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Sharing ความรวมมือลุมนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี
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ตอนที่ 2 ตามติด กิจกรรม โครงการฝกอบรม
อยางครอบคลุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตขาว 9

เก็บมาเลา  ความรวมมือระหวางประเทศไทย-ญี่ปุน 
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Editor’s NoteEditor’s Note

หากตองการนําขอเขียนหรือบทความในฉบับ ไปตีพิมพ เผยแพร
หรือเพื่อประโยชนอื่นใดกรุณาอางอิงแหลงที่มา

  สวัสดีคะคุณผูอานจุลสาร OIE SHARE ฉบับเดือนธันวาคม 
เดือนของการเฉลิมฉลองเพื่อส งท ายปเก า ตอนรับปใหม จุลสาร
OIE SHARE ก็ยังคงมีบทความสาระความรูใหกับคุณผูอานอีกเชนเคยคะ 
  เริ่มกันที่คอลัมน Econ Focus เรื่อง ของเลนฝกสมองผูสูงอายุ
ตลาดท่ีไมควรมองขาม, คอลัมน Sharing เรื่อง ความรวมมือลุมน้ําโขง
กับสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-Republic of Korea Cooperation) 
ตอนท่ี 2 ตามติดกิจกรรม โครงการฝกอบรมอยางครอบคลุมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการผลิตขาว และปดทายดวย ความรวมมือระหวาง
ประเทศไทย-ญี่ปุ น ยกระดับดัชนีอุตสาหกรรมเช่ือมขอมูลกลุ ม
ลุมแมนํ้าโขง ในคอลัมนเก็บมาเลา   
  แลวพบกับสาระความรูนาอานไดในฉบับหนา ปใหม 2561 นะคะ

ดวยความปรารถนาดี
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กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

●● นิยามสังคมผูสูงอายุ (AGED SOCIETY)นิยามสังคมผูสูงอายุ (AGED SOCIETY)
 สังคมผูสูงอายุ (AGED SOCIETY) หมายถึง สังคมท่ีมี
ผูสูงอายุหรือผูที่มีอายุตั้งแต 60 หรือ 65 ปขึ้นไป มีสัดสวนสูง
เมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด สังคมผูสูงอายุ แบงออกเปน 
3 ระดบั ดงัน้ี

  ตสาหกรรมของเลนไทยถือไดวาเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สําคัญ สรางรายไดเขาประเทศปละไมตํ่ากวา 
7,000 ลานบาท ซึง่ของเลนทีม่อีตัราการขยายตวัอยางชดัเจน คอื ของเลนฝกสมองทุกประเภท โดยในป พ.ศ. 2559 มมีลูคาสงออกสูงถงึ 
851.27 ลานบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 38.86 เม่ือเทียบกับ ป พ.ศ. 2558 ที่มีมูลคาสงออกเพียง 
613.06 ลานบาท เน่ืองจากปจจบุนัของเลนฝกสมองไมไดจาํกดัอยูเฉพาะกลุมผูบรโิภคท่ีมเีพยีงเด็กเลก็
ในชวงวัยท่ีแตกตางกันเทาน้ัน แตในประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน ประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี และญ่ีปุน 
พบวาผูเขาใกลวยัสงูอายแุละผูสงูอาย ุ เริม่มคีวามตระหนกัถงึการบรหิารสมองดวยของเลน เพือ่ปองกัน
ภาวะสมองเส่ือมเมื่อเขาสู ชวงสูงวัย ทั้งนี้ จากแนวโนมการเติบโตของจํานวนผู สูงอายุที่เพิ่มขึ้น 
ถอืเปนโอกาสและความทาทายของผูประกอบการไทย ทีจ่ะแสวงหาชองทางการตลาดใหม เพือ่รองรบั
กระแสการเปลีย่นแปลงในอนาคต

สงัคมผูสงูอายุ (AGED SOCIETY)
 หมายถงึ สงัคมทีม่ผีูอาย ุ60 ปขึน้ไป มากกวารอยละ 10 
หรอื สงัคมทีม่ผีูอาย ุ65 ปขึน้ไป มากกวารอยละ 7 ของประชากร
ทัง้หมด
สงัคมผูสงูอายุอยางสมบรูณ (COMPLETE AGED SOCIETY) 
 หมายถงึ สงัคมทีม่ผีูอาย ุ60 ปขึน้ไป มากกวารอยละ 20 
หรอื สงัคมทีม่ผีูอาย ุ65 ปขึน้ไป มากกวารอยละ 14 ของประชากร
ทัง้หมด

สงัคมผูสงูอายุระดับสดุยอด (SUPER AGED SOCIETY)
 หมายถงึ สงัคมทีม่ผีูอาย ุ60 ปขึน้ไป มากกวารอยละ 28 
หรอืสงัคมท่ีมผีูอาย ุ65 ปขึน้ไป มากกวารอยละ 20 ของประชากร
ทัง้หมด

 สาํหรบัประเทศไทย พ.ร.บ. ผูสงูอาย ุพ.ศ. 2546 มาตรา 3 
นยิามให “ผูสงูอาย”ุ หมายถงึ บคุคลซึง่มีอายุเกิน 60 ปบริบรูณ
ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย ทั้งน้ี ประเทศท่ีพัฒนาแลวสวนใหญ
ใชเกณฑอาย ุ65 ปขึน้ไป เปนเกณฑในการเรยีก “ผูสงูอายุ”

อุ

ของเลนฝกสมองของเลนฝกสมองผูสูงอายุ ผูสูงอายุ 
ตลาดที่ไมควรมองขามตลาดที่ไมควรมองขาม
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●● สถานการณและแนวโนมสังคมผูสูงอายุสถานการณและแนวโนมสังคมผูสูงอายุ
    

