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หรือเพื่อประโยชนอื่นใดกรุณาอางอิงแหลงที่มา

  สวัสดีคุณผูอานจุลสาร OIE SHARE  ฉบับเดือนกุมภาพันธ 

เดือนแห งความรักที่ทุกคนต างมอบความรักให กัน OIE SHARE 

ก็จะมอบความรักใหคุณผูอาน ผานบทความสาระความรูดี ๆ มากมาย

เชนกัน  

  ฉบับนี้ เริ่มกันที่คอลัมน Econ Focus เรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล

กับการพัฒนาอุตสาหกรรมของญี่ปุ นสู การเรียนรู ของไทย คอลัมน 

Sharing เรื่องไมโครพลาสติก สิ่งเล็ก ๆ ใกลตัวเรา และปดทายในคอลัมน

เก็บมาเลา เรื่อง Startup ณ โปรตุเกส การพัฒนาเพื่อภาคธุรกิจ 

 แลวพบกันใหมในฉบับหนานะคะ

ดวยความปรารถนาดี
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กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

  จจบุนัเปนทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปวา “เศรษฐกิจดจิทิลั” 
  หรือ Digital Economy เขามามีบทบาทอยางยิ่ง
ทั้งในดานการใชชีวิตประจําวัน การทํางาน การพักผอน กีฬา 
รวมท้ังกิจกรรมตาง ๆ ดังนั้น หลายประเทศไดใหความสําคัญ
และมีการกําหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการรองรับ
การเปล่ียนแปลงไปสูยุค “เศรษฐกิจดิจิทัล” เพื่อใหทุกภาคสวน
มีสวนรวมในการพัฒนาประเทศไปสู ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
พรอมกัน
 ประเทศญ่ีปุน นับไดวาเปนประเทศท่ีมีความเจริญทาง
เศรษฐกิจเปนอันดับตน ๆ ของโลก และใหความสําคัญกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจสูยุคดิจิทัล โดยภาครัฐไดกําหนดความโดยรวม
ของ Digital Economy วา “ตองมีการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ต
ใหสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ” เพื่อสราง
คุณคาของผลิตภัณฑที่เปนจุดแข็งของอุตสาหกรรมของประเทศ

ใหสามารถแขงขันกับประเทศตาง ๆ ได และมีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศให ครอบคลุมทั้งประเทศ โดยเน นการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานที่มีความทันสมัย และมั่นคง
 ญี่ปุ นไดกําหนดนโยบายสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลโดย
สงเสริมใหภาคอุตสาหกรรมใชดิจิทัล เปนตัวขับเคลื่อนในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ โดยเฉพาะผูประกอบการที่มีการคิดและพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม ๆ ดวยนโยบาย Start Up ของผูประกอบการใหม 
ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาในระดับประเทศ และจัด
ใหมีการประกวดผลิตภัณฑที่มีศักยภาพในการพัฒนาทางการ
ตลาด ซึ่งกิจกรรมนี้จะดําเนินอยางตอเนื่องและทั่วทั้งประเทศ
 ในดานการสงเสริมผู ประกอบการ SMEs ของญี่ปุ นที่
เกี่ยวของกับดิจิทัล ทางหนวยงานท่ีเก่ียวของไดเนนการปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายตาง ๆ ใหมีความทันสมัย
และเอ้ืออํานวยตอการดําเนินธุรกิจของธุรกิจผู ประกอบการ 

SMEs ในการพัฒนา และนําเทคโนโลยีดานดิจิทัลมาใชในการ
ผลิตสินคาของตน
 ผลิตภัณฑที่ เป นสินค าสําคัญของการใช ประโยชน 
จากดิจิทัล ปจจุบันทางรัฐบาลญ่ีปุ นพบว าอุตสาหกรรม
เครื่องใช  ไฟฟ าของญี่ปุ น ท่ี เคยเป นจุดแข็งมาก อนกําลัง
ประสบปญหาการตลาด มีคูแขงท่ีสําคัญ ไดแก เกาหลีใต และจีน 
เขามาแยงตลาดในตางประเทศทําใหสวนแบงทางการตลาด
ในตลาดโลกของเคร่ืองใชไฟฟาท่ีผลิตจากญ่ีปุ นลดลง และมี
แนวโนมท่ีจะลดลงอยางตอเนื่อง ดังนั้นทางรัฐบาลญี่ปุนจึงให
ความสําคัญของการพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมเคร่ืองใช
ไฟฟาของญ่ีปุนเปนลําดับแรก โดยกําหนดยุทธศาสตรที่จะใช
พัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาใหไดรับความสนใจจาก
ผูบริโภคอีกคร้ัง และมีนโยบายใหการสนับสนุนและสงเสริม
ใหผู ประกอบการอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาของญ่ีปุนมีการ

พัฒนาผลิตภัณฑที่นําดิจิทัลเขามาเปนสวนสําคัญในการผลิต
สินคาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภค
 นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ นยังไดพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ในยุค 4.0 โดยในป 2558 ไดเริ่มนโยบายดานการปฏิรูป
อุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนความรวมมือกันในภาคอุตสาหกรรม
ญี่ปุ น โดยใชคําวา “Connected Manufacturing” หรือ 
“Connected Industry” ซึง่โดยท่ัวไปหมายถึง อตุสาหกรรม 4.0 
(Industry 4.0) นั่นเอง ดวยการกําหนดมาตรฐานและการใช 
IoT (Internet of Things) ในการปฏิรูปการผลิต โดยมุงเนน
ใน 3 ดาน ไดแก Human-Centric Shop Operations 
with IoT, Actual Use Cases of Connected SMEs
และ Platform Controlled by Manufacturers รวมทั้ง
การกาวเขาสูยุคอุตสาหกรรม 4.0 ในเบื้องตนญี่ปุนไดกําหนด
การพฒันาใน 5 ดาน ทีจ่ะเขาสูยคุดงักลาว ไดแก 1) Automated 
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 สมาคม  A s soc i a t i on  f o r  Techno lo g i c a l 
Excellence Promoting Innovative Advances (TEPIA) 
เปนหนวยงานเอกชนอีกหนวยงานหน่ึงของญ่ีปุ นท่ีใหความ
สําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีโดยใชดิจิทัล และทําการวิจัย
เก่ียวกับแนวโนมของเทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ เครื่องจักร เทคโนโลยี
สารสนเทศ วัสดุใหม  เทคโนโลยีชีวภาพ พลังงาน ฯลฯ 
การกาวลํ้าของเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถชวยแกปญหา
ที่สําคัญได เชน ปญหาส่ิงแวดลอมหรือการสรางอุตสาหกรรม
ใหมโดยคํานึงถึงการเขาถึงได และการสรางความเขาใจไดงาย
เพื่อการพัฒนาสังคมในอนาคต ซึ่งป จจุบันสมาคมฯ ได มี
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่สําคัญ อาทิ อุปกรณตรวจจับ
ความเคล่ือนไหวผานกลองถายภาพเพ่ือระบุอายุและเพศ
ของบุคคล หุนยนตเชิง Entertain เพื่อความบันเทิง การพัฒนา 
การขึ้นรูป ช้ินส วนเลียนแบบอวัยวะสามมิติ  การพัฒนา
วัสดุศาสตร Alpha-Gen การพัฒนาพลังงานทดแทนจากการใช

