค าของไทยว า
มีคุณภาพที่ดี มีมาตรฐานนาเชื่อถือ และความเชื่อมั่นที่มีตอสินคา
ของไทยน้ีมีมานานแลว แตอยางไรก็ดี ก็ยังไดเห็นสินคาของประเทศ
จีนมีแทรกปะปนอยูบาง
 เมื่อจะเขาเขตพื้นที่เชียงตุง คณะสํารวจไดแวะที่ปายบอกเขต
เขาพ้ืนที่เชียงตุงเพื่อถายรูปเปนที่ระลึกจากน้ันก็มุงหนาเขาตัวเมือง
เชียงตุง เมื่อถึงตัวเมืองเชียงตุง เดิมท่ีคิดวาจะไดเห็นบานเรือนไม
โบราณในลักษณะบรรยากาศแบบทางภาคเหนือของไทยในสมัย

เม่ือหลายสิบปกอน แตกลับเห็นอาคารพาณิชย หรือที่บานเรา
เรียกวา “ตึกแถว” แบบสมัยปจจุบัน รวมถึงมีการคาขายสินคา
เหมือนในประเทศไทย ที่เห็นวางขายกันเปนล่ําเปนสัน คือ รานขาย
โทรศัพทมือถือ ซึ่งสวนใหญเปนยี่หอจากประเทศจีน   
 นอกจากอาคารพาณิชยแลว ในเมืองเชียงตุงยังมีสิ่งปลูกสราง
ตาง ๆ ที่มีปูนซีเมนตเปนสวนประกอบมากพอดูอยู เหมือนกัน 
และยังไดเห็นสิ่งกอสรางสมัยเกา ซึ่งแมจะสรางมาหลายสิบปก็ยัง
เห็นวามีการกอสรางดวยปูนซีเมนตผสมวัสดุประเภทไมและวัสดุ
อื่น ๆ  อีกหลายสถานท่ี แสดงใหเห็นถึงความรุงเรืองของเมืองเชียงตุง
ในอดีตที่มีไมนอยหนาประเทศเพื่อนบานในชวงเวลาเดียวกัน
 กอนหนาการมาสํารวจตลาดการคาและตลาดปูนซีเมนต
ในพื้นที่เชียงตุงนี้  สถิติการสงออกปูนซีเมนตของไทยมีปริมาณ
ลดลงมาก ผูเขียนไดตั้งสมมุติฐานตามขอมูลที่พบวา สาเหตุหนึ่ง
น าจะมาจากการท่ีมีผู ผลิตปูนซีเมนตรายใหญของไทย ได แก
กลุ มบริษัทปูนซีเมนตไทย (SCG) ได เข าไปลงทุนในประเทศ
เมียนมา  ซึ่งเปนตลาดสงออกหลักหนึ่งของไทยและมีผลผลิตออกสู
ตลาดในประเทศเมียนมาแลวตั้งแต ต นป 2560 นี้ โดยพื้นที่
ที่กลุ ม SCG เขาไปทําการยึดพื้นที่ตลาดในเมียนมา คือ พื้นที่
ที่ติดชายแดนไทยทางดานดานแมสอด-กาญจนบุรี อีกท้ังยังมีการ
แขงขันจากประเทศผูสงออกอ่ืนที่สําคัญอีก ไดแก ประเทศจีน 
ซึ่งเปนชาติอุตสาหกรรมยักษใหญของโลก และปจจุบันจีนไดเขามา
ครองสวนแบงตลาดในเขตภาคเหนือและตอนกลางของเมียนมา
ในสินคาประเภทเดียวกันแลวจึงนาจะมีสวนสงผลกระทบตอภาพ
การสงออกปูนซีเมนตโดยรวมของไทยดวยและมีผลใหยอดการ
สงออกปูนซีเมนตรวมจากไทยไปเมียนมาในปจจุบันลดลงคอนขาง
มาก จากแผนภาพแสดงใหเห็นถึงปริมาณการสงออกปูนซีเมนตรวม
ของไทยที่ลดจากเดือน ม.ค. 2559 ดวยปริมาณ 356.80 ลานตัน 
ลงมาอยูที่ 80.76 ลานตัน ในเดือน ก.ค. 2560 หรือลดลงรอยละ 
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บานเรือนในเมืองเชียงตุงในอดีตเม่ือป 2539
ที่มา : ปรารภ ประภาลักษณ, 