 ขอมูลขององคการสหประชาชาติ (Unites Nations) 
คาดการณว า ป พ .ศ .  2593 จะมีจํานวนผู สูงอายุกว า 
2,000 ลานคน คิดเปนรอยละ 21 ของประชากรโลก และในป 
พ.ศ. 2643 จะมีจํานวนผูสูงอายุกวา 3,000 ลานคน คิดเปน
รอยละ 30 ของประชากรโลก
 สําหรับประเทศในแถบเอเชีย พบวา ญี่ปุ น มีสัดสวน
ผูสูงอายุมากท่ีสุดในโลกและเขาสูสังคมผูสูงอายุระดับสุดยอด 
(Super Aged Society) ที่มีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปมากกวา
รอยละ 28 ของจาํนวนประชากรท้ังหมดเรียบรอยแลว ตามมาดวย 
เกาหลีใต สิงคโปร และไทย ที่กาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aged 
Society) โดยมีสัดสวนผู สูงอายุใกลเคียงกัน ซึ่งสถิติจํานวน
ผูสูงอายุประเทศไทย ป พ.ศ. 2559 พบผูสูงอายุ 60 ป ขึ้นไป 
จาํนวน 9,934,309 คน คดิเปนรอยละ 15.07 จากประชากรไทย
ทั้งหมดท่ีมีจํานวน 65,931,550 คน และมีแนวโนมเติบโตอยาง
รวดเร็วตามโครงสรางประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ มูลนิธิ
สถาบนัวจิยัและพฒันาผูสงูอายไุทย คาดการณวา ในป พ.ศ. 2564 
ประเทศไทยจะเขาสู  “สังคมผู สูงอายุอยางสมบูรณ” และ 
ในป พ.ศ. 2578 จะเปน “สงัคมผูสงูอายรุะดบัสดุยอด” สะทอน
ใหเห็นวาผูสูงอายุเปนกลุมเปาหมายใหมและกําลังจะกลายเปน
กลุมผูมอีทิธิพลเฉพาะกลุม หรอื Niche Market ทีไ่มควรมองขาม

●●  ตลาดของเลนผูสูงอายุตลาดของเลนผูสูงอายุ
 เมือ่เขาสูชวงวยัสงูอายุ นอกจากการดูแลตัวเองดวยอาหาร
ที่มีโภชนาการสูงและการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอแลว 
ยงัมกีจิกรรมหนึง่ทีผู่สงูอายไุมควรละเลย คอื “การบรหิารสมอง” 
ซึ่งเปนแนวทางหน่ึงในการปองกันภาวะสมองเส่ือม โดยภาวะ
สมองเส่ือมเกิดไดหลายสาเหตุ เชน ภาวะสมองเส่ือมจาก
โรคอัลไซเมอร โรคพารกินสัน และโรคหลอดเลือดในสมอง 
เปนตน ทัง้น้ี สมาคมอลัไซเมอรนานาชาตปิระชาสมัพันธใหทัว่โลก

คาดการณโดย  *   มลูนธิสิถาบนัวจิยัและพฒันาผูสงูอายไุทย
     **  องคการสหประชาชาติ (Unites Nations)

ตระหนกัถงึความสาํคญัของภาวะสมองเสือ่ม พรอมทัง้คาดการณ
วาอกี 33 ปขางหนา หรอื ในป พ.ศ. 2593 จะมโีอกาสพบผูมภีาวะ
สมองเสื่อมไมตํ่ากวา 131.50 ลานคนทั่วโลก นอกจากนี้ 
กรมการแพทยยังเปดเผยขอมูลว า ภาวะสมองเสื่อมชนิด
อลัไซเมอรพบในผูสงูอายมุากทีส่ดุ ซึง่ผูทีม่อีาย ุ65 ปขึน้ไป มอีตัรา
เสีย่งพบได 1 ใน 9 คน และผูทีม่อีาย ุ85 ปขึน้ไป พบได 1 ใน 3 คน
 โรคอัลไซเมอรเกิดจากการตายของเซลลสมอง ทําให
การทํางานของสมองเสื่อมถอยลง พบไดหลายสาเหตุ เชน 
การเส่ือมตามวัย พันธุกรรม และการติดเช้ือในสมอง เปนตน 
ผูปวยมักมีอาการหลงลืม ชอบเลาเร่ืองเดิมซ้ําไปซ้ํามา อารมณ
แปรปรวน ในปจจุบันยังไมพบยารักษาใหหายขาด การใชยา
รักษาทําไดเพียงชะลอความเสื่อมของสมองใหชาลงเทานั้น 
ซึ่งการปองกันไมใหเกิดโรคอัลไซเมอรทําไดหลายวิธี ทั้งนี้ 
การบรหิารสมองจากการเลนของเลนหรอืเกมฝกสมองในรปูแบบ

ตาง ๆ เปนวิธีการหนึ่งที่ไดรับความนิยมไมนอย โดยของเลน
ทีเ่หมาะสมสําหรบัผูสงูอายคุวรมคีณุสมบัตเิบือ้งตน ดงัตอไปน้ี
 1. ของเลนท่ีชวยเสริมทักษะความคิด กระตุนการสังเกต 
การแกปญหา เพือ่ลดการสูญเสยีความทรงจํา เชน การจดัเรียงตวั
ตอปริศนา การปรับรูปทรงของเลนตามจินตนาการ การเลนไม
แกเชอืกปรศินา
 2. ของเลนที่ช วยกระตุ นการเคลื่อนไหวของรางกาย 
ควรเนนที่นิ้วโปง นิ้วช้ี และน้ิวกลาง เพราะมีการใชงานในชีวิต
ประจําวันผานน้ิวทั้ง 3 เปนหลัก เชน ของเลนสรางสมดุล
ตนกระบอกเพชร ของเลนอาคารบล็อกไม 
 3. ของเลนที่กระตุนบทสนทนาระหวางคนหลายชวงวัย 
เสริมสรางปฏิสัมพันธกับคนในครอบครัว การอยูรวมกับผูอื่น 
ใหความสนกุสนาน เพลดิเพลนิ ไมเครยีดจนเกินไป เชน การเลน
หมากรกุ เกมหมากกระดานตาง ๆ

ในป พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเขาสู 
“สังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ” 
และในป พ.ศ. 2578 จะเปน
“สังคมผูสูงอายุระดับสุดยอด

ในป พ.ศ. 2593 จะมีผูสูงอายุกวา 2,000 ลานคน
หรือ รอยละ 21 ของประชากรโลก และ

ในป พ.ศ. 2643 จะมีผูสูงอายุกวา 3,000 ลานคน
หรือ รอยละ 30 ของประชากรโลก

ประเทศไทย* โลก**



55

ภาพที ่1 : เกมไมเสรมิทกัษะฝกสมอง
ทีม่า : http://www.smartbomcrafts.biz

ภาพที ่2 : ของเลนลกูบอลไมหลากสี
ทีม่า : https://store.best-alzheimers-products.com