Driving and Mobility Service 2) Manufacturing and 
Robotics 3) Plant/Infrastructure Safety Management 
4) Biotechnologies and Materials และ 5) Smart Life
ซึ่งการพัฒนาจะเปนไปในลักษณะขามกลุ มโดยมีมาตรการ
สงเสริมระหวางกลุมเพื่อใหเกิดสนับสนุนความพยายามดังกลาว
 สําหรับภาคเอกชนของญ่ีปุน ไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของเศรษฐกิจดจิทิลัเชนกนั อาท ิบรษิทั Panasonic Corporation 
ผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใหญที่สุดของญี่ปุ น 
และเปนบริษัทขนาดใหญอันดับที่ 89 ของโลก ไดมีการพัฒนา
ตามวิสัยทัศน “A Better Life, A Better World” ในหมวด
เครื่องใชไฟฟา (Appliances) สินคาที่ เป นโซลูชั่นสีเขียว 
(Eco Solutions) สินคาเครือขาย AVC (AVC Network) 
และ สินค  า เ ก่ี ย ว กับระบบยานยนต  และ อุตสาหกรรม 
(Automotive & Industr ial Systems) โดยมีการนํา
ระบบดิจิทัลมาใช งานเ พ่ือเ พ่ิมคุณค าของผลิตภัณฑ  เดิม
ของบริษัท ตั้งแตการสรางอุปกรณ การรวบรวมขอมูลในการใช
ชีวิตประจําวันของผู บริโภค เครื่องมือที่นําข อมูลที่ ได รับ
ไปสังเคราะห พรอมท้ังตอบสนอง  ความตองการผูบริโภค
ในลักษณะของ Real time และเปนฐานขอมูลเพ่ือนํากลับมา
ตอบสนองในภายหลัง รวมท้ังมีการพัฒนาอุปกรณเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูบริโภค ไดแก Smart City 
โดยไดมีการพัฒนาแนวคิดในผลิตภัณฑ 4 ประเภท ไดแก 
ผลิตภัณฑ ภายในครัวเรือน ยานยนต  อาคารสํานักงาน 
และพลังงานสีเขียวและอุปกรณ Automation นอกจากน้ี
ยังมีการพัฒนาดานพลังงานทดแทน โดยนําผลิตภัณฑที่เปน
จุดแข็งของบริษัท ไดแก Cell Battery มาใชพัฒนาเปนพลังงาน
ใหกับรถยนต ซึ่งปจจุบันไดถูกนําไปใชกับรถยนตยี่หอ Tesla 
ของบริษัท Tesla Motor เปนยานยนตที่ขับเคลื่อนดวยพลังงาน
ไฟฟาอีกดวย
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สาหรายเซลลเดียวเพื่อสรางนํ้ามันเกรดเครื่องยนตเจ็ท (Bio Jet 
fuel from euglena) การสรางมานอากาศเพ่ือปองกันอาคาร
จากการสั่นไหวของการเกิดแผนดินไหว (Air Danshin System) 
การตรวจวดัอตัราการเตนของหัวใจโดยวเิคราะหการเปลีย่นแปลง
ของเสนเลือดฝอยบนใบหนา [Real Time Pulse Monitoring 
using Facial Imaging (Fujisu)] การพัฒนาเทคโนโลยี
ทางกลศาสตรเพื่อนํามาแกไขปญหาของอุตสาหกรรมประมง
ที่ขาดแคลนแรงงาน โดยพัฒนาเคร่ืองมือการจับปลาหมึก 
ดวยอุปกรณแสงสวางเพื่อลอและเปนอุปกรณจับปลาหมึก
ที่ทํางานอัตโนมัติทดแทนการใชแรงงาน (Fully automatic 
squid fishing machine (Towa Denki Seisakusho))
 นอกจากน้ี ยังมีหนวยงานอื่น ๆ ของญี่ปุนที่ไดดําเนินการ

พัฒนาไปสูยุคดิจิทัล อาทิ National Institute of Advance 
Industrial Science and Technology (AIST) ที่เปนสถาบัน
วิทยาศาสตร แห งชาติอุตสาหกรรมขั้นสูงและเทคโนโลยี 
ซึ่งเปนหนึ่งในองคกรดานการวิจัยสาธารณะที่ใหญที่สุดในญี่ปุน 
มุงเนนการสรางและการปฏิบัติดานเทคโนโลยีที่มีประโยชน
กับอุตสาหกรรมญี่ปุ นและสังคม และแกไขชองวางระหวาง
นวัตกรรม เทคโนโลยี และการคา AIST มีการสรางเครือขาย
ทั่วโลก อาทิ การลงนาม MOU ความรวมมือการวิจัยที่ครอบคลุม
รวมกับ 30 สถาบันการวิจัยสําคัญทั่วโลก และอีกหนวยงานหนึ่ง
ที่มีความสําคัญเชนกัน ไดแก The National Institute 
of Information and Communications Technology (NICT) 
มีบทบาทสําคัญดานการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใหเกิดการประยุกตใชและบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศเขากับกิจกรรมตาง ๆ ไมวาจะเปนการติดตอสื่อสาร 
กิจกรรมทางสังคม ดานความปลอดภัย ตลอดจนการใช 