http://www.chiangmaicoffee.com/Firsttirpcar.htm

77.37 นับวามีปริมาณที่ลดลงมากในชวงเวลาไมถึง 2 ป เมื่อไดมา
สํารวจตลาดจึงสอบถามคนในพื้นที่ถึ งตลาดปูนซี เมนต ว  ามี
ภาวะตลาดเปนอยางไร รวมถึงรสนิยมการบริโภคสินคาทั่วไปของ
ชาวเชียงตุงวาเปนอยางไร ประชาชนเชียงตุงนิยมใชปูนซีเมนต
จากแหลงใด สินคาจากจีนไดเข ามามีอิทธิพลในเชียงตุงจนสง
ผลกระทบตอสินคาปูนซีเมนตของไทยหรือไม และไดรับขอมูลวา
ประชาชนชาวเชียงตุงนิยมบริโภคสินคาของไทยมาก จะเห็นไดจาก
สินคาอุปโภค-บริโภคที่นําเขาจากไทยมีวางจําหนายในรานคา
ซึ่งจะสามารถพบเห็นไดโดยท่ัวไป สวนสินคาปูนซีเมนตก็เชนกัน 
ประชาชนชาวเชียงตุงยังนิยมใชปูนซีเมนตที่นําเขาจากไทยผานดาน
แมสาย จ.เชียงราย รวมถึงวัสดุตกแตงอื่น ๆ ดวยเหตุผลความเช่ือมั่น
ในดานคุณภาพและมาตรฐานของสินคาไทย และในการกอสราง
ยังตองใชช างฝมือหรือการควบคุมงานจากคนไทย แตสําหรับ
ชางกอสรางในระดับท่ีมีความชํานาญไมสูงจึงจะใชชางชาวเชียงตุง 
เมื่อสอบถามวาถานิยมใชปูนซีเมนตของไทย เหตุใดจึงไมใชปูนซีเมนต
ที่ผู ผลิตของไทย (กลุ ม SCG) เขามาตั้งฐานผลิตในเมียนมาแลว 
จึงได ข อมูลว าโรงงานปูนซีเมนตของไทยที่ เข ามาตั้งฐานผลิต
ในเมียนมานั้นอยูไกลจากเชียงตุงมาก ซึ่งเมื่อเทียบกับระยะทางจาก
ดานแมสายเขามายังเชียงตุงนั้นการขนสงจากดานแมสายของไทยมี
ระยะทางใกลกวาการขนสงจากโรงงานปูนซีเมนตของไทยในเมียนมา 
และคาขนสงในสวนที่ใกลกับไทยจะถูกกวาการขนสงในเมียนมา
ดวยกันเอง
 จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา ปจจุบันการบริโภคสินคา
ปูนซีเมนตของไทยท่ียังสามารถครองพ้ืนที่ตลาดในเชียงตุงได   
นอกจากเร่ืองความเช่ือมั่นในคุณภาพ และมาตรฐานสินคาแลว
การท่ีสินค าปูนซีเมนตของไทยท่ีส งออกไปเชียงตุงยังมีความ
ไดเปรียบกวาผูผลิตไทยที่เขาไปตั้งโรงงานในเมียนมาและผูผลิตจาก

เหลานี้ ได ก็ เห็นจะเปนปญหาหนักอกของผู ผลิตและผู ส งออก
ปูนซีเมนตของไทยในอนาคตไมใชนอยเนื่องจากความไดเปรียบ
ดานโลจิสติกสอาจจะหมดไป และคงจะตองเรงคิดหาแนวทางปรับตัว
เพื่อใหสามารถแขงขันไดกับยักษใหญเชนจีนในพื้นที่ของเชียงตุง 