ภาพที ่3 : ของเลนไมแกเชอืกปรศินา
ทีม่า : https://www.pinterest.com

 ปจจุบันมีผู ผลิตของเลนสําหรับผูสูงอายุออกมาจํานวน
หนึ่งแลว แตมีลักษณะเปนของเลนที่สามารถเลนไดทุกชวงวัย
ตัง้แตอาย ุ5-80 ป ของเลนสาํหรบัผูสงูอายโุดยเฉพาะยงัไมตืน่ตวั
เทาไหรนกั และไมตอบสนองความตองการของผูสงูอายเุทาทีค่วร 
ซึ่งผูสูงอายุมักไมตองการใหถูกมองวาเปนผูสูงวัยและไมตองการ
เปนภาระหรือความกงัวลของบุคคลในครอบครัว ดงันัน้ หากผูผลติ
สามารถปรับตัวผลิตสินคาโดยตอบโจทยกลุมผูสูงอายุ ตลอดจน
เพิม่ชองทางการจัดจาํหนาย และการจัดสงสนิคาใหมคีวามหลาก
หลาย ยอมเปนแนวทางในการขยายชองทางการตลาดไดอีก
จาํนวนมาก
 ทัง้น้ี ของเลนทีเ่หมาะสมกบัผูสงูอาย ุควรชวยในการฟนฟู
สมรรถภาพ พัฒนาทักษะการใชสมอง กระตุนประสาทสัมผัส 
ชวยยืดบริหารกลามเน้ือ เพื่อใหผูสูงอายุไดออกกําลังเพ่ิมขึ้น 
หรอืของเลนทีช่วยเพิม่ทกัษะการทรงตวัหรอืสรางสมดลุใหกบัเทา 
ซึง่ปจจบุนัยงัมกีารผลติเปนจาํนวนไมมากนกั นอกจากนี ้วสัดทุีใ่ช
ผลติของเลนควรชวยลดหรอืปองกนัการบาดเจ็บทีอ่าจเกิดขึน้จาก
การใชงาน โดยการเลือกใชวสัดุทีผ่ลติหรอืมสีวนผสมจากธรรมชาติ 

ภาพที ่5 : ของเลนอาคารบลอ็กไม
ทีม่า : https://kidsgamestoys.com/

elderly-senior-toys-games/

ภาพที ่4 : ของเลนสรางสมดลุตนกระบอกเพชร
ทีม่า : http://www.60plusthailand.com

เชน ไม ยางพารา อีกท้ังรูปแบบของเลนควรงายตอการใชงาน 
ไมซบัซอน มขีนาดตวัอกัษร คาํอธบิาย และบรรจภุณัฑ  ทีเ่หมาะ
สมกับผูสงูอายุ 

●● เจาะตลาดของเลนฝกสมองเจาะตลาดของเลนฝกสมอง
 แมความนิยมใชอุปกรณสมารทโฟน แท็บเล็ต เลนเกม 
จะเพิ่มสูงข้ึนอยางเห็นไดชัด อยางไรก็ตาม ผลิตภัณฑของเลน
ฝกสมองยังคงมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มข้ึน ซึ่งสวนหนึ่งเติบโตตาม

ของตลาดผูสูงอายุและครอบคลุมไปยังกลุ มคนวัยทํางานที่
เตรียมพรอมจะเขาสูการเปนผูสูงอายุเพิ่มเติม เนื่องจากผูบริโภค
รุนใหมหันมาใสใจในการรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว
มากข้ึน สงผลใหตลาดของเลนฝกสมองขยายตัวตามไปดวย 

ภาพที ่7 : เกมหมากกระดาน
ทีม่า : http://www.best-alzheimers-products.eu 

ภาพที ่6  : การเลนหมากรุก
ทีม่า : https://www.masterfile.com
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 จากขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศพบวา สัดสวน
มูลคาการสงออกของเลนฝกสมองของไทยไปยังกลุมประเทศ
ตาง ๆ ทัว่โลกเฉลีย่ตัง้แตป พ.ศ. 2556-2559 ไทยสงออกของเลน
ฝกสมองไปยังกลุมประเทศยุโรปสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 67.36 
รองลงมา คือ กลุมประเทศเอเชีย อเมริกา ตะวันออกกลาง 
และอืน่ ๆ  คดิเปนรอยละ 13.68 13.06 3.71 และ 2.18 ตามลาํดบั 
 ในป พ.ศ. 2559 ไทยสงออกของเลนฝกสมองไปยังกลุม
ประเทศยุโรปสูงที่สุด คิดเปนมูลคารวม 589.96 ลานบาท 
โดยสงออกไปยังประเทศฝรั่งเศส รัสเซีย เยอรมนี และสหราช
อาณาจักร เปนตน รองลงมา คือ กลุมประเทศเอเชีย มีมูลคา
การสงออก 104.92 ลานบาท ซึ่งไทยสงออกไปประเทศญี่ปุน
เปนหลัก คิดเปนมูลคา 49.12 ลานบาท และลําดับถัดมา
เปนกลุมประเทศอเมริกา มมีลูคาการสงออกรวม 99.53 ลานบาท 
โดยสงออกไปยังประเทศสหรัฐอเมรกิา ชลิ ีและแคนนาดา เปนตน 
นอกจากน้ี ยังมีกลุมตลาดท่ีนาสนใจ คือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
และจีน ที่การสงออกของเลนฝกสมองมีแนวโนมขยายตัว
อยางตอเนือ่ง ซึง่ทีผ่านมาตลาดของเลนไทยมจีดุเดน คอื คณุภาพ
และมาตรฐาน  การผลิตท่ีไดรบัการยอมรับในระดับสากลวาดีกวา
คูแขงขนั โดยไทยกาํหนดใหของเลนตองไดรบัมาตรฐานผลติภณัฑ
อุตสาหกรรมตาม มอก.685-2540 ซึ่งเปนมาตรฐานบังคับ 
อยางไรก็ตาม ไทยมีคูแขงขันที่สําคัญ คือ จีน ฮองกง ไตหวัน 
และอินโดนีเซีย และปจจุบันยังมีคูแขงขันรายใหมอยางมาเลเซีย
และเวียดนาม ที่กําลังเรงพัฒนาตนเองตลอดเวลา สงผลให
ผู ประกอบการไทยไมสามารถหยุดนิ่งได ตองพัฒนาของเลน
อยางตอเนือ่ง 
 การพัฒนาและผลักดันตลาดของเลนไทยไมควรแขงขัน
เฉพาะดานราคาเทานั้น เน่ืองจากตนทุนการผลิตของไทย
สูงกวาประเทศคูแขงขัน ควรเนนคุณภาพและมาตรฐานการผลิต 
ซึ่งเปนจุดแข็งที่ไทยมีอยูแลว ทั้งน้ีผูประกอบการไทยควรศึกษา 
วิจัยโครงสราง และสํารวจพฤติกรรมของผู สูงอายุเพิ่มเติม 
โดยนาํขอมลูทีไ่ดมาพฒันาออกแบบของเลนดวยการนํานวตักรรม
และเทคโนโลยีมาประยุกตใช ผลิตของเลนใหมีเอกลักษณ 
ดีไซนทันสมัย แตกตางจากคูแขงขัน สอดคลองกับไลฟสไตล
ของกลุ มเปาหมายในแตละพื้นที่ และเสริมสรางภาพลักษณ
ของสินคา โดยเนนคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยเปน
สําคัญ ซึ่งการผลิตของเลนตองผานการรับรองมาตรฐานท้ังของ
ไทยและตางประเทศ นอกจากน้ี ควรขยายเครือขายผานธุรกิจ
ที่มีความสัมพันธ กัน เช น กลุ มธุรกิจบริการดูแลผู สูงอายุ 
โรงพยาบาล รานขายยา และอุปกรณทางการแพทย เปนตน 
ควบคูไปกบัการขยายชองทางการจําหนาย ดวยการประชาสัมพนัธ 