ประโยชนจากแนวคิดสรางสรรคเพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
ในยุคดิจิทัล ซี่งในปจจุบันไดมีการพัฒนาวิจัยเทคโนโลยีดิจิตอล

ร วมกับประเทศตาง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งสถาบันการศึกษา
หลายแหงของไทยดวย
 จากเบื้องตนจะเห็นไดวาญี่ปุนไดพัฒนาประเทศไปสูยุค
เศรษฐกิจดิจิทัลในดานตาง ๆ ทั้งในดานการพัฒนาอุตสาหกรรม
ดวยดิจิทัล การใชประโยชนจากสารสนเทศในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ   การวิ จั ยและการพัฒนาต นแบบผลิตภัณฑ  
การส  ง เสริมการค  าด  วยระบบพาณิชย อิ เล็ กทรอนิกส  
(E-commerce) การพัฒนา SMEs การนําระบบดิจิทัลเขามาใช
ระบบโลจิสติกส ซึ่งมีความกาวหนากวาไทยมาระยะหนึ่งแลว
 อยางไรก็ตามการพัฒนาทางเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล 
ประเทศใดประเทศหน่ึงจะพัฒนาและมีความกาวหนาอยูโดย
ลําพังก็อาจจะไมยั่งยืนและประสบปญหาไดในอนาคต ดังนั้น
ควรมีความร  วมมือระหว  างกันในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การดําเนินธุรกิจ 
และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ โดยการนําระบบดิจิทัลมาใช
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ในการพัฒนาประเทศเพ่ือใหเกิดประโยชนและความเจริญทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมในองครวมแกประเทศย่ิงข้ึนใน
อนาคตอันใกล
 ดังนั้น ไทยและญ่ีปุนสามารถท่ีจะสรางความรวมมือกัน
ในการพัฒนาและประยุกตใชระบบดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม
เพื่อสรางคุณคาผลิตภัณฑ การเชื่อมโยงกระบวนการผลิต 
การสงเสริมอุตสาหกรรมของไทยในญี่ปุ น และญี่ปุ นในไทย 
เพื่อใหเกิดความกาวหนาของภาคอุตสาหกรรมและการประสบ
ผลสําเร็จของผู ประกอบการและนักลงทุนของท้ังสองฝาย 
รวมถึงเศรษฐกิจของไทยและญี่ปุน ทั้งนี้ความรวมมือดังกลาว
สามารถทําไดโดย
 1.  รวมกันพัฒนา Application และ Graphic Design 
ในอุตสาหกรรมที่มีความเหมาะสม อาทิ อุตสาหกรรมดาน
การสรางภาพยนตร อุตสาหกรรมการเขียนการตูน อุตสาหกรรม
ที่ใช ความคิดสรางสรรค ซึ่งผู พัฒนาฯ ของไทยมีความคิด
สรางสรรคและกลานําเสนอส่ิงใหม ๆ ทําใหมีโอกาสในการ

รวมทุนกับนักลงทุนญี่ปุ นในอุตสาหกรรมขางตนในประเทศ
ญี่ปุนได
 2.  รวมกันวิจัยและพัฒนาสินคารวมกับนักลงทุนญี่ปุ น
ในการผลิตสินคาที่จะสงออกไปยังญี่ปุ น เพื่อใหสอดคลอง
ตรงกับพฤติกรรมผูบริโภคชาวญี่ปุน เชน อุตสาหกรรมอาหาร 
อาหารเพื่อผูสูงอายุ อาหารเพื่อสุขภาพ เปนตน
 3.  การพัฒนาสินคา/ผลิตภัณฑ ในบางอุตสาหกรรม
ควรจะเปนไปในลักษณะที่ใชวัตถุดิบที่มีเอกลักษณของไทย
ผสมผสานกับวัตถุดิบที่เปนของญี่ปุ น เพ่ือสรางเอกลักษณ
ของผลิตภัณฑ และใชจุดแข็งของอุตสาหกรรมญี่ปุนในการเจาะ
ตลาดโลกและยกระดับคุณภาพของอุตสาหกรรมไทยดวย อาทิ 
อุตสาหกรรมยานยนต และอุตสาหกรรมดานการใชความคิด
สรางสรรค

 4.  สรางความเช่ือมโยงการวิจัยจากสถาบันวิจัยตาง ๆ 
ไปยังบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญและขยายไปยังบริษัท
อุตสาหกรรมในระดับ SMEs เพื่อใหเกิดการตอยอดของหวงโซ
การผลิตที่ครบถวนมากยิ่งข้ึน
 5.  สร างความเข มแข็งด านงานวิจัยให ภาคเอกชน 
โดยเนนการสรางหลักสูตรฝกอบรม การทํางานในสภาพ
แวดลอมท่ีสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางบริษัท และการ
จัดเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณวิจัยสวนกลางที่สามารถใชงาน
รวมกันได
 6. การนําระบบดิจทิลัมาใชในระบบพาณิชยอเิล็กทรอนิกส 
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดสงสินคาไปยังผู บริโภค
ทั่วประเทศไดภายในเวลาอันสั้น
 จะเห็นไดวาแนวทางความรวมมือขางตนแมวาจะเปน
ที่ เรื่องที่ทําได ไม ง ายนัก แตควรมีการริเริ่มและชวยเหลือ
เกื้อกูลกันเพื่อใหเกิดการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
ไปพรอมกันท้ังในประเทศกําลังพัฒนาเชนไทย และประเทศ

พัฒนาแลวเชนญี่ปุ น และขยายไปยังประเทศและภูมิภาคอื่น
ตอไปในอนาคต ซึ่งจะทําใหทั่วโลกพัฒนาไปสู ยุคดิจิทัลได
ในที่สุด 
  

