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กรุงเทพฯ 10400 อีเมล : oieprnews@gmail.com
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Editor’s NoteEditor’s Note

หากตองการนําขอเขียนหรือบทความในฉบับ ไปตีพิมพ เผยแพร
หรือเพื่อประโยชนอื่นใดกรุณาอางอิงแหลงที่มา

 สวัสดีคุณผูอานจุลสาร OIE SHARE ฉบับที่ 79 เดือนตุลาคม 

ชวงนี้เปนชวงปลายฝนตนหนาว ตองเตรียมเสื้อผาอุ น ๆ เพื่อดูแล

สุขภาพกันดวยนะคะ และในจุลสารฉบับนี้พบกับบทความสาระ

ความรูดี ๆ ที่นาอานกันอีกเชนเคย

 เริ่มกันที่คอลัมน Econ Focus เรื่อง โอกาสทองของอุตสาหกรรม

ไทยรองรับสังคมสูงวัย คอลัมน Sharing เรื่อง พิธีการทูตและมารยาท

สากล ฝกฝนไดไมอายใคร ตอนที่ 2 และคอลัมน เก็บมาเลา เรื่อง 

OTP ทางออกความปลอดภัยของบัตรอิเล็กทรอนิกส

 ขอบคุณคุณผู อ  าน ท่ีติดตาม  OIE SHARE กันมาตลอด 

แลวพบกันใหมในฉบับหนานะคะ

         

ดวยความปรารถนาดี
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   ากขอมูลสหประชาชาติ (ยูเอ็น) พบวาจํานวนประชากร
   ผู สูงวัยทั่วโลกในป 2558 อยู ที่ร อยละ 12.3 หรือราว
901 ลานคน และจะเพ่ิมเปนรอยละ 16.5 หรือ 1,402 ลานคน ในป 2573 
สําหรับในกลุมประเทศเอเชีย ประเทศท่ีมีประชากรผูสูงวัยมากท่ีสุด
ไดแก ญี่ปุน มีจํานวนคนสูงวัยมากท่ีสุดถึงรอยละ 33.1 และจะเพ่ิมขึ้น
เปนรอยละ 37.3 ในป 2573 รองลงมาไดแก เกาหลีใต มีจํานวนประชากร
สูงวัยเพิ่มจากรอยละ 18.5 เปนรอยละ 31.4 ภายในป 2573 สําหรับไทย
เปนสังคมสูงวัยเร็วอันดับ 3 ของเอเชีย
 เชนเดียวกันกับกลุมประเทศอาเซียนท่ีกําลังเผชิญกับสังคมสูงวัย 
โดยประชากรท่ีมีอายุ 60 ปขึ้นไปมีการเติบโตในทิศทางท่ีสูงขึ้นอยูที่
รอยละ 10 หรือราว 59 ลานคนของจํานวนประชากรอาเซียนท้ังหมด 
633 ลานคน ใน พ.ศ. 2559 ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีมีจํานวนประชากร
สูงอายุ 60 ปขึ้นไป และไดกลายเปนสังคมสูงวัยแลว ไดแก สิงคโปร 
(รอยละ 18.7) ประเทศไทย (รอยละ 16.5) และเวียดนาม (รอยละ 10.7) 
รวมท้ัง ประเทศท่ีกําลังจะเขาสู สังคมสูงวัยในอีก 2-3 ปข างหนานี้ 
ไดแก มาเลเซีย (รอยละ 9.5) และเมียนมา (รอยละ 9.2) 

จ

โอกาสทองของอุตสาหกรรมไทย
รองรับสงัคมสูงวยั

  กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

รูปแสดงอัตราสวนประชากรสูงวัยในกลุมประเทศเอเชียป 2558-2573

ในป 2564 ไทยจะเปนสังคมผูสูงวัยโดยสมบูรณ
 จากขอมูลโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ  พบวาตั้งแตป 2548 ไทยเริ่ม
เขาสูเกณฑ ‘สังคมสูงวัย’ (Aged Society)  โดยมีสัดสวนประชากรผูสูงวัย
ถึงรอยละ 10 โดย 1 ใน 10 ของประชากรไทยเปนประชากรท่ีมีอายุตั้งแต 
60 ปขึ้นไป และในป 2560 ประเทศไทยมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 67.6 
ลานคน เปนชาย 33 ลานคน หญิง 34.6 ลานคน และมีประชากรอายุ 60 ป
ขึ้นไปจํานวน 11.3 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 16.7 ของจํานวนประชากร
ทั้งหมด ในขณะที่ประชากรรวมของประเทศไทยกําลังเพิ่มดวยอัตราที่ชาลง
อยางมากจนเหลือเพียงรอยละ 0.4 ตอปในปจจุบัน ขณะท่ีประชากรอายุ 
60 ปขึ้นไปกลับเพ่ิมขึ้นดวยอัตราประมาณรอยละ 5 ตอป และประเมินวา
ในป 2564 จะมีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป สัดสวนสูงถึงราวประมาณ
รอยละ 20 ของประชากรท้ังประเทศ หรือมีประชากรอายุตั้งแต 65 ป 
มากกวารอยละ 14 ของประชากรท้ังประเทศ ซึ่งไทยจะเปน “สังคมสูงวัย
โดยสมบูรณ” (Complete Aged Society) และคาดวาภายในป
พ.ศ. 2578 จะมีประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 30 ของจํานวน
ประชากรทั้งหมด นั้นหมายความวาไทยจะเปน “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” 
(Super Aged Society) 