การพัฒนาเว็บไซต และการใหบริการหลังการขาย เพื่อสราง
ความนาเชื่อถือใหกับของเลนไทย ตลอดจนภาครัฐควรมี
บทบาทในการเขามาชวยสงเสริมและพัฒนาของอุตสาหกรรม
ของเลนไทย เชน การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 
การประชาสัมพันธ สร างภาพลักษณของสินค า ส งเสริม
การจัดแสดงสินคาท้ังภายในและตางประเทศ รวมทั้งการหา
แนวทางแกไขปญหาการละเมิดลขิสทิธิ ์ปองกันการลอกเลียนแบบ
สินคาไทย เปนตน ซึ่งเปนการชวยยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรม
ของเลนไทยใหเตบิโตไดอยางยัง่ยนือกีแนวทางหน่ึงดวย

จดัทาํโดย :
นางสาวอมัพร สวุรรณรตัน 

นกัวเิคราะหนโยบายและแผนปฏิบตักิาร 
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ECONECON  REVIEWREVIEW

  การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2560 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 0.5 เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนผลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ  เชน อุตสาหกรรม

ÊÃØ»Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ �
¡ÒÃ¼ÅÔμÀÒ¤ÍØμÊÒË¡ÃÃÁà ×́Í¹μ ØÅÒ¤Á»‚ 2560

กองวจิยัเศรษฐกจิอตุสาหกรรม

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2560 ขยายตัว
รอยละ 0.5 เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
สาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญที่ขยายตัว เชน อุตสาหกรรม
การผลติผลติภณัฑยาง อตุสาหกรรมการผลติ Hard Disk Drive 
และอตุสาหกรรมการผลิตสวนประกอบและอุปกรณยานยนต

● อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยาง ดัชนีผลผลิต
ขยายตัวรอยละ 44.7 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน
จากผลิตภัณฑยางแผนเปนหลัก เน่ืองจากวัตถุดิบ (นํ้ายาง) 
ออกสูตลาดมากขึ้น และปนี้มีการขยายตลาด รวมท้ังตลาด
ประเทศจีนมคีวามตองการสนิคาจากประเทศไทยอยางตอเนือ่ง

●  อตุสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive ดชันผีลผลติ
ขยายตัวรอยละ 11.4 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
เนื่องจากความตองการในตลาดโลกเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะตลาด
สหรฐัอเมรกิาและฮองกง

●  อุตสาหกรรมการผลิตสวนประกอบและอุปกรณ
ยานยนต ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 5.2 เม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสินคาเครื่องยนตดีเซล
เปนหลกั อนัเปนผลมาจากการจําหนายในประเทศและการสงออก
ทีเ่พิม่ขึน้

 สําหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญท่ีหดตัวเชน 
อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ อุตสาหกรรมการผลิต
สิง่ทอตนนํา้ และอตุสาหกรรมการผลิตอาหารทะเลแปรรูป

●  อตุสาหกรรมการผลติเครือ่งปรบัอากาศ ดชันผีลผลิต
หดตวัรอยละ 22.4 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกันของปกอน เนือ่งจาก
สภาพอากาศแปรปรวน และการชะลอตัวของภาคอสังหารมิทรพัย 
ทาํใหความตองการเคร่ืองปรบัอากาศลดลง

●  อตุสาหกรรมการผลติสิง่ทอตนนํา้ ดชันผีลผลิตหดตัว
รอยละ 20.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ซึ่งลดลง
ในกลุมสินคาเสนดายและผาทอชนิดตาง ๆ โดยลดลงท้ังตลาด
ในประเทศและตลาดสงออก

●  อุตสาหกรรมการผลิตอาหารทะเลแปรรูป ดัชนี
ผลผลติหดตวัรอยละ 11.7 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกันของปกอน 
เนือ่งจากราคาวัตถดุบิ (สตัวนํา้) ทีเ่พิม่ข้ึน

การผลิตผลิตภัณฑยาง อุตสาหกรรมการผลิต Hard 
Disk Drive และอุตสาหกรรมการผลิตสวนประกอบ
และอุปกรณยานยนต อัตราการใชกําลังการผลิต
ในเดือนตุลาคม 2560 อยูที่รอยละ 60.5
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ความเดิมจุลสาร OIE Share ฉบับท่ี 59 
เดือนกุมภาพันธ 2560 คอลัมน Sharing ไดทําการแนะนํา
กรอบความร วมมือทางเศรษฐกิจความร วมมือลุ มนํ้าโขง
กับสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong - Republic of Korea 
Cooperation) ภายใตการสนับสนุนจากกองทุนความรวมมือ
ลุ มนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong - Republic of 
Korea Cooperation Fund : MKCF) โดยประเทศไทยไดรับ
การอนุมัติใหดําเนิน โครงการฝกอบรมอยางครอบคลุมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการผลิตขาว (Comprehensive Training 
to Increase Efficiency of Rice Production in the 
Mekong Region) โดยเปนการบูรณาการดําเนินงานระหวาง 
4 หนวยงาน ไดแก 1) กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ กระทรวง
การตางประเทศ 2) กรมการขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
3) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องคการมหาชน) หรือ GISTDA กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และ 4) สถาบันอาหารและสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อเดือนกุมภาพันธ - 
มีนาคม 2560 ณ ประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี มีผูเขารับ
การฝกอบรมจากประเทศลุมนํ้าโขง ไดแก กัมพูชา เมียนมา 
สปป. ลาว และไทย รวมจํานวน 17 ราย 
 โดยที่กิจกรรมตาง ๆ ภายใตโครงการฝกอบรมดังกลาว 
ไดดําเนินการผานพนไปเรียบรอยแลวต้ังแตเดือนเมษายน 2560 
จุลสาร OIE Share ฉบับนี้ ขอตามติดกิจกรรมของโครงการ
ดังกลาว ที่ไดแบงออกเปนหลักสูตรตาง ๆ ตามลักษณะของ
เนื้อหาและองคความรูที่สําคัญที่ไดรับการเชื่อมโยงสอดประสาน
จากแตละหลักสูตร เพื่อสนับสนุนและพัฒนาองคความรูใหกับ
ผู เข ารับการฝกอบรมสามารถนําความรู และประสบการณ
ที่ไดรับ ไปตอยอดแนวความคิดและทักษะการกําหนดนโยบาย
เพื่อพัฒนาทองที่ของตนและอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง ดังนี้