จัดทําโดย : 
นางสาวสุทธิรัตน  ชาลาธราวัฒน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
แหลงขอมูลอางอิง :

1. รายงานผลการศึกษา “โครงการเตรียมความพรอมภาค
อุตสาหกรรมไทยเพื่อรองรับ

         การเชื่อมโยงในภูมิภาคดวยเศรษฐกิจดิจิตอล” 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

2. “Connected Industries’ Tokyo Initiative 2017” 
Released, Ministry of Economy, Trade and Industry 

(METI), Japan. www.meti.go.jp/english/press
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กองวจิยัเศรษฐกจิอตุสาหกรรม

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม 2560 ขยายตัว
ร อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปก อนสาขา
อุตสาหกรรมการผลิตสําคัญที่ขยายตัว เช น อุตสาหกรรม
การผลิตผลิตภัณฑยาง อุตสาหกรรมการผลิตสวนประกอบและ
อุปกรณยานยนต และอุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive 

• อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยาง ดัชนีผลผลิต
ขยายตัวรอยละ 28.9 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 

การผลิตเพิ่มขึ้นในสินคายางแผนเปนหลัก เนื่องจากมีนํ้ายาง
ออกสูตลาดเปนจาํนวนมาก

• อุตสาหกรรมการผลิตสวนประกอบและอุปกรณ
ยานยนต ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 24.1 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอน เปนการเพ่ิมขึ้นในสินคาเคร่ืองยนต
แกสโซลีน และเครื่องยนตดีเซล

• อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive ดัชนีผลผลิต
ขยายตัวรอยละ 14.2 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
เนือ่งจากมีการปดฐานการผลิตทีจ่นี และสงิคโปร จงึยายมาผลิต
ทีไ่ทย
  สําหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญที่ขยายตัว เชน 
อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอตนนํ้า  
และอุตสาหกรรมการผลิตอาหารแปรรูป (สัตวนํ้า)

• อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก ดัชนีผลผลิตหดตัว
รอยละ 24.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน การผลิต
ลดลงโดยเฉพาะเหล็กเส นข ออ อย และเหล็กแผนเคลือบ
โครเมี่ยม เนื่องจากมีการนําเขาสินคาราคาถูกจากตางประเทศ 
และความตองการใชในประเทศชะลอตัว

  การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม 2560 ยังคงขยายตัว โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 
2.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนผลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมสําคัญ เชน อุตสาหกรรม
การผลิตผลิตภัณฑยาง อุตสาหกรรมการผลิตสวนประกอบและอุปกรณยานยนต และอุตสาหกรรมการผลิต 
Hard Disk Drive อัตราการใชกําลังการผลิตในเดือนธันวาคม 2560 อยูที่รอยละ 59.5
  การผลิตภาคอุตสาหกรรมป 2560 ขยายตัวเทากับปกอนหนา โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมป 2560 
ขยายตัวรอยละ 1.6
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• อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอตนนํ้า ดัชนีผลผลิตหดตัว
รอยละ 18.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนการ
ลดลงในสินคาเสนดายและผาทอ เนื่องจากประเทศคูคานําเขา 
สิ่ งทอลดลง รวมทั้ งประเทศไทยมีการนําเข าสินค าจาก
ตางประเทศมาจําหนายในประเทศมากข้ึน

• อุตสาหกรรมการผลิตอาหารแปรรูป (สัตวนํ้า) ดัชนี
ผลผลิตหดตัวรอยละ 13.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 

เนื่องจากปริมาณวัตถุดิบในตลาดมีปริมาณลดลง โดยเฉพาะ
ปลาหมึกแชแข็ง สงผลใหราคาวัตถุดิบสูงขึ้นผู ผลิตจึงชะลอ
การผลิต
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• อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยาง  ดัชนีผลผลิต
ป 2560 ขยายตัวรอยละ 12.6 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน
ของปก อน เปนผลมาจากความตองการใชผลิตภัณฑยาง
ในอุตสาหกรรมปลายนํ้า เชน ยางรถยนต เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

• อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive ดัชนีผลผลิต
ป 2560 ขยายตัวรอยละ 10.3 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน
ของปกอน เปนผลมาจากการเติบโตของการใชขอมูลดิจิทัล
ที่เพิ่มขึ้น ทําใหความตองการ Hard Disk Drive เพิ่มขึ้น

• อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ ดัชนีผลผลิต
ป 2560 หดตัวรอยละ 12.2 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของ
ปกอน เน่ืองจากผูผลิตมีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการผลิต 
ทําใหชวงตนปการผลิตลดลง รวมทั้งตลาดตางประเทศชะลอตัว

  การผลิตภาคอุตสาหกรรมป 2560 คอนขางทรงตัว โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมป 2560 ขยายตัว
รอยละ 1.6 เทากับปกอนหนา อุตสาหกรรมสําคัญที่สงผลใหดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัว เชน อุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑยาง และอุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive 
  สําหรับอุตสาหกรรมท่ีสงผลใหดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัว เชน อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ 

และอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอตนน้ํา

  • อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอตนนํ้า ดัชนีผลผลิต
เฉลี่ยคร่ึงปแรก 2560 หดตัวรอยละ 9.3 เมื่อเทียบกับชวงเวลา
เดียวกันของปกอน เนื่องจากมีการนําเขาสินคาจากตางประเทศ
มาจําหนายมากขึ้น
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กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

Shar ingShar ing

  นชีวิตประจําวันของเราคงหลีกเล่ียงไมไดที่จะเจอกับ

  ผลิตภัณฑที่ทําจากพลาสติก เนื่องจากพลาสติกสามารถ

นํามาข้ึนรูปไดง ายดวยตนทุนการผลิตตํ่าและนํามาใช งานได

หลากหลาย เชน บรรจุภัณฑ เครื่องใชในครัวเรือน ของเลนเด็ก 

เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนตน พลาสติกที่นํามาเปน

วัตถุดิบของผลิตภัณฑประเภทนี้ เชน โพลีเอทิลีน (Polyethylene : 

PE) โพลีโพรพิลีน (Polypropylene: PP) โพลีไวนิลคลอไรด 

(Polyvinylchloride : PVC) โพลิสไตรีน (Polystyrene : PS) 

โพลิเอทิลีนเทเรพทาเลต (Polyethylene Terephthalate : PET) 

เปนตน ซึ่งเปนพลาสติกชนิดที่คุ นเคย แตหลายคนอาจยังไมรู จัก 

“ไมโครพลาสติก” ซึ่งอยูในผลิตภัณฑใกลตัวเราเชนกัน ... แลวมันคือ

อะไรละ?