ECONFF  CUS  CUS
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สําหรับอุตสาหกรรมและบริการตาง ๆ ที่จะเขามาตอบโจทย
ของคนกลุมนี้ ไดแก 
 1. อุตสาหกรรมอาหารเสริมและอาหารเชิงสุขภาพ
เนื่องจากผู สู งวัยมีสภาพร างกายที่ เสื่อมถอยตามวัยและ
พฤติกรรมการบริ โภคที่ เปลี่ ยนไป  จึ งทํ า ให  เลือกสินค  า
ที่มีประโยชนตอสุขภาพ และเนนการบริโภคอาหารที่ยอยงาย 
สามารถดูดซึมได ดีและมีคุณค าทางโภชนาการครบถ วน 
เพื่อเสริมสร างสุขภาพให ดีขึ้นและชะลอความเสื่อมถอย
ของรางกาย ทั้งในสวนที่เปนกลุมอาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึง
กลุมอาหารเสริม 
 โดยความตองการของผูสูงวัย คือ อาหารท่ีมีไขมันตํ่า 
ไมมีคอเลสเตอรอล นํ้าตาลนอยหรือไมมีเลย และมีสวนประกอบ
ที่ปองกัน ลดความเส่ียงโรคท่ีเกิดกับผูสูงวัย เชน โรคหัวใจ 
มะเร็ง เบาหวาน เปนตน นอกจากนี้ คนกลุ มนี้ยังตองการ
บรรจุภัณฑที่ง ายและสะดวกตอการเปดใชงาน มีฉลากระบุ

รูปแสดงสัดสวนประชากรของประเทศไทย ป 2553-2583

โอกาสและแนวโนมของอุตสาหกรรมไทย
ในกลุมผูสูงวัย
 ดวยโครงสร างประชากรไทยจะกลายเป นสังคมสูงวัยอย าง
สมบูรณในอีกเพียงไมกี่ปขางหนา และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทุกป 
จากการสํารวจกลุมผู สูงอายุของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (สสว.) พบวา แหลงที่มาของรายไดของผูสูงอายุสวนใหญ
มาจากรายไดจากการทํางาน บําเหน็จบํานาญกวารอยละ 50 รองลงมา
ไดแก รายไดที่ไดจากบุตรหลานหรือคูสมรส รอยละ 39 ที่เหลือเปนรายได
ที่มาจากดอกผลจากการออมหรือการลงทุน รอยละ 11 ในขณะที่คาใชจาย
หลักของผูสูงอายุ สวนใหญจะเปนเร่ืองของการดูแลสุขภาพ/ยารักษาโรค 
ถึงรอยละ 55 ของคาใชจายทั้งหมด รองลงมา คือ การใชจายสําหรับ
ที่พักอาศัยรอยละ 9 และท่ีเหลืออีกกวาร อยละ 36 เปนคาใชจ าย
ดานสันทนาการและการทองเที่ยว และมอบใหแกบุตรหลาน เปนตน 
 จะเห็นไดว ากลุ มผู สูงวัยเปนกลุมท่ีมีศักยภาพดานรายไดและ
มีอํานาจในการซ้ือคอนขางสูง ปจจุบันตลาดรวมธุรกิจและบริการผูสูงวัย
ในไทยมีมูลคาอยูราว 1,000 ลานบาท หรือมีอัตราการเติบโตรอยละ 15 
ต อป  ซึ่ งคาดการณไปอีก 6-10 ปข างหน าตลาดน้ีน าจะโตไปถึง 
3,000-4,000 ลานบาท  ดังน้ัน ตลาดกลุมผูสูงวัย จึงเปนกลุมลูกคาใหม
ที่นาสนใจและมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น และจะเปนตลาดหนึ่งที่มีความสําคัญ
ในอนาคตขางหนา จึงเปนโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการไทยที่จะตอง
ศึกษาทําความเขาใจพฤติกรรมของคนกลุ มนี้ เพื่อเตรียมความพรอม
ดานสินคา หรือบริการ สําหรับตอบสนองใหตรงกับความตองการของ
ผู สูงวัย ที่ใหความสําคัญในเร่ืองคุณภาพและความปลอดภัย รวมถึง
การอํานวยความสะดวก ซึ่งเปนปจจัยในการเลือกซ้ือสินคาและบริการ

สาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพรองรับ
สังคมสูงวัย
 จากแนวโนมทั่วโลกและสังคมไทยเองกําลังจะเขาสู ยุคผู สูงวัย
มากขึ้น ประกอบกับการสนใจดูแลดานสุขภาพ ความตองการสิ่งอํานวย
ความสะดวกสบาย และความพรอมดานรายได ดังนั้นจึงเปนโอกาส

รายละเอียดสวนผสม คุณคาทางโภชนาการที่จะไดรับ และตรารับรอง
มาตรฐานดานคุณภาพและความปลอดภัยดวย 
 2. อุตสาหกรรมวัสดุกอสรางและเฟอรนิเจอร ดวยลักษณะ
ทางกายภาพของรางกายท่ีเริ่มถดถอย ความคลองตัวตาง ๆ ลดลง 
เพื่อตอบโจทยการใชชีวิตประจําวันของผูสูงวัย ดังน้ัน การออกแบบบาน 
วัสดุ อุปกรณ เครื่องใชภายในบาน ใหเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพ 
และวิถีการดําเนินชีวิตของกลุมผูสูงวัย จึงเปนส่ิงสําคัญ เชน วัสดุพื้นผิว
ที่ไมลื่น เพื่อปองกันอุบัติเหตุจากการหกลมหรือลื่นลม อุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชและสุขภัณฑที่ถูกออกแบบ สําหรับการอํานวยความสะดวก
แกผูสูงวัยภายในบาน เชน เตียงนอนท่ีสามารถปรับระดับความสูงตํ่าได 
เกาอี้ไมที่มีพนักพิง สวิตซเปดปดไฟดวยระบบอัตโนมัติ เปนตน
 3. อุตสาหกรรมเครื่องสําอางและผลิตภัณฑบํารุง ซึ่งเขามา
มีบทบาทในชีวิตประจําวันของผูบริโภคอยางมาก โดยเฉพาะเพื่อการบํารุง 
และแตงเติมความงาม ภาพลักษณใหดูดี แมวาจะเขาสู วัยสูงอายุแลว 
แตก็ยังอยากดูแลตัวเองใหดีอยู ตลอดเวลา จึงถือเปนสินคาที่จําเปน
ประเภทหน่ึง ดังจะเห็นวาธุรกิจเกี่ยวกับความงามมีอัตราการเติบโต
และการซื้อขายที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะเครื่องแตงกาย รวมถึง
เคร่ืองสําอางประเภทออรแกนิกที่ผลิตมาจากธรรมชาติหรือสมุนไพร 
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ภาคอุตสาหกรรมเตรียมพรอมอยางไร
กับการเขาสูสังคมผูสูงอาย ุ
 ดวยการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร คือ อัตราการเสียชีวิต
และอัตราการเกิดใหมมีแนวโนมลดลง จากทัศนคติเกี่ยวกับการมีบุตร 
และคานิยมของคนรุนใหมที่มีแนวโนมจะแตงงานชาลง มีบุตรนอยลง 
และครองโสดมากข้ึน จึงเปนปจจัยที่ทําใหอัตราการเจริญพันธุ ลดลง
อย างชัดเจน  สวนทางกับสัดส วนของผู สู งอายุที่ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 
ประกอบกับความเจริญกาวหนาทางการแพทย ทําใหคนมีอายุยืนยาวขึ้น 
ซึ่งสงผลใหมีประชากรวัยทํางานลดลง รวมทั้ง การหันมาใสใจดูแลสุขภาพ 
ทั้งในดานอาหาร และผลิตภัณฑที่จะเปนประโยชนตอสุขภาพ ดังนั้น 
การพัฒนานวัตกรรมดานตาง ๆ เพื่อรองรับความตองการของประชากร
ผูสูงวัยจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง 
 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงไดทําการศึกษาโครงการตาง ๆ 
อาทิเชน โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมอาหารเชิงสุขภาพ
เพื่อรองรับสังคมผู สูงอายุ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ
ทางการแพทย โครงการศึกษาวิจัยโอกาสทางธุรกิจและการเพิ่ม Value 
Creation สําหรับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณทางการแพทย เพื่อพัฒนา
สงเสริมอุตสาหกรรมที่จะสามารถตอบโจทย และตอบสนองความตองการ
ของผูสูงวัยที่มีอัตราเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ัง การผลักดันมาตรการพัฒนา
อุตสาหกรรมหุ นยนตและระบบอัตโนมัติ เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกระบวนการผลิตและการบริหารในภาคอุตสาหกรรม สําหรับรองรับ
การขาดแคลนบุคลากรอุตสาหกรรมในอนาคตด วย ซึ่ งกระทรวง
อุตสาหกรรมจําเปนจะตองรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ที่เก่ียวของท้ังภาครัฐ
และเอกชนในการผลักดันงานการศึกษาตาง ๆ ขางต น ให เกิดผล
ในทางปฏิบัติ  สําหรับเตรียมพร อมรองรับการเข าสู สั งคมสูงอายุ
อยางสมบูรณในอีกเพียงไมกี่ปขางหนาน้ี 