กองเศรษฐกิจอตุสาหกรรมระหวางประเทศ

ความรวมมือลุมนํ้าโขงกับความรวมมือลุมนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลีสาธารณรัฐเกาหลี
(Mekong - Republic of Korea Cooperation)(Mekong - Republic of Korea Cooperation)

ตอนท่ี 2 ตามติด กิจกรรม ตอนท่ี 2 ตามติด กิจกรรม 
โครงการฝกอบรมอยางครอบคลุมโครงการฝกอบรมอยางครอบคลุม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตขาวเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิตขาว

 ● หลักสูตรการเพิ่มผลผลิตขาว จัดโดยศูนยวิจัย
ขาวสุพรรณบุรี ณ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผูเขารับการฝกอบรม
ไดรับการถายทอดทฤษฎีและภาคปฏิบัติในกิจกรรมดานตาง ๆ 
ซึ่งเปนองคความรูดานการเพิ่มผลผลิตขาว อาทิ องคความรูเรื่อง
พันธุขาว พันธุขาวลูกผสม การปองกันและกําจัดวัชพืช วิธีการ
เพาะปลูกขาว วิธีการในการลดตนทุนการผลิตขาว ความรูเกี่ยว
กับโรคและแมลงศัตรูขาว การจัดการเก็บเกี่ยวขาว นอกจากนี้
ยังมีกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูการผลิตขาวระหวางประเทศ
ลุ มนํ้าโขง (Country Profile) ทําใหผู เขารับการฝกอบรม
เกิดการเรียนรูและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง รวมท้ังสามารถ
นําองคความรูตาง ๆ เหลานี้ไปประยุกตใชในภารกิจการทํางาน
ในทองถ่ินของตนเองซ่ึงเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพและ
ปริมาณผลผลิตขาวของประเทศลุมนํ้าโขงได

Shar ingShar ing
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●  หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตและ
การผลิตสีเขียว จัดโดยสถาบันอาหาร ณ กรุงเทพมหานคร 
จากการที่ผู  เข ารับการฝกอบรมไดเรียนรู หลักสูตรการเพิ่ม
ผลผลิตขาวมาแลวในขั้นตน หลักสูตรนี้ ผูเขารับการฝกอบรม
ไดรับการตอยอดเพ่ือเรียนรูการสรางมูลคาเพ่ิมจากกระบวนการ
ภายหลังการเก็บเกี่ยวขาว ในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑขาว 
การเพ่ิมประสิทธิภาพในโรงสีขาว และเทคโนโลยีการประหยัด
พลังงานเพื่อส่ิงแวดลอม โดยไดรับเกียรติจากกรณีศึกษา 
โรงสีกิจประเสริฐ อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยคุณมนัส  
กิจประเสริฐ ผูจัดการโรงสีขาว มารวมถายทอดประสบการณ 
เน่ืองจากท่ีผานมา ปริมาณผลผลิตขาวสารท่ีไดจากกําลัง
การผลิตที่มีอยูของโรงสีคอนขางตํ่าเมื่อเทียบกับกําลังการผลิต
ของโรงสีอื่น ๆ ดังนั้น เพื่อการปรับปรุงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิตใหมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น จึงไดเขารวม
โครงการกับสถาบันอาหารในการเปนที่ปรึกษาเพ่ือรับขอเสนอ
แนะในการปรับปรุงเพ่ิมผลิตภาพการผลิต โดยมีผู เช่ียวชาญ
ของสถาบันอาหารดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเขาไป
สํารวจตรวจสอบและดําเนินการเก็บข อมูลการผลิตของ
โรงสี และตอมาโรงสีกิจประเสริฐไดดําเนินการและรวมมือ
ในการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตควบคู
ไปกับการประหยัดพลังงานเพ่ือการอนุรักษ สิ่ งแวดล อม 
เปนกรณีศึกษาท่ีประสบความสําเร็จและผูเขารับการฝกอบรม
ใหความสนใจเปนอยางย่ิง  

●  หลักสตูรการตดิตามผลผานการใชเทคโนโลยี 
จัดโดย GISTDA ณ จังหวัดชลบุรี โดยหลักสูตรนี้
เป นการถ  ายทอดความรู  ทฤษฎีของการนํ า เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศมาพัฒนาการเกษตรเชิงพื้นที่ อาทิ การใช
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการติดตามและประเมินพื้นที่
ปลูกขาว นับวาเปนหลักสูตรท่ีผู เขารับการฝกอบรมเห็นวา

เปนเรื่องใหมที่ยังไมเคยไดรับการเรียนรูมากอน และมีประโยชน
อยางยิ่งตอการนํากลับไปประยุกตใชในการดําเนินงาน เนื่องจาก
ในปจจุบันการบริหารจัดการดานการเกษตรของประเทศลุมนํ้า
โขงไดมีการเร่ิมนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการเกษตร
เชิงพื้นที่บางแลว แตยังไมกวางขวางมากนัก เนื่องจากยังขาด
บุคลากรผูเช่ียวชาญในการถายทอดองคความรู และอุปกรณ
เครื่องมือท่ีมีราคาสูง (ดาวเทียมสํารวจ) สงผลใหกระบวนการ
เพาะปลูกและการผลิตขาว ยังคงมีตนทุนสูงทําใหเกษตรกร
ผู ผลิตมีรายได ไม คงท่ีแน นอน ขาดประสิทธิภาพในการ
วางแผนและดําเนินงาน รวมถึงขาดความตระหนักในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติให  เ กิดคุณค าสูงสุด ดังนั้น ผู  เข ารับ
การฝกอบรมจึงเห็นวานาจะเปนโอกาสอันดีที่ GISTDA และ
ประเทศลุ มนํ้าโขงจะสามารถตอยอดพัฒนาความรวมมือ
ระหวางกันตอไปได
 ภายหลังจากผูเขารับการฝกอบรมไดรับการถายทอด
องคความรู และทฤษฎีตาง ๆ รวมท้ังแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ
จากกรณีศึกษาของไทยแลว ตอมาในเดือนมีนาคม 2560 
ผูเขารับการฝกอบรมไดไปศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากหนวยงาน
ดานนวัตกรรม เทคโนโลยี การเกษตรและเศรษฐกิจสรางสรรค 
ที่ สอดคล องกับ ท้ัง  3 หลักสูตรของโครงการฝ กอบรม 
ณ สาธารณรัฐเกาหลี ไดแก 