 

ไมโครพลาสติก คืออะไร?
 ไมโครพลาสติก (Microplastics) คือ พลาสติกหรือเศษ

พลาสติกที่มีขนาดเล็กกวา 5 มิลลิเมตร แบงเปน 2 ประเภท ไดแก 

 1.  Primary Microplastics คือ พลาสติกที่ถูกผลิตใหมี

ขนาดเล็กตั้งแตตน ตัวอยางเชน เม็ดพลาสติกท่ีเปนวัสดุตั้งตน

ของการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก เม็ดพลาสติกที่อยู ในผลิตภัณฑ

ทําความสะอาด เปนตน โดยในกรณีของพลาสติกที่อยูในผลิตภัณฑ

ทําความสะอาดน้ัน มีชื่อทางการคาวา ไมโครบีดส (Micro-beads) 

หรือที่เราเรียกวา “เม็ดสครับ” ไดมีการจดสิทธิบัตรต้ังแตป 2523 

เพื่อนําไปใชในสินคาอุปโภคบริโภคบางชนิด เชน ผลิตภัณฑดูแลผิว 

(ครีมขัดผิว ครีมอาบนํ้า) เครื่องสําอาง ยาสีฟน ฯลฯ ซึ่งมีการใช

ไมโครพลาสติกชนิดนี้กันอยางแพรหลายและมีการใชเพ่ิมขึ้นตอเน่ือง 

นอกจากน้ี ไมโครพลาสติกชนิดนี้ยังสามารถเกิดไดจากการถลอก/

ขีดขวน จากกระบวนการผลิตพลาสติกขนาดใหญ จากยางลอ

ระหวางการขับขี่พาหนะ หรือเสนใยสังเคราะหที่หลุดออกมาในน้ําทิ้ง

จากการซักผา 

 2. Secondary Microplastics คือ พลาสติกที่มาจาก

การแตกหักของผลิตภัณฑพลาสติกชนิดตาง ๆ  ดวยกระบวนการ

ทางเคมี ชีวภาพ และกายภาพ ซึ่งกระบวนการดังกลาวจะทําให

สารแตงเติมในพลาสติกหลุดออกจากพลาสติก ทําใหโครงสราง

“ไมโครพลาสติก”“ไมโครพลาสติก”  
สิ่งเล็ก ๆ ใกลตัวเราสิ่งเล็ก ๆ ใกลตัวเรา

ของพลาสติกเกิดการแตกตัวจนมีขนาดท่ีเล็ก กลายเป นสาร

แขวนลอยปะปนอยู  ในแม นํ้าและทะเล และอาจถูกสัตว  เล็ก

และใหญกินเปนอาหาร

ใ

ไมโครพลาสติก ใกลตัวเราแคไหน?
 ไมโครพลาสติกที่เรารู จักขางตนนั้นเหมือนกับพลาสติก

ทั่ว ๆ ไป ที่ไมสามารถยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ ยิ่งไปกวานั้น 

ไมโครพลาสติกยังมขีนาดเล็กมากจนมีบางสวนหลุดลอดไปจากข้ันตอน

การบําบัดนํ้าเสียแพรกระจายอยูในแมนํ้า ทะเล และแหลงนํ้าตาง ๆ  

ทั้งน้ี  ในการประชุม The seventeenth meeting of the UN 

Open-ended Informal Consultative Process on Oceans 

and the Law of the Sea (ICP-17) ที่จัดขึ้นเม่ือวันที่ 17 มิถุนายน 

2559  มีหัวขอเกี่ยวกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) ขอท่ี 14 การอนุรักษและใช

ประโยชนจากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพ่ือการพัฒนา
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กระทบตอหวงโซ อาหาร เพราะเปนสารท่ีตกคางยาวนานใน

สิ่งแวดลอม (Persistent Organic Pollutants: POPs) อยางไรก็ตาม 

สําหรับประเด็นดังกลาวอาจตองมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมใหมีความ

ชัดเจนย่ิงขึ้น

 จากขอมูลสวนใหญ เรามักจะพบปริมาณพลาสติกท่ีอยูใน

ทะเล ซึ่งเกิดการแตกหักเปน Secondary Microplastics กระจาย

อยูทั่วไป จึงอาจสังเกตเห็น Primary Microplastics ไดยากกวา 

ดังนั้น  องค การระหว างประเทศเพื่อการอนุรักษ ธรรมชาติ 

(International Union for Conservation of Nature and 

Natural Resources : IUCN) จึงไดทําการศึกษาปริมาณของ 

Primary Microplastics ในทะเล ซึ่งในรายงานป 2560 เปดเผยวา 

Primary Microplastics เปนไมโครพลาสติกที่ถูกพบในแมนํ้า

และทะเลทั่วโลกในรูปแบบของขยะประมาณ 0.8-2.5 ลานตันตอป 

ซึ่ งร อยละ 98 ของปริมาณดังกล าวมาจากกิจกรรมทางบก 

มีเพียงรอยละ 2 เทานั้น ที่มาจากกิจกรรมทางทะเล โดย Primary 

Microplastics ที่ปลอยลงสูทะเลมากกวาคร่ึงคือ เสนใยสังเคราะห

จากการซักลาง (รอยละ 34.8) และยางลอที่สึกหรอขณะขับขี่ 

(รอยละ 28.3)  ทั้งนี้ จะพบเสนใยสังเคราะหมากที่สุดในทะเล

แถบเอเชียดวย 

อยางยั่งยืน เร่ือง “Marine debris, plastics and microplastics” 

