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หากตองการนําขอเขียนหรือบทความในฉบับ ไปตีพิมพ เผยแพร
หรือเพื่อประโยชนอื่นใดกรุณาอางอิงแหลงที่มา

 สวัสดีปใหม 2561 คุณผู อ านจุลสาร OIE SHARE ทุกทานคะ 
ฉบับเดือนมกราคมนี้ เร่ิมตนเดือนกันดวยความสดใส และกําลังใจในการ
ทํางานอยางเปยมลน เพราะหลาย ๆ ทาน อาจเพิ่งเดินทางกลับมาจาก
ตางจังหวัดไดไปขอพรปใหมกับบุพการีผู มีพระคุณ หรือบางทานอาจ
เฉลิมฉลองปใหมที่กรุงเทพ ซึ่งไม ว าจะที่ไหนก็ตามเช่ือว าทุกทาน
พรอมที่จะเดินหนาใชชีวิตและทํางานอยางเต็มที่ ในปจอปนี้แนนอนคะ 
 เ ร่ิมกันท่ีคอลัมน  Econ Focus เ ร่ืองเคร่ืองชี้ประกอบภาวะ
อุตสาหกรรม : จิ๊กซอวเพ่ือเติมเต็มภาพเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตอดวย 
คอลัมน Sharing เร่ือง การขับเคล่ือนการตลาดและประชาสัมพันธ
รายพื้นที่ . .มิติ ใหม ของการทําตลาดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ 
และปดทายดวย คอลัมน เก็บมาเลา เรื่องแมสอด...นครเศรษฐกิจ
หมื่นลาน  
 แลวพบกับสาระความรูนาอานไดในฉบับหนา เดือนกุมภาพันธ นะคะ
      

ดวยความปรารถนาดี
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กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

  ารวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เคร่ืองช้ี
  หรือตัวชี้วัด (indicator) ที่สําคัญ ไดแก ผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศภาคอุตสาหกรรม หรอื Gross Manufacturing 
Product ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) หรือ เรียกกันยอ ๆ วา 
“สภาพัฒน”เผยแพรเปนรายไตรมาสหรือทุก ๆ 3 เดือน 
ทั้งน้ี ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศภาคอุตสาหกรรม 
หรือ GDP ภาคอุตสาหกรรม เปนเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมท่ีสะทอนภาวะการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
ไดเปนอยางดีหรือเปนขอมูลที่จะใชอางอิงเมื่อจะกลาวถึง
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม แตอยางไรก็ตาม เนื่องจาก
มีการกําหนดเผยแพรเปนรายไตรมาส รวมถึงมีความลาชา
กวาปจจุบันประมาณ 1.5 เดือน อาจจะทําใหไมสามารถติดตาม
และวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไดอยางทันทวงที 
จึงมีความจําเปนที่จะตองหาขอมูลเคร่ืองช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมที่มาช วยบ งชี้ว าภาวะเศรษฐกิจในป จจุบัน
เปนอยางไร จะไดวิเคราะหสถานการณเศรษฐกิจไดอยาง
รวดเร็วและทันสถานการณ รวมถึงสามารถใชวางแผนธุรกิจ
ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

เอาเคร่ืองช้ีที่ เปนจิ๊กซอวเล็ก ๆ แตละช้ินไปประกอบเปน
ภาพใหญ ดังนั้น ยิ่งถาไดจิ๊กซอวมากขึ้นเทาไร ก็ยิ่งจะทําให
สามารถเห็นภาพใหญของเศรษฐกิจชัดเจนมากขึ้นเทานั้น 
การพิจารณาเค ร่ือง ช้ีอื่น ท่ีสามารถสะท อนและเติมเ ต็ม
ภาพเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได จะทําใหสามารถวิเคราะห
ภาพสถานการณอุตสาหกรรมไดชัดเจนข้ึน ซึ่งเราอาจจะเรียก
เครื่องชี้อื่น ๆ เหลานั้นวา “เครื่องชี้ประกอบภาวะอุตสาหกรรม”

● เคร่ืองช้ีประกอบภาวะอุตสาหกรรม หมายถึง 
เครื่องชี้หรือตัวช้ีวัดอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก MPI 
ที่สามารถสะทอนภาพเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในมิติ
ตางๆ  รวมถึงมีคุณสมบัติในการเปนตัวชี้วัดท่ีดี
 “ เครื่องชี้ประกอบภาวะอุตสาหกรรม” หมายถึง 
เคร่ืองช้ีหรือตัวช้ีวัดอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก MPI ที่สามารถ
สะทอนภาพเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในมิติต าง ๆ รวมถึง
มีคุณสมบัติในการเปนตัวชี้วัดท่ีดี อาทิ จัดทําโดยหนวยงาน
ที่มีความนาเช่ือถือ มีระเบียบวิธีวิจัยถูกตอง มีระยะเวลา
การเผยแพรชัดเจนและสมํ่าเสมอ จัดทําและเผยแพรมาแลว
เปนระยะเวลาหนึ่ง สามารถแสดงขอมูลชวงเวลา (Time Series) 
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ECONFF  CUS  CUS จิ๊กซอวจิ๊กซอว

 จากป จจัยดังกล าวข างต น จึงได มี
การจัดทําดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม หรือ 
Manufacturing Production Index (MPI) 
เพื่อเปนเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หลักที่เผยแพรเปนรายเดือน โดยสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปนผู จัดทํา
และเผยแพร อยางไรก็ตามในการประเมิน
ภาพเศรษฐกิจโดยใชเครื่องช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจ
ที่วิเคราะหจากเครื่องชี้เศรษฐกิจเพียงไมกี่ตัว 
อาจจะทําให การประเมินภาพเศรษฐกิจ
คลาดเคลื่อนได เปรียบเสมือนวาเรากําลัง