จัดทําโดย
นางสาวอัมพรพรรณ  วงษทาเรือ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
แหลงขอมูลอางอิง

เยือนเมียนมาร  รัฐฉานตะวันออก ณ เขมรัฐตุงคบุรี - เชียงตุง, 
http://www.friendsofnatureecotour.com/index.php?lay=sh

ow&ac=article&Id=539542110
ผูชวยศาสตราจารยเขียน วันทนียตระกูล, มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัยลานนา, 28 สิงหาคม 2560, 
http ://202.29.87.101/artilces/Kyaingtong01.asp
ยอนอดีตไปครึ่งชีวิต  ขับรถขามแดน ครั้งแรกไปรัฐฉาน
เชียงใหม-เชียงตุง เม่ือป 2539, ปรารภ ประภาลักษณ,

http://www.chiangmaicoffee.com/Firsttirpcar.htm
สินคาไทยในสายตาพมา, บัณรส บัวคลี่, 11 พ.ย.59  

โดย  https://columnist.smartsme.tv/punnarod/138
รศ.ดร.อัทธิ์  พิศาลวาณิชย ,รอบรูเศรษฐกิจ ตามติดตลาดโลก, 

น.ส.พ.โพสตทูเดย, ปที่ 15 ฉบับที่ 5279, วันที่ 21 ก.ค.2560, หนา 
B12  โดย  http://www.ditp.go.th/contents_at-

tach/190245/190245.pdf
เยือนถิ่นฉาน วันวานที่เชียงตุง, สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม

เอเซีย  มหาวิทยาลัยมหิดล, ก.พ.2559, 
http://www.lc.mahidol.ac.th/documents/News/20151208-

RILCATour.pdf 

จีนนั้นมาจากตนทุนโลจิสติกสที่ตํ่ากวา แตอยางไรก็ดี
ผูผลิตและสงออกปูนซีเมนตของไทยก็ควรพึงระวังคูแขง
จากประเทศจีน ซึ่งเปนยักษใหญของอุตสาหกรรม
ที่มีทั้งเทคโนโลยี เงินทุน และนโยบายในการเขามา
รวมพัฒนาเสนทางการคมนาคมขนสงในเมียนมา ผูผลิต
และสงออกปูนซีเมนตของไทยจึงไม อาจจะวางใจ
ในตลาดเชียงตุงและพื้นที่ใกลเคียงไดตลอดไป และเมื่อ
การพัฒนาเสนทางขนสงของจีนในเมยีนมามคีวามพรอม
ในระดับที่จีนจะสามารถเขามาขยายเขตการคาในพ้ืนท่ี
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 นายศิริรุจ จุลกะรัตน  ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เปนประธานเปดงานสัมมนา “โอเลโอเคมี ทางเลือก
เพื่ออนาคตปาล มน้ํามันไทย” เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพฯ 

 นายศิริรุจ จุลกะรัตน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนประธาน
ในพิธีมอบรางวัล กิจกรรม “ลุนทองกับ แบบ รง.8” ใหกับผูประกอบการท่ีเขามา
กรอกขอมูล รง.8 ผานอินเทอรเนต เมื่อวันท่ี 24 ต.ค. 2560 ณ สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

 นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงขาวดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรม ประจําเดือนกันยายน 
และไตรมาส 3/2560 เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2560 
ณ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดงานเสวนา Morning Talk เรื่อง “รวมดวยชวยกัน...แลอนาคต
อุตสาหกรรมโลก สองทิศอุตสาหกรรมไทย” เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด ทาวเวอร อินน พระราม 6



16166

75/6 ถนนพระรามที่ 6 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท 0 2202 4274, 0 2202 4284  
โทรสาร 0 2644 8516 
www.oie.go.th

สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

OFFICE
OF INDUSTRIAL ECONOMICS

วันคลายวันสถาปนา สํานักงานเศรษฐกิจวันคลายวันสถาปนา สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (สศอ.) ครบรอบ 26 ปอุตสาหกรรม (สศอ.) ครบรอบ 26 ป