ซึ่งที่ประชุมไดอภิปรายถึงผลกระทบของไมโครพลาสติกที่มีต อ

สุขภาพและสิ่งแวดลอม  โดยระบุวา สามารถพบไมโครพลาสติกได

ในระบบทางเดินอาหารของปลาและสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ซึ่งอาจสงผล

ที่มา : ปรับปรุงภาพจาก Eunomia
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 สอดคลองกับ รายงานของ Eunomia ซึ่งพบวามี Primary 

Microplastics ในทะเลประมาณ 0.95 ลานตัน และ 3 อันดับแรก

ที่มีปริมาณมากที่สุด คือ ยางลอท่ีสึกหรอขณะขับขี่ เม็ดพลาสติก 

และเสนใยสังเคราะห โดยมีปริมาณ 0.27 0.23 และ 0.19 ลานตัน 

ตามลําดับ โดยเสนทางท่ีนําไมโครพลาสติกเหลาน้ีลงสูมหาสมุทร

มาจากการชะลางถนนมากถึงรอยละ 66 รองลงมาคือ ระบบบําบัด

นํ้าเสีย รอยละ 25 การพัดพาของลม รอยละ 7 และอื่น ๆ รอยละ 2

 สําหรับประเทศไทย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ง 

ไดมีการศึกษาเก็บขอมูลเก่ียวกับไมโครพลาสติกที่กระจายในทะเล

บริเวณแหลมพันวาและเกาะโหลน จังหวัดภูเก็ต เมื่อเดือนมกราคม

และมิถุนายน 2560 โดยผลการศึกษาเบื้องตนพบวา ประเภท

ของไมโครพลาสติกท่ีมีมากท่ีสุด คือ ประเภทเสนใย ซึ่งพบมากกวา

รอยละ 50 แตไมสามารถระบุไดวามาจากแหลงใด อยางไรก็ตาม 

มีขอมูลเก่ียวกับไมโครพลาสติกประเภทเสนใยวาสวนมากมีที่มาจาก

เสื้อผา โดยการซักเสื้อใยสังเคราะห 1 ตัว ดวยเครื่องซักผาอาจทําให

เสนใยหลุดออกมาไดมากกวา 1,900 ชิ้น เลยทีเดียว 

อนาคตของไมโครพลาสติก?
 ขณะนี้ ทั่วโลกไดตระหนักถึงปริมาณไมโครพลาสติกที่อาจ

สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมกันแลว แมวายังไมมีมาตรการ/แนวทาง

ในการแกไขผลที่เกิดขึ้นอยางแนชัด แตก็เริ่มมีมาตรการปองกันไมให

มีไมโครพลาสติกในส่ิงแวดลอมเพิ่มขึ้น ตั้งแตกระบวนการผลิต 

การนําไปใช และการจัดการขยะพลาสติก ใหมีรูปแบบที่เหมาะสม

กับพลาสติกแตละชนิด โดยเฉพาะการนําพลาสติกมารีไซเคิลให

มากขึ้น เพราะเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพและมีคาใชจายนอยที่สุด

เพื่อชวยลดปริมาณของไมโครพลาสติกในแหลงน้ําและมหาสมุทร

ทั่วโลก 

 ยิ่งไปกวานั้น สหรัฐอเมริกาไดประกาศหามใชไมโครบีดส

เมื่อ 2 ปที่แลว โดยจะมีผลบังคับใชในป 2562 ในขณะท่ีบางประเทศ

ในยุโรปอยางอังกฤษและอิตาลี ไดเริ่มประกาศหามใชไมโครบีดส

เช นกัน ซึ่งผู ผลิตเครื่องสําอางและผลิตภัณฑดูแลผิวรายใหญ

หลายบริษัท เชน Asda Avon the Bodyshop L’Oreal Boots 

ประกาศวาจะไมใชไมโครบีดสเปนสวนผสมในผลิตภัณฑของตนเอง 

อยางไรก็ตาม มีโอกาสเปนไปไดถาหากเรายังอยากใชไมโครบีดส

แตไมอยากใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  เน่ืองจากทีมนักวิจัย

ของมหาวิทยาลัย Bath ในอังกฤษไดพัฒนาไมโครบีดสที่ทําจาก

เซลลูโลส ซึ่งมีลักษะเปนเสนใยจากพืชจึงสามารถยอยสลายได 

โดยหวังวาจะนํามาทดแทนการใชไมโครบีดสแบบเดิมและจะมีการ

พัฒนาใหมีการผลิตเชิงอุตสาหกรรมตอไป 

 สําหรับบริบทของประเทศไทยนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม

ได มีการจัดทํามาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย 

เพื่อขับเคล่ือนอุตสาหกรรมเปาหมาย (S-curve) โดยการสงเสริม 

สนับสนุนใหเกิดการผลิตและใชผลิตภัณฑชีวภาพเพิ่มข้ึน ซึ่งหนึ่งใน

ผลิตภัณฑชีวภาพเปาหมายคือ พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) 

ที่สามารถนํามาใชทดแทนพลาสติกแบบเดิม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

และกําลังเปนที่ตองการในตลาดปจจุบัน นับเปนแนวทางท่ีจะชวย

ลดปริมาณไมโครพลาสติกไดในระดับหน่ึง โดยเฉพาะพลาสติก

ชีวภาพยอยสลายได (Compostable Bioplastic) ที่แตกตัว

จนมีขนาดเล็กแลวสามารถยอยสลายไดทางชีวภาพ ซึ่งทําใหเกิด

ผลดีตอสิ่งแวดลอมในระยะยาว ในขณะที่การใชไมโครบีดสนั้น 

เราควรสงเสริมการวิจัย พัฒนา และสนับสนุนใหมีการใชไมโครบีดส

จากธรรมชาติ ทั้งยังเปนการเพิ่มมูลคาใหผลิตภัณฑดูแลผิวและ

เครื่องสําอางและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของอุตสาหกรรม

ความงามดวย 

 หากมองในมุมของผูใชอยางเรา ไมโครพลาสติกในสิ่งแวดลอม

อาจเปนเรื่องไกลตัวเกินกวาที่เราจะจัดการได แตเราสามารถ

ชวยกันมีสวนรวมทําใหเกิดผลดีตอส่ิงแวดลอมได โดยการลดใช

ถุงพลาสติก สงเสริมการใชผลิตภัณฑพลาสติกที่สามารถยอยสลายได 

และชวยกันคัดแยกขยะพลาสติกเพื่อนําไปรีไซเคิล ... ก็เปนจุดเริ่มตน

เล็ก ๆ ที่จะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงไดเชนกัน
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(20 ธันวาคม 2560).
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เก็บมาเลา

StartupStartup
ณ โปรตุเกส การพัฒนาเพื่อภาคธุรกิจณ โปรตุเกส การพัฒนาเพื่อภาคธุรกิจ

     กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

  tartup คือการเริ่มตนธุรกิจ เพื่อการเติบโตแบบ
  กาวกระโดด มีวิธีการสรางรายไดที่สามารถหาเงินได
แบบทําซํ้า (Repeatable) และขยายไดง าย (Scalable)
สวนใหญจะเปนธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวัน 
หรือเห็นโอกาสที่ยังไมมีใครเคยเห็น อยางเชน เว็บไซตหรือ
แอพพลิเคชั่นที่ใหคนมาขายของ ถามีคนเอาของมาลงขายเยอะ 
รายไดก็เขามาเพิ่มขึ้น ยิ่งถาพิสูจนแลววามันดี ทําเงินได สามารถ
ขยายไปเปดตางประเทศดวยโมเดลเดิม ก็ทําไดอีกเชนกัน 
เรียกไดวาทั้งขยายและทําซํ้าได เราจึงเห็น Startup เปนธุรกิจ
เกี่ยวของกับสายเทคโนโลยีมาก เพราะสามารถเติบโตไดงายกวา
การทําธุรกิจประเภทอื่น ๆ นอกจากนี้ Startup ไมจําเปนตอง
ลงทุนเอง แตสามารถนําเสนอไอเดีย เพื่อซื้อใจนักลงทุนใหเห็น
ศักยภาพและมารวมลงทุนได โดยผูเขียนไดมีโอกาสไปดูงาน 
Startup และไปเย่ียมชมงาน Web Summit 2017 ที่ประเทศ
โปรตุเกส

 การไปโปรตุเกสในคร้ังนี้ไดมีการหารือและแลกเปล่ียน
ขอมูลในเร่ืองของ Startup โดยไดไปเยี่ยมชม Tec Labs ซึ่งเปน
ศูนยบมเพาะธุรกิจ (Incubator) ที่ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย
ลิสบอน สนับสนุนโดยภาครัฐบาล ถือวาเปนศูนยบมเพาะธุรกิจ
ที่ประสบความสําเร็จในโมเดลธุรกิจการลงทุนของภาครัฐในชวง
แรก และสามารถดําเนินงานตอไดดวยงบประมาณของตนเอง
แบบ Self-Sustain โดยสรางรายไดจากการใหเช าพื้นท่ี
สํานักงานและหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร อีกท้ังยังมีโครงการ
บมเพาะวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) ที่ใหความรูแกผูมีความคิด

ในการนําผลงานวิจัยและพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรออกสูเชิง
พาณิชย เชน การ Licensing และ การ SPIN OFF ของนักศึกษา 
อาจารย และบุคลากรวิจัย และยังมีกลไกในการเชื่อมโยง
เครือขายพันธมิตรใหกับ Startup เพ่ือใหนักลงทุนไดลงทุน
ในธุรกิจใหม ๆ ทั้งในดานการบริหารจัดการ การตลาดและ
การจัดการเทคโนโลยี ดําเนินงานโดยคณะวิทยาศาสตร  
ซึ่ งจะให ความรู  เ ชิ งลึกสนับสนุนอุปกรณ วิทยาศาสตร  
และการเขาถึงเครือขายพันธมิตรในสาขาตอไปนี้ 
 • วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสุขภาพ
 • วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานกายภาพ
 • เคมีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 • วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางทะเล
 • คณิตศาสตรและสารสนเทศศาสตร
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
 • ประวัติศาสตรและปรัชญาวิทยาศาสตร

 ส วนของการให บริการด านโครงสร างพื้นฐานนั้น 
จะมีพื้นที่ให บริการท้ังท่ีเปนสํานักงานและหองปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตรหลากหลาย ขึ้นอยู กับความตองการของ
ผูเขารับบริการบมเพาะฯ ดังนี้ 
 1. สํานักงานแบบเสมือน (Virtual)
 2. มีสํานักงานของตนเอง (Office)
 3. ใชบริการหองปฏิบัติการของตนเอง (Lab)
 4. ใชบริการหองปฏิบัติการรวม (Co Lab)
 5. หองทํางานรวม (Co Work)