ที่มาภาพ : www.alamy.com
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และเขาถึงขอมูลไดโดยบุคคลทั่วไป โดยใน
การใชเครื่องชี้ประกอบภาวะอุตสาหกรรม 
เพ่ือติดตามและวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจ 
จําเปนตองมีการทดสอบถึงความสัมพันธ
ระหวางเครือ่งชีเ้ศรษฐกจิกบัขอมลูเศรษฐกจิ 
จริง  (GDP) ที่ประกาศโดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ โดยสามารถทําการทดสอบ
โดยการใชวิธีสหสัมพันธ (Correlation) 
ซึ่งเปนการศึกษาความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรเพ่ือหาความสัมพันธในทางสถิติ
ระหวางตวัแปรตัง้แต 2 ตวัขึน้ไป (หรอืขอมลู 
2 ชุดขึ้นไป) ซึ่งการพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปร
วามีมากนอยเพียงใดน้ัน จะใชค าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  
(Correlation coefficient) เปนคาที่วัดความสัมพันธ โดยการ
บอกระดับหรือขนาดของความสัมพันธ  จะใช ตัวเลขของ
คาสัมประสิทธสหสัมพันธ หากคาสัมประสิทธสหสัมพันธ
มีคาเขาใกล -1 หรือ 1 แสดงถึงการมีความสัมพันธกันในระดับสูง 
แตหากมีคาเขาใกล 0 แสดงถึงการมีความสัมพันธกันในระดับ
นอยหรือไมมีเลย สวนเครื่องหมาย +,- หนาตัวเลขสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ จะบอกถึงทิศทางของความสัมพันธ โดยท่ีหากคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ หรือ คา r มีเครื่องหมาย + หมายถึง 
การมีความสัมพันธกันไปในทิศทางเดียวกัน (ตัวแปรหนึ่งมีคาสูง 
อีกตัวหนึ่งจะมีคาสูงไปดวย) และหาก r มีเครื่องหมาย - หมายถึง 
การมีความสัมพันธกันไปในทิศทางตรงกันขาม (ตัวแปรหน่ึง
มีคาสูง ตัวแปรอีกตัวหนึ่งจะมีคาต่ํา)

● การจางงานในภาคการผลิต (ภาคอุตสาหกรรม) 
เป นหนึ่ง ในป จจัยการผลิตผันแปร สัมประสิท ธ์ิ
สหสัมพันธมีคา 0.53 สวนอัตราการใชกําลังการผลิต
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.69 และยังสามารถใชเปน
เคร่ืองมือชวยพยากรณการถดถอยหรือการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ รวมถึงใชเปนสัญญาณเตือนการเกิด
ภาวะเงนิเฟอลวงหนาไดในระยะส้ัน
 เครื่องชี้ประกอบภาวะอุตสาหกรรมตัวแรก ได แก  
การจางงานในภาคการผลิต (ภาคอุตสาหกรรม) ซึ่งเปนหนึ่งใน
ปจจัยการผลิตผันแปร (Variable Factor: VF) หมายถึง ปจจัย
การผลิตที่สามารถเปล่ียนแปลงไดในระยะส้ัน เชน แรงงาน 
วัตถุดิบ เชื้อเพลิง เปนตน ซึ่งสํานักงานสถิติแหงชาติเปน
ผูดําเนินการสํารวจและประมวลผล สามารถเขาถึงขอมูลไดผาน

ทางธนาคารแหงประเทศไทย ความถี่ในการเผยแพรเป น
รายเดือน ขอมูลมีความลาชา 1 เดือน กําหนดเวลาเผยแพร
ในวันทําการสุดทายของเดือน ผลการทดสอบสหสัมพันธ  
(Correlation Analysis) พบวา มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของการจางงานในภาคการผลิต (ภาคอุตสาหกรรม) และ GDP 
ภาคอุตสาหกรรมมีคา 0.53 ทั้งนี้ในชวงไตรมาส 4 ป 2556 
และไตรมาส 1 ป 2557 มีการกระโดดของขอมูลเน่ืองจาก
มีการปรับกรอบการสํารวจตามสํามะโนประชากร ป 2553
 เครื่องช้ีประกอบภาวะอุตสาหกรรมตัวตอมา ไดแก 
อัตราการใชกําลังการผลิต หมายถึง คารอยละของการผลิต
ที่เกิดข้ึนจริงเมื่อเทียบกับการผลิตสูงสุดเต็มศักยภาพ หรือ
เต็มกําลังการผลิต (Capacity) อัตราการใชกําลังการผลิต
มีความสัมพันธ กับผลผลิตอุตสาหกรรมในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ เมื่อผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนเร็วกวาการเพิ่มขึ้น
ของกําลังการผลิต อัตราการใชกําลังการผลิตจะสูงข้ึน แตในทาง
ตรงกันขาม ในระยะที่ผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นชากวา
การเพ่ิมขึ้นของกําลังการผลิตหรือผลผลิตอุตสาหกรรมลดลง   
อัตราการใชกําลังการผลิตก็จะลดลงดวย โดยทั่วไป ถือวา
อัตราการใชกําลังการผลิตประมาณรอยละ 80 เปนเครื่องชี้วา 
ภาคอุตสาหกรรมกําลังจะมีปญหาการขาดแคลนกําลังการผลิต 
อุตสาหกรรมจะตองทําการลงทุนในโรงงาน เครื่องจักรและ
เครื่องมือตาง ๆ เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตในอนาคต มิฉะนั้น
อุตสาหกรรมจะไมสามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตไดทันเพียงพอ
กับการเพิ่มข้ึนของความตองการสินคาได และถาอัตราการใช
กําลังการผลิตรวมยิ่งสูงข้ึนมากกวารอยละ 80 ยิ่งแสดงถึง
ความจําเปนท่ีต องเพ่ิมการลงทุนและขยายกําลังการผลิต 
และแสดงวาภาวะเศรษฐกิจอยู ในชวงขยายตัว มีแรงกดดัน
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ใหระดับราคาสินคาสูงขึ้น และมีแนวโนมเกิดภาวะเงินเฟอ 
แตในทางตรงกันขาม อัตราการใชกําลังการผลิตที่ตํ่า เชนตํ่ากวา
รอยละ 60 เปนเครื่องชี้วาภาคอุตสาหกรรมกําลังมีปญหาเพราะ
มีกําลังการผลิตสวนเกินหรือเหลือใช ถาอัตราการใชกําลัง
การผลิตยิ่งตํ่าลงไปกวาน้ันอีก (ตํ่ากวารอยละ 50) การลงทุนใหม
เพ่ือขยายกําลังการผลิตสนองความตองการซ้ือสินคาแทบ
ไมเกิดขึ้น (ยกเวนการลงทุนใหมที่ตองการดําเนินไปตามแผน
การลงทุนระยะยาว) อัตราการใชกําลังการผลิตที่ตํ่าจึงเปน
เครื่องชี้ว าภาวะเศรษฐกิจซบเซา แตถ าอัตราการใชกําลัง
การผลิตสูงขึ้นจากระดับที่เคยตํ่าและดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
สูงขึ้น แมวาการลงทุนใหมยังไมเพิ่มขึ้นก็ตามก็เปนเครื่องชี้วา
เศรษฐกิจกําลังอยูในชวงฟนตัวจากภาวะซบเซา 
 สรุปไดว าอัตราการใชกําลังการผลิตจึงเปนเครื่องช้ี
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แตมิไดเปนเครื่องชี้ประสิทธิภาพ
การผลิตโดยเปนเคร่ืองมือหน่ึงในการชวยประเมินภาวะของ
อุตสาหกรรมน้ัน ๆ ในแตละชวงเวลา  และใชเปนเคร่ืองมือ
ชวยพยากรณการถดถอยหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ี 
ยังอาจใชเปนสัญญาณเตือนการเกิดภาวะเงินเฟอลวงหนาได
ในระยะส้ัน โดยดูจากระดับอัตราการใชกําลังการผลิตของ
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือ สศอ.  
เปนผูดําเนินการสํารวจและประมวลผล ความถ่ีในการเผยแพร
เปนรายเดือน ขอมูลมีความลาชา 1 เดือน กําหนดเวลาเผยแพร
ในวันทําการสุดทายของเดือน และผลการทดสอบสหสัมพันธ 
(Correlation Analysis) พบวา มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของอัตราการใชกําลังการผลิต และ GDP ภาคอุตสาหกรรม
มีคา 0.69 