 ●  Rural Development Administrative 
(RDA) สถาบันพัฒนาชนบทแห  งสาธารณรัฐ เกาหลี 
เป นหน  วยงานทํ าหน  าที่ ในการวิ จั ย  พัฒนา  ส  ง เสริ ม 
และใหบริการดานการเกษตร กอตั้งขึ้นในชวงวิกฤตขาดแคลน
อาหารหลังช วงสงครามเกาหลีสงบลง เมื่อป  พศ . 2505 
จึงมุ  ง เน นพัฒนาการผลิตข าวให  เพียงพอต อการบริโภค
ภายในประเทศ  และตลอดระยะเวลาที่ผ  านมาประสบ
ความสําเร็จเป นอย างดี ต อมาได พัฒนาการผลิตพืชผัก
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ใหเพียงพอตอการบริโภค เนื่องจากมีชวงเวลาเพาะปลูกจํากัด
ที่ไมสามารถเพาะปลูกไดในฤดูหนาว จึงเปนชวงระยะเวลา
ของการปฏิวัติขาว คือ การสรางโรงเรือนพลาสติกเพื่อควบคุม
อุณหภูมิการเพาะปลูก อยางไรก็ดี ผลจากการดําเนินการคา
ระหวางประเทศ ทําใหรูปแบบของการเกษตรของเกาหลี

เปลี่ยนแปลงไป RDA จึงจําเปนตองพัฒนางานใหสามารถรองรับ
ตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย ทั้งน้ี RDA ไดมีความรวมมือ
กับกรมวิชาการเกษตรของไทยในการจัดต้ังศูนย Korea Project 
on International Agriculture: KOPIA) ประจําประเทศไทย 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณด าน
วิชาการเกษตรซ่ึงกันและกัน รวมท้ังไดพัฒนาศักยภาพของ

นักวิจัยในการเดินทางแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานและฝกอบรม
ทั้งระยะส้ันและระยะยาว โดยผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรู
เทคนิคที่หลากหลาย อาทิ การเกษตรเพื่ออนาคตที่สอดคลอง
กับการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก การพัฒนา
พันธุทองถิ่นเพ่ือลดคาธรรมเนียมการใชพันธุของตางประเทศ 
และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเกษตรอินทรียดวยการใช
ทรัพยากรแบบหมุนเวียน เปนตน 

●  Innopolis Foundation หรือมูลนิธิ
เมืองนวัตกรรมแหงสาธารณรัฐเกาหลี เปนหนวยงาน
ตนแบบของการนําเทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนามาตอยอด
สู ภาคการผลิต  ซึ่ งผู  เข า รับการฝ กอบรมได แลกเปลี่ยน
ประสบการณการดําเนินงานเมืองนวัตกรรมระดับโลก และยังได
จุดประกายความคิดสรางสรรคในตนเอง เพื่อนําองคความรู 
ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใชในทั้งดานการเกษตรและ
อุตสาหกรรมขาวแบบครบวงจร นอกจากนี้ยังไดเรียนรูแนวทาง
ดานการวิจัยพัฒนาเพ่ือเพิ่มมูลคาในอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร 
และเทคโนโลยีชีวภาพ โดยสาธารณรัฐเกาหลีไดสนับสนุน
และสงเสริมใหมีการใชนวัตกรรมเพ่ือเสริมสรางขีดความ

สามารถในการแขงขันของประเทศ สรางโอกาสทางการตลาด
ใหมๆ รวมท้ังสรางสินคาและบริการท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง ปจจุบัน 
INNOPOLIS Foundation แหงสาธารณรัฐเกาหลี ไดลงนาม
บันทึกขอตกลงความรวมมือในการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร
และการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ Food Innopolis 
ร วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีของไทย 
โดยครอบคลุมต้ังแตการแลกเปลี่ยนขอมูล ประสบการณ 
การให คําปรึกษา การจัดฝ กอบรมให กับผู ประกอบการ
ทั้ งสองประเทศ ซึ่ งจะนําไปสู ความร วมมือระหว างไทย
และเกาหลีในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปท่ีแนนแฟนมากยิ่งขึ้น 

 ●  Korea Aerospace Research Institute 
(KARI) หนวยงานดานกิจการอวกาศแหงสาธารณรัฐเกาหลี 
กอตั้งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2532 มีภารกิจในการทํางาน
วิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีอวกาศ โดยสรางฐานปลอย
กระสวยอวกาศในสาธารณรัฐเกาหลี และพัฒนาดาวเทียม
ขึ้นเอง ซึ่งดาวเทียมระบบชวงคลื่นแสงท่ีไดปลอยขึ้นสูวงโคจร
แลว คือ KOMPSAT 1, KOMPSAT 2 และ KOMPSAT 3 
สถาบันแหงนี้มีที่ตั้งอยูที่เมืองแทจอน ซึ่งเปนเมืองใหญอันดับ 5 
ของเกาหลี และกําลังจะกลายเปนศูนยกลางทางดาวิทยาศาสตร 
เมืองแหงอนาคตและศูนยกลางวิทยาศาสตรชั้นสูงของเกาหลี
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อีกดวย โดยผูเขารับการฝกอบรม ไดแลกเปลี่ยนและเรียนรู 
ขอมูลดาวเทียม ขอมูลเชิงพ้ืนที่ รวมทั้งขอมูลประกอบอื่น ๆ 
มีขอคนพบวา ขอมูลจากดาวเทียมสํารวจทรัพยากรของเกาหลี 
จะถูกนําไปประยุกต ใช ประโยชน อย างกว างขวาง อาทิ 
ใชประโยชนเพื่อศึกษาและสํารวจพื้นที่สําหรับการเพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจหลักตาง ๆ ของประเทศ การคาดการณและ
พยากรณผลผลิตทางการเกษตร โดยการเขาพบหนวยงาน
ในครั้ง น้ี มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ
ฝกอบรม ซึ่งมีเปาหมายการเรียนรูการประยุกตใชเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศเพ่ือวางแผนในการเพาะปลูกขาว โดยไทย
มีดาวเทียมสํารวจในลักษณะเดียวกันกับเกาหลี ผานเน้ือหา
การฝกอบรมในการถายทอดองคความรู และแลกเปล่ียน
ประสบการณของไทย และนําเสนอกรณีศึกษาเพ่ือเปนตนแบบ
ในการวางแผนการผลิตเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรดวย
 จากการได ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากหนวยงานดาน
นวัตกรรม เทคโนโลยี การเกษตรและเศรษฐกิจสรางสรรค 
มีความสอดคลองกับหลักสูตรการฝกอบรม ทําใหผู เข ารับ
การฝกอบรมไดรับองคความรูและประสบการณเพ่ิมเติมที่สําคัญ
ดานเทคโนโลยีอวกาศ ความกาวหนาดานนวัตกรรม การจัดการ