S
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 ทั้งนี้บริการทุกประเภทของโปรแกรมบมเพาะ ผูเขารับ
บริการสามารถเขาถึงไดหมด เชนการเขาถึงเครือขายพันธมิตร 
การใชบริการดานไปรษณีย การใชหองประชุม หองอบรม 
หองอาหาร รวมถึงการใชอินเตอรเน็ต และการมีสิทธิ์ใชที่จอดรถ 
สวนความแตกตางของบริการแตละประเภทตางกันตรงที่จะใช
พื้นที่สํานักงาน หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรเปนของตัวเอง 
หรือเปนแบบใชร วมกัน และการใหบริการทางผู เช่ียวชาญ
ที่จะตางกัน
 จากการเยี่ยมชมและพบปะกับ Startup ที่อยู  ใน 
Tec Labs พบวาธุรกิจ Startup ในโครงการบมเพาะฯ ของ 
Tec Labs มีความนาสนใจมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงการใชความรู
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชิงลึกในการพัฒนาสินคา
นวัตกรรมใหม ๆ ทดแทนของเดิมที่มีอยู แตทําใหราคาถูกลง 
สะดวกในการใชงานมากข้ึน  มีขนาดเล็กลง เชน เคร่ืองตรวจ 
DNA ที่ใชงาย ขนาดเล็ก และทราบผลท่ีแมนยําไดอยางรวดเร็ว 
Startup ที่อยูใน Tec Labs นั้นมีทั้ง Startup ของนักศึกษา
หรือนักวิจัยที่มีไอเดียทางวิทยาศาสตรที่อยากทําธุรกิจ และ 
Startup ที่อยูในชวงของการวิจัยและพัฒนาสินคานวัตกรรม
ใหม ๆ หรือชวงของการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ เพื่อการออกสู
ตลาด จึงเหมาะอยางย่ิงสําหรับนักลงทุนในชวง Angel Investor 
หรือการลงทุนในชวง Pre Seed หรือ Seed Funding เพื่อชวย 
Startup ในการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบใหสามารถขยาย Scale 
สูอุตสาหกรรมเพ่ือการเกิดธุรกิจได และมีการเติบโตไดอยางกาว
กระโดด
 นอกจากน้ีผูเขียนยังไดเขารวมงาน Web Summit 2017 
ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส เพื่อศึกษาแนวทางการ
พัฒนาธุรกิจ Startup ในระดับนานาชาติ โดยงาน Web 
Summit 2017 ถือเปนการจัดประชุมดาน Startup ที่ใหญ
ที่สุดในโลก กิจกรรมภายในงานประกอบดวย การบรรยาย 
แลกเปล่ียนประสบการณในการกอต้ังธุรกิจจากผูบริหารบริษัท
ตาง ๆ จากท่ัวทุกมุมโลกกวา 1,200 คน  เชน Booking.com, 
Amazon, UBER, Fitbit เปนตน นอกจากนี้มีการจัดแสดง
นิทรรศการธุรกิจ Startup จากบริษัทชั้นนําจากทั่วโลก อาทิ 
Google, IBM, Microsoft, KPMG, Cisco เปนตน เพื่อนําเสนอ
ผลงานของ Startup ที่ดําเนินการอยูในบริษัท โดยไดมีบริษัท 
Startup ไทย 1 รายเขารวม คือ Seekster บริษัทที่พัฒนา
แพลทฟอรมใหบริการดานทําความสะอาดและการซอมแซม 
สําหรับที่อยู อาศัยและสํานักงาน ซึ่งเปนผู ชนะจาก Dtac 
Accelerate สิ่งที่นาสนใจโซนนิทรรศการ คือ การรวมกลุมกัน
ในนามของเมือง หรือประเทศตาง ๆ จากทั่วทุกมุมโลก แสดงถึง

ศักยภาพและพรอมในการสนับสนุน startup อาทิ Startup 
Portugal, Startup Bahrain, Berlin, Great Britain & 
Northern Ireland, Korea ทั้งนี้ในงานยังมีการจัดประชุมยอย
ตาง ๆ เพ่ือเปดโอกาสใหผู เขารวมงานไดมีสวนรวมในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรางเครือขายความรวมมือ
ดาน Startup ใหกวางขวางและแข็งแรงมากขึ้น
 สําหรับในประเทศไทยสาขาธุรกิจที่มาแรง คือ กลุม
การแพทย และสาธารณสุข  (HealthTech)  และกลุ ม
อสังหาริมทรัพย และเทคโนโลยีเมือง  (Property and 
UrbanTech) และกลุ มธุรกิจบริการ (Business Service) 
มาแรง จะเห็นไดวาการพัฒนาธุรกิจ Startup ของประเทศ
โปรตุเกสและประเทศไทย มีความคลายคลึงกัน กลาวคือ
ใหความสําคัญในการพัฒนาสาขาธุรกิจเทคโนโลยี ดานพลังงาน
ทางเลือก  (Renewable energy) เทคโนโลยีการเงิน 
(Financial technology, Fintech) และนวัตกรรมอาหาร 
(Food innovation) และดานการแพทย (Medtech) เปนตน
 โดยประเทศไทยมีการเติบโตของ Startup ที่เพ่ิมขึ้น
อยางตอเนื่อง ซึ่ง PeoplePerHour  บริษัทจัดหางานอิสระ 
ผูจัดทําตัวชี้วัดเพื่อจัดอันดับ โดยใชเกณฑวัดจากคาครองชีพ
คาเชา เงินเดือน ไดยกให กรุงเทพมหานคร เปนประเทศ
ที่ เหมาะสมท่ีสุดในการประกอบธุรกิจ สําหรับ Startup 
เปนลําดับ 7 ของโลก และเปนลําดับ 1 ในเอเชีย ขึ้นแซงหนา
สิงคโปร และฮองกง 
                                                                 

จัดทําโดย : 
นางสาวสุจิรภา หาญสวัสดิ์

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
แหลงขอมูลอางอิง : 

1. สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (NIA)
2. Web Summit 2017 ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส
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นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงอุตสาหกรรม นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายศิริรุจ จุลกะรัตน 
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พรอมดวยขาราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม รวมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจาอยูหัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม พุทธศักราช 2561 เม่ือวันที่ 1 มกราคม 2561 ณ พระบรมมหาราชวัง

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม พรอมดวยผูบริหาร
ระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม และนายศิริรุจ จุลกะรัตน ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมกับผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาที่ รวมทําบุญ
ตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม พุทธศักราช 2561 เม่ือวันที่ 5 มกราคม 2561 
ณ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นายศิริรุจ จุลกะรัตน  ผู อํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงขาวดัชนีอุตสาหกรรม
เดือนพฤศจิกายน 2560 เม่ือวันที่ 28 ธันวาคม 2560 
ณ  อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

MMOOVVEEMMEENNTT

นายศิริรุจ จุลกะรัตน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม  เป นประธานการประชุมหารือ 
เรื่องการบูรณาการมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต
ที่ ขับเค ล่ือนด วยพลังงานไฟฟ าในประเทศไทย 
เพื่ อขับเค ล่ือนอุตสาหกรรมอย างเป นรูปธรรม 
เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ อาคารสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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