● ดั ช นีความ เ ช่ือ ม่ันภาค ธุรกิ จ 
เปนขอมูลเชิงคุณภาพที่ช วยเสริม
การวิเคราะหในเชิงปริมาณ รวมถึง
กําหนดเผยแพรรวดเร็ว และค า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ของดัชนี
ความเชื่อม่ันภาคธุรกิจ และ GDP 
ภาคอุตสาหกรรม มีคา 0.56
 เคร่ืองช้ีประกอบภาวะอุตสาหกรรม
ที่สําคัญตัวตอมา ไดแก ดัชนีความเชื่อมั่น
ภาคธรุกจิ จดัทาํโดยการสาํรวจของธนาคาร 
แหงประเทศไทย (ธปท.) จากกลุมตัวอยาง 
1 ,010 ราย  ความ ถ่ี ในการเผยแพร 

เปนรายเดือน โดยมีความลาชา 5 วันทําการ และกําหนดเวลา
เผยแพรวันทําการที่ 5 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ ในการประเมินภาวะ
เศรษฐกิจจําเปนตองอาศัยทั้งขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative 
Data) ซึ่งไดแก ขอมูลที่จัดเก็บโดยหนวยงานทางการตาง ๆ 
รวมท้ังขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ที่ได จาก
การสํารวจเพื่อประกอบการตัดสินใจ แตเนื่องจากขอมูล
เชิงปริมาณส วนใหญมีความล าช าในการจัดเก็บ  ดังนั้น 
ธนาคารกลาง หลายแหงจึงใชขอมูลจากแหลงอื่น ๆ เพ่ือชวย
ในการประเมินภาพเศรษฐกิจ เช น ธนาคารกลางอังกฤษ 
ธนาคารกลางออสเตรเลีย และกระทรวงการคลังออสเตรเลีย 
รวมถึงธนาคารแหงประเทศไทย ก็ไดเล็งเห็นประโยชนของ
ขอมูลที่ไดจากการสํารวจนี้เชนกัน ธปท. จึงไดเร่ิมทําการสํารวจ
ภาวะธุรกิจโดยผานชองทางการสงแบบสํารวจ (Business 
Sentiment Survey) ซึ่งถือเปนการวิเคราะหเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Analysis) เพือ่ชวยเสรมิการวเิคราะหในเชงิปริมาณ 
(Quantitative Analysis) โดยเปนที่ยอมรับกันทั่วไปวาขอมูล
ที่ไดการสํารวจมีประโยชนหลายประการ อาทิ 1. ชวยตรวจสอบ 
และยืนยันความถูกตองของภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในกรณีที่
ขอมูลในระดับมหภาคมีความไมสอดคลองกัน 2. ชวยสะทอน
มุมมองของการคาดการณในระยะส้ัน อาทิ แนวโนมคําส่ังซื้อ 
การผลิต และการลงทุน 3. ชวยใหขอมูลเชิงพฤติกรรมท่ีอยู
นอกเหนือจากปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ อาทิ ความกังวล
ของภาคธุรกิจ 
 ในการแปรผลดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ ดัชนีมีค า
เทากับ 50 หมายถึง ความเชื่อมั่นทางธุรกิจทรงตัว (จํานวน
ผู ตอบวาดีขึ้นมีเทากับจํานวนผูตอบวาแยลง) หากดัชนีมีคา
มากกวา 50 หมายถึง ความเชื่อมั่นทางธุรกิจดีขึ้น (จํานวน
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ผู ตอบวาดีขึ้นมีมากกวาจํานวนผู ตอบวา
แยลง) และหากดัชนีมีค าน อยกวา 50 
หมายถึง ความเช่ือม่ันทางธุรกิจแย ลง 
(จํานวนผู ตอบวาดีขึ้นมีนอยกวาจํานวน
ผู  ตอบว  าแย ลง )  ทั้ งนี้ ผลการทดสอบ
สหสัมพันธ (Correlation Analysis) พบวา 
มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับ
ปานกลาง โดยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
ของดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ และ GDP 
ภาคอุตสาหกรรมมีคา 0.56
 กลาวโดยสรุป เคร่ืองช้ีประกอบ
ภาวะอุตสาหกรรมเปนเคร่ืองชี้หรือตัวชี้วัด
อื่นๆ ที่นอกเหนือจาก MPI ที่สามารถสะทอนภาพเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมในมิติตาง ๆ ที่มีความสัมพันธกับขอมูลเศรษฐกิจ
จริง (GDP) ที่ประกาศโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประกอบดวย (1) การจางงาน
ในภาคการผลิต (ภาคอุตสาหกรรม) ซึ่งเปนหนึ่งในปจจัย
การผลิตผันแปร ผลการทดสอบสหสัมพันธ พบวา มคีวามสัมพนัธ
ในทศิทางเดยีวกันกับ GDP ภาคอตุสาหกรรม ในระดับปานกลาง 
โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของกําลังแรงงานในภาคการผลิต 
(ภาคอุตสาหกรรม) และ GDP ภาคอุตสาหกรรมมีคา 0.53 (2) 
อัตราการใชกําลังการผลิต ผลการทดสอบสหสัมพันธ พบวา 
มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง โดยคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของอัตราการใชกําลังการผลิต และ GDP 