เกษตรและการบริหารจัดการพื้นที่ เพาะปลูกแมว าเกาหลี
จะมีพื้นที่เพาะปลูกเพียงเล็กนอยเน่ืองจากลักษณะภูมิประเทศ
เปนภูเขา โดยกิจกรรมดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคของ
กองทุน MKCF เพื่อรวมพัฒนาประเทศอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
โดยมีไทยเปนประเทศกลางในการสอดประสานกับเกาหลี
ในฐานะประเทศท่ีมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
 สถานะปจจุบัน การดําเนินกิจกรรมดานการฝกอบรม
ไดเสร็จสิ้นลงแลว โดยประเทศไทยไดจัดทํารายงานข้ันกลาง 
(Midterm Report) เพื่อรายงานสถานะการดําเนินกิจกรรม 
ปญหาและอุปสรรคการดําเนินงาน ตลอดจนการใช จ าย
ดานงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ตอสถาบันความรวมมือ
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ มนํ้าโขง (Mekong Institute : MI) 
ซึ่งไดรับมอบหมายเปนผูประสานงานหลักและบริหารจัดการ
กองทุน MKCF เพื่อเตรียมจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
ต อ ท่ีประชุมระดับเจ  าหน า ท่ีอา วุ โสและระดับรัฐมนตรี
แมโขง-เกาหลี สําหรับข้ันตอนตอไป จะเปนการดําเนินกิจกรรม
ของไทยในฐานะผู จัดโครงการฝกอบรม เพื่อติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Site Visits) จากผูเขารับ
การฝกอบรมของ กัมพูชา เมียนมา สปป. ลาว และไทย 
เมื่อระยะเวลาผ านไปว า ได นําองค ความรู  ทักษะและ
ประสบการณที่ไดรับจากโครงการฝกอบรมดังกลาว มาประยุกต
ใช ในการดําเนินงานที่จะกอใหเกิดประโยชนทั้งแกตนเอง 
หนวยงาน ทองถ่ิน และประเทศลุมนํ้าโขงเปนเชนไร เพื่อนํามา
จัดทําเปนรายงานฉบับสมบูรณของโครงการ (Final Report) 
และเป นตัวอย างของการดําเนินงานสร างความร วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหวางประเทศลุมนํ้าโขงและสาธารณรัฐเกาหลี 
โดยจะได นําเสนอรายงานความคืบหนามายังท านผู อ าน 
OIE Share ในโอกาสตอไป

จัดทําโดย :
นายชาลี ขันศิริ 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นางศุภวรรณ เทอดเกียรติ์บูรณะ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

แหลงขอมูลอางอิง :
โครงการฝกอบรมอยางครอบคลุมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการผลิตขาว ภายใตความรวมมือลุมแมนํ้าโขง
กับสาธารณรัฐเกาหลี

กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ กระทรวงตางประเทศ
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รูปที่ 1 แสดงแผนการพัฒนาขอมูลดัชนีอุตสาหกรรมของประเทศเวียดนาม 
ที่มา : จากการ workshop ภายใตหลักสูตรฯ

  ลักสูตร  Int roduct ion to Indust r ia l 
  Production Indices for Mekong Countries 
นบัเปนหลักสตูรแรกทีพ่ฒันาโดยสาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 
(สศอ.) ซึ่งไดรับทุนการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุนและกระทรวง
การต างประเทศ โดยกรมความร วมมือระหว างประเทศ 
เพื่อฝกอบรมบุคลากรจากประเทศกลุมลุ มแมนํ้าโขงในการ
จัดทําดัชนีภาคอุตสาหกรรม เปาหมายหลักเพ่ือกอใหเกิด
ความรวมมือระหวางประเทศตอการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ในระดับภูมิภาค ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการยกระดับขอมูล
ดชันภีาคอตุสาหกรรมไปสูระดับสากล โดยมกีลุมเปาหมาย ไดแก 
สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งเปนประเทศ
ที่นักลงทุนและผู ประกอบการไทยใหความสนใจไปลงทุน 
รวมท้ังมีการขยายฐานการผลิตไปสูประเทศดังกลาวมากข้ึน
อยางตอเนื่อง  
 จากการจัดทํา workshop ภายใตหลักสูตรดังกลาว
พบวา ปจจุบันการพัฒนาขอมูลของภาคอุตสาหกรรมและขอมูล
ดัชนีอุตสาหกรรมของประเทศในกลุมนี้ มีระดับที่แตกตางกัน 
โดย สปป.ลาว และเมียนมา ยังไมมีรายงานการจัดทําดัชนี
อุตสาหกรรม สําหรับกัมพูชาไดเริ่มจัดทําดัชนีอุตสาหกรรมแลว
แตยังมีขอมูลไมตอเน่ือง จากรายงาน ASEAN Statistical 
yearbook โดยสํานักเลขาธิการอาเซียน ซึ่งปรากฏมีขอมูล
ดัชนีอุตสาหกรรมในบางป เน่ืองจากไมได รายผลในทุกป 
อยางไรก็ตาม ในทุกประเทศไดมีการจัดตั้งโครงสรางองคกร
เพื่อเตรียมรองรับการดําเนินการแลว ซึ่งในกลุมประเทศเหลานี้ 
สศอ .  ก็ ได มีการช วยสนับสนุนการจัดทํากรอบแนวทาง 