ภาคอุตสาหกรรมมีคา 0.69 และ (3) ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ 
เปนขอมูลเชิงคุณภาพที่ชวยเสริมการวิเคราะหในเชิงปริมาณ 
ผลการทดสอบสหสัมพันธ พบวา มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของดัชนีความเช่ือม่ันภาคธุรกิจ และ GDP ภาคอุตสาหกรรม
มีคา 0.56 ดังนั้นเครื่องชี้ทั้ง 3 ตัวดังกลาว สามารถนํามาใช
ประกอบการวิเคราะหภาพสถานการณอุตสาหกรรม เพื่อให
สามารถเห็นภาพใหญของภาคอุตสาหกรรมไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น

จัดทําโดย :
นายอภิยุกต อํานวยกาญจนสิน

แหลงที่มาของขอมูล :
http://www.fpo.go.th/FPO/modules/Content/getfile.

php?contentfileID=6430
http://www2.bot.or.th/statistics/MetaData/

EC_EI_005_TH.PDF
http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/Articles/

Doc_Lib_statisticsHorizon/BSI.pdf
รัตนา สายคณิต. (2557). เครื่องชี้สภาพแวดลอม

ทางเศรษฐกิจมหภาค.
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กองวจิยัเศรษฐกจิอตุสาหกรรม

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2560 ขยาย
ตัวรอยละ 4.2 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
สาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญที่ขยายตัว เชน อุตสาหกรรม
การผลิตผลิตภัณฑยาง อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive 
และอุตสาหกรรมการผลิตสวนประกอบและอุปกรณยานยนต

● อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยาง ดัชนีผลผลิต
ขยายตัวรอยละ 23.0 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
เนื่องจากการผลิตยางมีการขยายตลาดการสงออกใหมเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะสินคายางแผนและยางแทง รวมท้ังประเทศจีน

มีปริมาณยางในสตอกลดลงจึงมีความตองการนําเขาสินคา
เพิ่มขึ้น

● อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive ดัชนี
ผลผลิตขยายตัวรอยละ 15.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของป
กอน เนื่องจากความตองการใช Hard Disk Drive ในการจัดเก็บ
ขอมูลเพิ่มขึ้น เชน การจัดทําฐานขอมูลของ Big Data

● อุตสาหกรรมการผลิตสวนประกอบและอุปกรณ
ยานยนต ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 14.3 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน เน่ืองจากความตองการในรถยนตรุ นใหม
เพิ่มขึ้น จึงมีการผลิตสวนประกอบและอุปกรณสําหรับรถยนต
รุนใหมเพิ่มขึ้น

 สําหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญที่หดตัว เชน 
อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอตนนํ้า อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก
และอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ

● อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอตนนํ้า ดัชนีผลผลิตหดตัว
รอยละ 20.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจาก
ความตองการสินคาลดลงท้ังจากตลาดในประเทศและตลาด
ตางประเทศ โดยตลาดในประเทศประสบปญหาการนําเขาสินคา
มาจําหนายมากขึ้น สวนตลาดตางประเทศ เชน เวียดนาม 
มีการลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอตนนํ้าเพื่อลดการนําเขา

● อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก ดัชนีผลผลิตหดตัว

รอยละ 9.4 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนไปตาม
ทิศทางการจําหนายในประเทศที่ลดลง และการสงออกไปยัง
ตลาดสําคัญลดลง เชน กลุมประเทศอาเซียนและจีน

● อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ ดัชนีผลผลิต
หดตัวร อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปก อน 
เนื่องจากสภาพอากาศที่มีอากาศหนาวเย็นลง ทําใหการจําหนาย
ในประเทศลดลง ขณะที่การสงออกเครื่องปรับอากาศลดลง
ในตลาดสงออกสําคัญ เชน กลุมประเทศอาเซียน

การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2560 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 4.2 เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนผลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมสาคัญ ๆ  เชน อุตสาหกรรม
การผลิตผลิตภัณฑยาง อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive และอุตสาหกรรมการผลิตสวนประกอบ
และอุปกรณยานยนต อัตราการใชกําลังการผลิตในเดือนพฤศจิกายน 2560 อยูที่รอยละ 64.2
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กองนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค 

Shar ingShar ing

  ากพิจารณาจุดเริ่มต นของการจัดต้ังเขตพัฒนา
  เศรษฐกิจพิเศษซึ่งเปนนโยบายการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี
ที่รัฐบาลใหความสําคัญสูงจนถึงปจจุบันนี้เกือบจะ 3 ปแลว 
นับจากวันที่รัฐบาลไดออกประกาศกําหนดใหมีพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในประเทศราวตนป 2558 รวมทั้งสิ้น 10 พื้นที่ 
ประกอบดวย จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแกว สงขลา ตราด 
หนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี 
ซึ่งในปจจุบันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีผลการดําเนินงาน
ที่คืบหนาในหลาย ๆ ดานไมว าจะเปนดานสิทธิประโยชน 
ดานโครงสรางพื้นฐาน ศูนยบริการเบ็ดเสร็จดานการลงทุน 
(One Stop Service : OSS) เปนตน ซึ่งหนึ่งในการขับเคล่ือน
การดําเนินงานตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีสําคัญ
คือ  การดํา เนินงานด  านการตลาดและประชาสัมพันธ  
เพ่ือกระตุนใหเกิดการลงทุนจากท้ังในประเทศและตางประเทศ 
โดยปจจุบันสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะฝายเลขานุการ
คณะอ นุ ก ร รมก า รด  า นก า รตล าดและ
ประชา สัมพันธ   ภายใต  คณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) อยู
ระหว างการยกเครื่องแผนการตลาดและ
ประชาสัมพันธในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ดวยการจัดทําแผนฯ เปนรายพ้ืนท่ีที่ยึดโยง
กับยุทธศาสตร/แผนพัฒนาในระดับประเทศ/
ระดับพ้ืนที่ โดยดําเนินการรวมกับหนวยงาน
ทีเ่ก่ียวของทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน ซึง่ถอืไดวา 
เปนมิติใหมของการทําตลาดในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

การขับเคลื่อนการตลาดและประชาสัมพันธการขับเคลื่อนการตลาดและประชาสัมพันธ
รายพื้นที่...มิติใหมของการทําตลาดรายพื้นที่...มิติใหมของการทําตลาด
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

  การจัดทําแผนการตลาดและประชาสัมพันธ ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรายพื้นที่ตามแนวทางขางตน นอกจาก
จะเปนมิติใหมของการทําตลาดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแลว 
ยังถือเปนมิติใหมของกระทรวงอุตสาหกรรมในบทบาทของ
การทําตลาดและประชาสัมพันธ โดยเฉพาะสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (สศอ.) ที่ไดรับมอบหมายจาก กนพ. ใหปฏิบัติ
หนาท่ีในฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการดานการตลาด
และประชาสัมพันธ ภายใต กนพ. จึงถือเปนอีกหนึ่งบทบาทใหม
ที่สําคัญและทาทายตอสศอ.เปนอยางยิ่ง 
 สําหรับการตลาดและประชาสัมพันธ ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนั้น ไดมีการดําเนินงานมาแลวต้ังแตป 2558 
ในรูปของคณะอนุกรรมการดานการตลาดและประชาสัมพันธ 
ซึง่เปนหนึง่ในคณะอนกุรรมการ 6 ชดุ ภายใต กนพ. ซึง่ประกอบดวย 
(1) คณะอนุกรรมการด านสิทธิประโยชน  กําหนดพ้ืนท่ี 

หห
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และศูนยบริการเบ็ดเสร็จดานการลงทุน (2) คณะอนุกรรมการ
ศูนยบริการเบ็ดเสร็จดานแรงงาน สาธารณสุขและความมั่นคง 
(3) คณะอนุกรรมการดานโครงสรางพื้นฐานและดานศุลกากร 
(4) คณะอนุกรรมการดานการจัดหาท่ีดินและบริหารจัดการ 
(5) คณะอนุกรรมการด านการตลาดและประชาสัมพันธ  
และ (6) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระดับพื้นที่ โดยกระทรวงพาณิชยได รับมอบหมายใหเปน
หนวยงานรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานรวมกับหนวยงาน
ที่เก่ียวของ โดยมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาใหขอเสนอแนะ
ทางการตลาดท่ีสนับสนุนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตอ กนพ. และดําเนินการเผยแพร ประชาสัมพันธ จัดสัมมนา 
เพ่ือเชิญชวนนักลงทุนในประเทศและตางประเทศใหเขามา
ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมท้ังจัดทําขอมูลการ
ประชาสัมพันธและคูมือสําหรับนักลงทุน ซึ่งที่ผานมามีผลการ
ดําเนินงานสําคัญ เชน การนําคณะผูแทนภาครัฐและเอกชน
ลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามความคืบหนาการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ การจัดสัมมนา การจัดคณะผูแทนดานการคา
และการลงทุนลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การจัดทําคูมือ
นักลงทุน Thailand Special Economic Zones ฉบับภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ การเผยแพรขาวประชาสัมพันธผานสื่อ
วิทยุ/โทรทัศน/สื่อสิ่งพิมพ เปนตน 
 ต อมาภายหลังจากท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมได รับ
มอบหมายใหเปนหนวยงานรับผิดชอบหลักโดยมีสํานักงาน
เศรษฐ กิจอุตสาหกรรมทําหน  าที่ ฝ  าย เลขา นุการคณะ
อนุกรรมการฯ ในการดําเนินงานรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ 
คณะอนุกรรมการฯ ไดมีการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 

พฤศจิกายน 2560 โดยท่ีประชุมไดรวมกันพิจารณาแผนการ
ดําเนินงานที่มีอยู เดิมและมีความเห็นวา แผนดานการตลาด
และประชาสัมพันธที่ผานมาเปนแผนในเชิงภาพรวม โดยยัง
ไมเนนจุดเดนของแตละพื้นที่ ซึ่งมีศักยภาพ/ความตองการ
ที่แตกตางกัน รวมท้ังยังไมลงลึกในรายละเอียดเทาที่ควร 
นอกจากนี้ กลไกการขับเคลื่อนดานการตลาดและประชาสัมพันธ
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ผานมายังขาดการบูรณาการ
การดําเนินงานรวมกันของหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางเต็มที่ 
ดังนั้น ในการดําเนินการขับเคล่ือนการตลาดและประชาสัมพันธ
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะตอจากน้ี จะเปนการ
มุงเนนการขับเคล่ือนเปนรายเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ยึดโยงกับ
ยุทธศาสตรชาติในองครวมและสอดคลองกับแผนพัฒนา
กลุ มจังหวัด เพื่อให เกิดการลงทุนจากท้ังในประเทศและ
ตางประเทศท่ีสอดรับกับศักยภาพของพ้ืนท่ี พรอมท้ังสงเสริม
และพัฒนาผูประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ 
ทั้งนี้ ที่ประชุม กนพ. ครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2560 ไดมีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการจัดทําแผนการตลาด
และประชาสัมพันธฯ ในป 2561 ซึ่งใหความสําคัญกับ 2 สวน
สําคัญ ไดแก 
 
 ● ดานความพรอมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ : อุปทาน (Supply) 
   1. มุ งเน นการนําเสนอจุดเดนและศักยภาพของ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษในองค รวม รวมถึงเชื่อมโยง/
สอดคลองกับศักยภาพเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ
เพื่อนบาน “SEZ Individual Identity”

 2.  กํ าหนดแผนพัฒนา โครงสร  า ง
พื้นฐานของพื้นที่เพื่อสนับสนุนการลงทุน
 3.  กํ าหนดราย ช่ือผู  ป ระกอบการ
นักลงทุนที่มีศักยภาพ นักลงทุนที่ต องการ
รวมทุน (Partner) ในพ้ืนท่ี และตองการ
ผลิตรวม (Co-Production) กับประเทศ
เพื่อนบาน
 4. กํ า ห น ด แ ผ น ก า ร ต ล า ด แ ล ะ
ประชาสัมพันธในแตละเขตใหเขมขนยิ่งขึ้น
 5. เพิ่มบทบาทการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทยใหเป นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ



1111

จากสวนกลาง เชน กระทรวงอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงพาณิชย 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห  งชาติ  สํ า นักงานคณะกรรมการส  ง เสริมการลงทุน 
กรมประชาสัมพันธ  สภาอุตสาหกรรมแห งประเทศไทย 
สภาหอการคาแหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย เปนตน 
เพื่อจัดทําแผนการตลาดและประชาสัมพันธตามกรอบแนวทาง
ที่กําหนดและรวมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานใหเปนไปตาม
แผนที่วางไว โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในฐานะ
ฝ ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ก็จะดําเนินบทบาท