(Framework guidance) ในการจัดเตรียมขอมูลเบื้องตน
เพื่อใชจัดทําดัชนีอุตสาหกรรมในอนาคตตอไปดวย สําหรับ
เวียดนามจัดเปนกลุมประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาการใชขอมูล
ดัชนีอุตสาหกรรมเปนไปอยางกาวกระโดด โดยเร่ิมการจัดทํา
ดัชนีอุตสาหกรรมเม่ือป ค.ศ. 2007 ปจจุบันมีความพรอม
ของขอมูลโดยความครอบคลุมในระดับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ที่ขยายขอบเขตไปใน 4 หมวดตามมาตรฐาน United Nations 
รวมทั้งไดเผยแพรขอมูลอยางตอเนื่อง แตยังไมมีการเผยแพร 
3 รายงาน ไดแก ดัชนีอัตราสวนผลิตภัณฑสําเร็จรูปคงคลัง 
ดัชนีผลิตภาพแรงงาน และรายงานอัตราการใชกําลังการผลิต 
ซึ่งไดมีการแลกเปลี่ยนความรูกับ สศอ. ในสวนท่ีเปนรายงาน
ที่ยังไมไดดําเนินการดังกลาว และแผนงานระยะส้ัน กลาง 
และยาว อีกดวย
 ทั้งนี้ ประโยชนสําคัญในการจัดทํา workshop ทําให
ประเทศตาง ๆ เขาใจกระบวนการ และวิธีการของการดําเนิน
การจัดการขอมูลอยางเปนมาตรฐานมากยิ่งข้ึน อยางไรก็ตาม ใน
แตละประเทศมีวิธีการดําเนินการ และโครงสรางหนวยงานท่ี
แตกตางกันไป อาทิ การจัดทําหนวยการจัดเก็บขอมูล สําหรับ
ไทยจะอยูในรูปแบบรายโรงงาน (establishment) สวนของ
เวียดนามมีการจัดทํารูปแบบบริษัท/กลุมบริษัท (enterprise) 
เปนตน ซึ่งแมจะเปนวิธีการที่สามารถเก็บขอมูลไดเหมือนกัน 
แตการเปรียบเทียบและกรณีการใชขอมูลเพื่อเปรียบเทียบ
ขอมูลในแตละประเทศ จําเปนตองมีความเขาใจถึงบริบทตาง ๆ 
เหลานี้ดวย ซึ่งการดําเนินการภายใตหลักสูตรฯ จึงสงผลใหไทย
โดย สศอ. ไดรับขอมูลและเขาใจบริบทและระดับการพัฒนา
ขอมูลไดดียิ่งข้ึน
 นอกจากประโยชนเชิงวิชาการท่ีไดมีการแลกเปล่ียน
การดําเนินการระดับประเทศระหวาง สศอ. ผูเชี่ยวชาญจาก 
Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) ญี่ปุน 
และไดผู เขารวมอบรมท้ัง 4 ประเทศ นอกจากน้ีหลักสูตรฯ 
ภายใตโครงการความรวมมือดังกลาว ยังกอใหเกิดผลพลอยได
ตอองคกรในระดับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะ
การสรางเครือขายของผูสอนระหวางหนวยงานเศรษฐกิจตาง ๆ 
ในไทย ซึ่งก อใหเกิดการยกระดับองคความรู และเปนเวที
ที่สามารถใชแลกเปล่ียนเรียนรู ประสบการณและสรางความ

ห

ความรวมมือระหวางความรวมมือระหวางประเทศไทย-ญี่ปุนประเทศไทย-ญี่ปุน
ยกระดับดัชนีอุตสาหกรรมยกระดับดัชนีอุตสาหกรรม
เชื่อมขอมูลกลุมลุมแมนํ้าโขงเชื่อมขอมูลกลุมลุมแมนํ้าโขง

เก็บมาเลา
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เขาใจในมุมมองของนักวิชาการภายในประเทศในแตละดาน 
ไดแก มุมมองในดานผูผลิตขอมูล และมุมมองในดานผูใชงาน
ขอมูล เชน การใชขอมูลดัชนีอุตสาหกรรมประกอบการวิเคราะห
นโยบายการเงิน โดยธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) การใช
ข  อมูลดัชนีอุ ตสาหกรรมเพื่ อประกอบการจัด ทํา  GDP 
ภาคอุตสาหกรรม โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) การใชขอมูลเพ่ือวิเคราะห
เชิงพื้นที่โดยสํานักงานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียง

รูปที่ 2 แสดงระดับการคัดเลือกกลุมตัวอยางเพ่ือจัดทําดัชนีอุตสาหกรรมในปจจุบัน

หวงโซคุณคาภูมิภาค (Regional Value Chain) ซึ่งสงเสริม
ใหเกิดการสรางความเช่ือมโยง (Connectivity) และอาจ
กอใหเกิดการผลักดันใหเปนเครื่องมือในการสงเสริมระเบียง
เศรษฐกิจตามเปาหมายการเชื่อมโยงระดับภูมิภาคอีกดวย
โดยในระยะตอไปอาจมีการดําเนินการโดยการสงเสริมใหขยาย
และการแลกเป ล่ียนเ รียน รู  ด  านการพัฒนาข อ มูลภาค
อุตสาหกรรมไปสูประเทศจีน (ยูนนาน) ซึ่งเปนหน่ึงในกลุม
ประเทศลุมแมนํ้าโขงดวยเชนกัน

นายศิริรุจ จุลกะรัตน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ Mr. Masato Koinuma JICA 
ใหเกียรติกลาวปดงานในวันที่ 14 กันยายน 2560 และพิธีมอบประกาศนียบัตร

ใหแกผูสําเร็จหลักสูตรฯ จาก 4 ประเทศทั้ง 20 ราย

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ . ) 
ซึ่ งจะทําให  เกิดการบูรณาการและการ
พัฒนาการจัดทําขอมูลในระยะตอไปไดอยาง
เกิดประโยชนและตรงเปาหมายสําหรับผูใช
ขอมูลไดสูงสุด ทําใหเกิดการสงเสริมใหขอมูล
ดัชนีอุตสาหกรรมเปนกลไกสําคัญสําหรับ
ตดิตามประเมนิสภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 
และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย
และทิศทางเศรษฐกิจ ใหมีความเหมาะสม
ตอสภาวการณในแตละชวงเวลามากยิ่งขึ้น 
และนับเปนจุดเร่ิมต นที่มีคุณคาอยางยิ่ง
เพื่อการพัฒนาขอมูลภาคอุตสาหกรรมในทาง
ปฏิบัติ และเปนประโยชนต อการพัฒนา

นายไพศาล หรูพาณิชยกิจ 
รองอธิบดีกรมความรวมมือระหวางประเทศ    

ดร.สมชาย หาญหิรัญ 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมใหเกียรติกลาวเปดงาน 

ในวันที่ 5 กันยายน 2560

Mr. Masato Koinuma
Senior Representative, (JICA) Thailand
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จัดทําโดย :
นางพัทธธีรา สุวรรณทัต

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
แหลงขอมูลอางอิง :

หลักสูตร Third Country Training Programme 
on Introductio to Industrail Produbtion

Indices for Mekong Countries



1515

 นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงขาวดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ประจําเดือนตุลาคม 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 นายศิริรุจ จุลกะรัตน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พรอมขาราชการ เจาหนาที่ สศอ. ไดเขารวมพิธีลงนามสัตยาบัน
และการประกาศเจตนารมณ “การบริหารราชการมุงสูผลสัมฤทธิ์ดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม” เม่ือวันศุกรที่ 3 พฤศจิกายน 
2560 ณ อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 นายวีรศักด์ิ ศุภประเสริฐ รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เปนประธานกลาวเปดงาน “การเปดตัวศูนยขอมูล (Data Center) และ OIE Web 
Mail ปรับปรุงใหม” เม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

 นายอิทธิชัย ปทมสิริวัฒน รองผูอํานวยการ
สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เขารวมการประชุม
คณะกรรมการเค รือข  าย ศูนย ความเป น เ ลิศ
ด  าน เทคโนโล ยีหุ  นยนต และระบบอัตโนมัติ 
คร้ังที่ 2/2560 เม่ือวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 
ณ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

MMOOVVEEMMEENNTT
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