●  ดานการตลาดและประชาสัมพันธ : อุปสงค 
(Demand)
 1.  มุ  ง เน นปรับแผนการตลาดและประชาสัมพันธ 
ใหเหมาะสมในแตละพื้นที่ “Customization”
 2.  กํ าหนดกิ จกรรม /แผน  Roadshow/สัมมนา
และประชาสัมพันธใหตรงกลุมนักลงทุนเปาหมาย
 3.  ชักจูงนักลงทุนแตละเขตเฉพาะกลุ ม/เฉพาะราย 
ทั้งในและตางประเทศ
 4.  จัดทําคู มือการคาการลงทุนที่มีข อมูลครอบคลุม
ครบถวน
  สําหรับกลไกการขับเคลื่อนการตลาดและประชาสัมพันธ
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จะดําเนินการโดยคณะขับเคลื่อน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดานการตลาดและประชาสัมพันธ
รายพื้นที่ ซึ่งมีองคประกอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ 
เช น  สํา นักงานจังหวัด  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
ศูนย ส  ง เสริมอุตสาหกรรมภาค  การนิคมอุตสาหกรรม
แห งประเทศไทย สํานักงานพาณิชย จั งหวัด สํานักงาน
คณะก ร ร มก า ร พัฒน าก า ร เ ศ รษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค มภ าค 
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาค หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรม
จังหวัด เปนตน เพื่อประสานการดําเนินงานกับหนวยงาน

ดานการทําตลาดและประชาสัมพันธเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในภาพรวมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทั้งสวนกลางและสวน
ภูมิภาคโดยการทําแผนและจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 
ซึ่ งการขับเคลื่อนการดําเนินการผ านกลไกขับเคลื่อนท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีการบูรณาการ จะสงผลในเชิงบวกตอภาค
เศรษฐกิจไทย ทั้งในระดับอุตสาหกรรม ระดับภูมิภาค และระดับ
ประเทศ  โดยก อให  เกิดการเชื่อมโยง  Supply Chain 
และการถายทอดเทคโนโลยีสู  SMEs สงผลใหสัดสวนมูลคา
ของผลิตภัณฑมวลรวม SMEs ตอ GDP ของประเทศเพิ่มข้ึน 
เกิดการกระจายตัวของ SMEs ในแตละภาค รวมทั้งมีเม็ดเงิน
ลงทุนหมุนเวียนในพื้นที่ (Circulation) เพิ่มข้ึน มีการพ่ึงพากัน
ในพื้นที่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะนําไปสูการ
ยกระดับความเปนอยู/คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ นอกจากนี้ 
ยังจะกอใหเกิดการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีสอดคลอง
กับความตองการและศักยภาพในแตละพ้ืนท่ี มีมูลคาการลงทุน
เพิ่มขึ้น คือ นักลงทุนตางประเทศ/ในประเทศใชไทยเปน Hub 
ของอาเซียน (Connectivity) ตลอดจนมีสวนชวยลดความ
เหลื่อมลํ้าและกอใหเกิดการเติบโตอยางมีสวนรวม (Inclusive 
Growth) แตอยางไรก็ตาม การดําเนินงานดานการตลาด
และประชาสัมพันธเพียงอยางเดียวคงไมอาจสงผลใหนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษประสบผลสําเร็จไดตามเปาหมาย
ที่วางไว หากแตการดําเนินงานในดานอื่น ๆ ที่เก่ียวของจะตองมี
ความคืบหนา หรือเรียกไดวาเปนการกาวเดินไปพรอม ๆ กัน
ในทุกสวนงาน เช น ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานผังเมือง 
ดานการจัดหาท่ีดินและบริหารจัดการ เปนตน ตลอดจนควรมี
การผลักดันและแกไขปญหา/อุปสรรคบางประการท่ีมีอยู ใน
ปจจุบันอยางจริงจังเพ่ือใหเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทย
ประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมภายในระยะเวลาอันใกล
ตามที่มุงหวังตอไป

จัดทําโดย :
นางสาวเรวดี  แกวมณี

แหลงขอมูลอางอิง :
กลุมนโยบายและยุทธศาสตรอุตสาหกรรม, กองนโยบาย
อุตสาหกรรมมหภาค, สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 

กระทรวงอุตสาหกรรม, ธันวาคม 2560
ขอมูลผลการดําเนินงานดานการตลาดและประชาสัมพันธ

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, กรมการคาตางประเทศ, 
กระทรวงพาณิชย, เมษายน 2559
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  ากพูดถึงจังหวัดตากนั้น..อําเภอที่คนสวนใหญไดยิน
  คุ นหูมากท่ีสุดคงจะเปนอําเภอแมสอด เนื่องจาก
เปนอําเภอท่ีอยู ติดชายแดน มีการคาระหวางประเทศไทย
กับประเทศพมา เปนที่ตั้งจุดผานแดนถาวรดานพรมแดนแมสอด
ซึ่งมีการคาที่คึกคักจนไดรับฉายาวา “นครเศรษฐกิจหมื่นลาน” 
โดยในปจจุบันอําเภอแมสอดได เปล่ียนไปมากท้ังในด าน
เศรษฐศาสตรและภูมิศาสตร โดยในวันนี้ผูเขียนจะมานําเสนอ
เร่ืองราวเก่ียวกับอําเภอแมสอดท่ีผูเขียนไดไปสัมผัสมาเม่ือเดือน
ตุลาคมที่ผานมานี้วามีความเปลี่ยนแปลงไปมากนอยเพียงใด 
ถึงแมจะมีเวลาเพียงแควันเดียวแตผู  เขียนก็พยายามที่จะ
ถายทอดขอมูลที่ไดไปสัมผัสมาใหผูอานไดรับอยางเต็มที่ บวกกับ
ขอมูลที่ ได ไปศึกษาคนคว าเพิ่มเติมรวบรวมเปนเรื่องราว
ที่ทานจะไดอานตอไปนี้ 

เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด...
 นับตั้งแต คณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้งให อําเภอแมสอด
เปนเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ก็มี 
นักลงทุนใหความสนใจอยางแพรหลาย โดยในปจจุบันมี
นักลงทุนจากทั้งกรุงเทพและเมืองใหญเขามาในพื้นท่ีมากขึ้น 
เพราะเช่ือวาแมสอดจะเปนเมืองท่ีมีการเติบโตสูงและคุมคา
กับการลงทุน เนื่องจากการคมนาคมขนสงมีความสะดวก ทั้งยัง

ติดกับจังหวัดเมียวดีและใกลกับเมืองยางกุงของพมา ขณะท่ี
นักทองเที่ยวและปริมาณรถก็เพิ่มข้ึน ทั้งจากรถขนสงสินคาและ
รถนักทองเท่ียว โดยชาวไทยและพมารวมถึงชาติอื่น ๆ ใชเปน
เสนทางหลักในแตละวัน ซึ่งจะสงผลดีตอภาคธุรกิจทองเที่ยว
ของพื้นที่ สุด เขตแดนตะวันตกของไทยให คึกคักมากข้ึน
ตามไปดวย

เศรษฐกิจของแมสอด
 ดานเศรษฐกิจของอําเภอแมสอด ในปจจุบันพบวา
อําเภอแมสอดมีอัตราการขยายตัวของมูลคาการคาชายแดน
ตอปสูง ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความเจริญทางดานเศรษฐกิจ
เปนอยางมาก โดยคาดวาในอนาคตจะมีผูประกอบการเขามา
ลงทุนในเขตพื้นที่อําเภอแมสอดเพิ่มข้ึน โดยมูลคาการคา
ดานชายแดนแมสอดป 2558-2560 มีดังนี้

เก็บมาเลา แมสอด...แมสอด...
นครเศรษฐกิจหมื่นลานนครเศรษฐกิจหมื่นลาน

 
 หห

กองวจิยัเศรษฐกจิอตุสาหกรรมกองวจิยัเศรษฐกิจอตุสาหกรรม

 ในป 2559 ดานชายแดนแมสอด มีมูลคาการคารวมท้ังสิ้น 
8.4 หมื่นลานบาท มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น 1.1 หมื่นลานบาท 
คิดเปน 14% จากป 2558 ที่มีมูลคาอยูที่ 7.3 หม่ืนลานบาท 
ขณะเดียวกันยังมีปริมาณการเ ติบโตอย างต อเ น่ืองจาก
ปริมาณสินคาสงออกของไทยที่สูงถึง 7.9 หม่ืนลานบาท ทั้งนี้ 
คาดวาภายใน 5 ป ตัวเลขการคาในพื้นที่ดังกลาวจะทะลุ 1 แสน
ลานบาท ตามขนาดเศรษฐกิจท่ีเติบโตมากขึ้น
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การเดินทางสูแมสอด...
 ผูเขียนเร่ิมตนจากตัวจังหวัดตากมุงหนาสูอําเภอแมสอด
ตามทางหลวงหมายเลข 12 ระยะทาง 86 กิโลเมตร ใชเวลา
ประมาณ 2 ชั่วโมง การเดินทางไม สามารถทําความเร็ว
ไดเทาที่ควรเนื่องจากเสนทางสวนใหญอยูในระหวางการกอสราง
ขยายถนนและเปนทางโคงเนื่องจากภูมิประเทศสวนใหญ
ลวนเปนภูเขา ระหวางทางจะพบรถบรรทุกขับสวนไปมาเปน
ระยะ ๆ ตลอด 2 ขางทางลอมรอบดวยภูเขาสลับกับหนาผา 
ทําใหมองเห็นวิวทิวทัศนที่สวยงาม แตเม่ือเดินทางถึงตัวอําเภอ
แมสอดก็มีสิ่งที่ทําใหสะดุดตานั่นคือหางสรรพสินคาขนาดใหญ
ตั้งอยูทางซายมือ ซึ่งนั่นแสดงใหเห็นวาอําเภอแมสอดเปนอําเภอ
ที่มีการเจริญเติบโตของเมืองเปนอยางมากในปจจุบัน

โรบินสัน ลงทุน Lifestylek Center 2
 กลุมเซ็นทรัลมองเห็นถึงความสําคัญของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษแมสอด เนื่องจากเศรษฐกิจมีมหาศาลและมีการขยายตัว
ตอเน่ือง “โรบินสัน” จึงตัดสินใจเขาไปลงทุนในรูปแบบไลฟ
สไตลเซ็นเตอร รวมกับแม็กเนตในเครือเซ็นทรัล บนพื้นท่ี 
54,000 ตร.ม. รวมมูลคาการลงทุนไมตํ่ากวา 3,000 ลานบาท 
โดยใชชื่อวา “โรบินสัน ไลฟสไตลเซ็นเตอร แมสอด” ซึ่งเปน
สาขาท่ี 42 และเปดใหบริการมาตั้งแตวันท่ี 18 ธันวาคม 2558 
ที่ผานมา โดยมีเงินสะพัดเดือนละหลายลานบาท เนื่องจาก
ชาวพมานิยมเดินทางมาจับจายใชสอยวันละเกือบหมื่นคน

เทสโก อัพเกรดสาขา 3
 บริษัทเทสโก โลตัส จํากัด เห็นวาการพัฒนาอําเภอ 
แมสอดเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษจะทําใหการคาบริเวณนั้นมีความ
คึกคักมากย่ิงข้ึน ที่ผานมาสาขาที่แมสอดของเทสโกเปนเพียง
โมเดลไฮเปอรมารเก็ต และลาสุดไดอัพเกรดใหเปนโมเดล
เอ็กซตรา และมีลูกคาจากประเทศเพื่อนบานเขามาจับจาย
จํานวนมาก สินคาท่ีขายดีหลัก ๆ เปนกลุ มสินคาอุปโภค
บริโภค รวมถึงเครื่องใชไฟฟา เครื่องใชในบาน สินคาแฟชั่น 
โดยยอดในการซื้อตอครั้งคอนขางสูง

MBK ลงทุน Lifestyle Mall 4
 กลุมธุรกิจศูนยการคา บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 
มีแผนการลงทุนเพ่ือรองรับการเปดตลาดอาเซียน โดยเฉพาะ
การขยายธุรกิจค าปลีกไปยังเขตแนวเศรษฐกิจชายแดน 

ซึ่งโครงการที่แมสอดจะเปนโครงการแมแบบกอนที่จะขยายการ
ลงทุนไปยังเขตเศรษฐกิจอ่ืน ๆ เพราะเปนยานการคาชายแดน
ที่ใหญมีเงินสะพัดกวาหลายหม่ืนลานบาทตอป โดยการลงทุน

 สิ่งที่แสดงถึงการเติบโตของเมืองไดชัดเจนอีกอยางหนึ่ง
คือโครงการกอสรางหางสรรพสินคาขนาดใหญ โรงแรม รีสอรท 
รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพยอยางคอนโดมิเนียม ซึ่งหอการคา
จังหวัดตากคาดวาอําเภอแมสอดจะเปนเขตเศรษฐกิจหลัก
ที่จะเพ่ิมรายไดใหกับจังหวัด โดยการเปล่ียนแปลงและความ
เจริญตาง ๆ ของอําเภอแมสอดมีตัวอยางดังนี้

แม็คโคร ขยายสาขาใหม
 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ไดเปดสาขา
แม สอด  เป นสาขาที่  73 โดยเป ด ให บริการมา ต้ั งแต 
วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 ถือเปนนโยบายเชิงรุกทางธุรกิจ
โดยมองไปท่ีตลาดในพมา ทั้งจังหวัดเมียวดีและจังหวัดใกลเคียง
อื่น ๆ ของพม า โดยเล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของแมสอด พื้นที่หนาดานธุรกิจการคา การขนสง
ระหว  างประเทศ  ที่ มีมูลค  าการค  าชายแดนสู งถึ งป ละ 
50,000-60,000 ลานบาทในขณะนั้น
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จะเปนการรวมทุนหรือกับคนทองถ่ิน ในรูปแบบไลฟสไตลมอลล 
บนพื้นที่ประมาณ 20,000 ตร.ม. โดยจะใชแบรนดเอ็มบีเค
ซึ่งเปนที่รู จักกันอยู แลวโดยเฉพาะในกลุ มลูกคาชาวตางชาติ 
และถือเปนสาขาแหงแรกในตางจังหวัดของเอ็มบีเคดวย

ขยายสนามบินแมสอด
 การขยายสนามบินแมสอด เปนสวนหน่ึงของแผนการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจแมสอดระยะกลางและระยะยาว โดยภายใต
โครงการกอสรางปรับปรุงและขยายสนามบิน  แมสอดจะมี
งบประมาณรวม 1,112 ลานบาท ประกอบดวยการกอสราง
อาคารที่พักผู  โดยสารหลังใหม กอสรางทางขับ ลานจอด
อากาศยานและเสริมผิวทางวิ่งเดิม เพ่ือรองรับเครื่องบินโดยสาร
ใหไดมากขึ้น รวมทั้งการขยายและตอเติมความยาวรันเวย
เพิ่ม ทั้งน้ี มีการเริ่มกอสรางมาตั้งแตเดือนเมษายน 2560 
และมีกําหนดแลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ 2562

สรางสะพานมิตรภาพไทย-พมา แหงที่ 2
 ปจจุบันดานพรมแดนแมสอดมีปริมาณรถเขาออกปน
จํานวนมากถึง 1,000 คันต อวัน และมีนักท องเที่ยวถึง
วันละ 8,000 คน จึงไดมีการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย-พมา
แหงท่ี 2 ที่ ต.ทาสายลวด อ.แมสอด เพื่อเปนศูนยกลางโลจิสติกส 
(Logistic Hub) และรองรับการขนสงไดอยางเต็มที่ โดยมี
พิธีเทคอนกรีตไปแลวเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 คาดวา
การกอสรางจะแลวเสร็จทั้งโครงการ และเปดใชงานไดภายใน
ป 2562

จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
 ในป 2558 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
(กนอ.) ไดดําเนินการศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสม
เบ้ืองตนในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ระยะแรก 5 พื้นที่ (ตาก สงขลา มุกดาหาร ตราด 
และสระแกว) โดยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (กนพ.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
เปนประธาน มีนโยบายเรงรัดใน 2 พื้นท่ี ไดแก จังหวัดตาก 
และจังหวัดสระแก ว เนื่องจากเป นพื้น ท่ีที่มีศักยภาพสูง
ที่นักลงทุนมีความตองการเขาพื้นที่มากท่ีสุด โดยปจจุบันอยูใน
ขั้นตอนดําเนินการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) 
 จากการที่ไดไปสัมผัสเมืองแมสอด ผูเขียนสัมผัสไดวา
เมือง ๆ นี้ยังมีอะไรท่ีนาสนใจอีกมากมาย ทั้งดานวัฒนธรรม
และสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติตาง ๆ และสุดทายอยากจะ
ขอเชิญชวนทุกทานที่ยังไมเคยไปสัมผัสกับเมืองแมสอดใหลองไป
สัมผัสดูซักครั้ง วาเมือง ๆ นี้เหมาะที่จะเปน “นครเศรษฐกิจ
หมื่นลาน” จริงหรือไม และอาจจะทําใหทานไดเห็นชองทาง
ในการลงทุนท่ีจะทําใหประสบความสําเร็จทางธุรกิจตอไป
ก็เปนได...

จัดทําโดย
นายศิวัช ภูครองหิน

แหลงที่มาของขอมูล
http://www.thansettakij.com/content/150341

http://www.realist.co.th/blog/แมสอด-เขตเศรษฐกิจพิเศษ
http://www.ftilogistics.org/index.php/

2016/09/29/iknowlogistics_03
http://www.ieat.go.th/assets/uploads/attachment/

file/201512161144232095466170.pdf

ขยายถนนตาก-แมสอด (ขยายทางหลวง
หมายเลข 12)
 หน่ึงในแผนงานของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
แมสอดน้ันคือการปรับปรุงเส นทางคมนาคมในการเขาถึง
ตัวอําเภอแม สอด โดยขยายเพ่ิมเป น 6 ช องการจราจร 
รวมระยะทาง 86 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง
และการขนสง ซึ่งจะเปนตัวกระตุนใหนักลงทุนหันมาสนใจ
ทําการคาในพื้นที่มากขึ้น
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นายศิริรุจ จุลกะรัตน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และผูเขารวมประชุมจากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 10 จังหวัด 
ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กรมสงเสริมอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรม เขารวมประชุมหารือและชี้แจงแนวทาง
การจัดทําแผนการตลาดและประชาสัมพันธในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ป 2561 เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2560 ณ อาคารสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พรอมดวยคณะผูบริหาร ขาราชการ 
และเจาหนาท่ีสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รวมงาน
วันตอตานคอรรัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใตแนวคิด “Zero Tolerance คนไทย
ไมทนตอการทุจริต” โดยมีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ใหเกียรติ
เปนประธาน เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2560 ณ ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอร่ัม 
เมืองทองธานี

นายอิทธิชัย ปทมสิริวัฒน รองผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กลาวบรรยายพิเศษ เร่ือง 
บทบาทภาครัฐในการพัฒนายานยนตสมัยใหม 
ในงาน Motor Expo Professional Seminar 2017 
“เทคโนโลยียานยนตอัจฉริยะ ฝนไกลท่ีกลาย
เปนจริง (Smart Automotive Technology… 
A Distant Dream Come True)” เม่ือวันที่ 7 
ธันวาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร เมืองทองธานี
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นายวรีศกัดิ ์ศภุประเสรฐิ รองผูอาํนวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลง
ข าวดัชนีอุตสาหกรรม ประจําเดือน
ตุลาคม 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2560 ณ หองประชุมสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
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