จัดทําโดย : 
นางสาวสุภาภรณ วิไลเรืองสุวรรณ

แหลงขอมูลอางอิง : 
1.https://www.unfpa.org/Thai summary_Ageing 

in20the 2021st 20Centu.
2.https://resource.tcdc.or.th/ebook/

AgingSociety_Report_official.pdf
3.https://oie.go.th

4.https://brandinside.asia › Article ›
5.https://www.kasikornbank.com/th/.../sme/.../Aging-Market_

SME-Treasure_2018.aspx

ที่มีสรรพคุณตอตาน ชะลอริ้วรอย ลดจุดดางดํา ดวยการนํามาผสม
กับเทคโนโลยีสมัยใหม ซึ่งไดรับความสนใจอยางมาก 

4. อุตสาหกรรมอุปกรณทางการแพทย ดวยจํานวนผูสูงอายุ
ที่เพิ่มขึ้นและกระแสการดูแลสุขภาพจึงเปนสิ่งท่ีคนทุกเพศทุกวัยหันมาให
ความสนใจดูแลสุขภาพของตัวเองกันมากขึ้น ทําใหมีการนําเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ทันสมัยมาประยุกตใชในบริการดานสุขภาพ เพื่ออํานวย
ความสะดวก และนํามาใชในการเฝาระวัง ปองกัน และบําบัดรักษาผูสูงอายุ 
เชน อุปกรณติดตามตัวในกลุ มผูสูงอายุสมองเสื่อม อุปกรณบันทึกผล
การเตนของหัวใจ ความดัน และระดับนํ้าตาลในเลือด อุปกรณเครื่องมือ
ชวยในการพยุงและการสรางกลามเนื้อใหผู สูงอายุ เพื่อชวยในการ
เคลื่อนไหวไดอยางอิสระ และหุ นยนต ซึ่งถือเปนหนึ่งในเทคโนโลยี
ดานสุขภาพ ที่ทําหนาที่เปนหุนยนตพยาบาล (Robotic Nurses) ใชในการ
ติดตอสื่อสารระหวางคนไขผูสูงอายุ กับแพทยหรือพยาบาลแบบเรียลไทม 
โดยผูสูงอายุสามารถพูดคุยกับแพทยหรือพยาบาลไดจริงผานทางจอภาพ
บนตัวหุ นยนต ซึ่งชวยลดเวลาและทําใหผู สูงอายุไมตองลําบากในการ
เดินทางไปโรงพยาบาล 
 ขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็สามารถผลิตหุ นยนตดูแลผูสูงอายุ
สายพันธุไทย ชื่อ “หุนยนตดินสอ” ใชในการดูแลผูปวยเร้ือรังที่เคล่ือนไหว
ไมสะดวกและตองนอนรักษาอยู บนเตียง โดยมีจอรับภาพไวสําหรับ
เฝ าดูผู ป วยตลอดเวลา เ ม่ือมีเหตุฉุกเฉินจะสงสัญญาณเตือนไปยัง
แอพพลิเคช่ันในสมารทโฟนของบุตรหลาน หรือบุคลากรทางการแพทย 
เปนตน 

5. อตุสาหกรรมการทองเท่ียวของผูสงูวัย ถอืเปนอกีหน่ึงกลุม
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง หลังจากตรากตรําทํางานมาอยางหนัก
ตลอดชีวิตท่ีผานมา และยังตองการสังคมเพ่ือพบปะสังสรรคกับเพ่ือนฝูง 
ในวัยเดียวกัน ประกอบกับมีศักยภาพในการจับจายใช สอยสําหรับ
การเดินทางทองเท่ียวเพ่ือพักผอนหยอนใจ การทองเท่ียวที่กําลังมาแรง
อยางมากในขณะนี้ และนาจะตอบโจทยผูสูงวัย เพราะไดทั้งการพักผอน
หยอนใจ และสุขภาพดีอีกดวย คือ การเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ตาง ๆ 
พรอมกับจัดสรรเวลาสวนหนึ่งเพื่อมาทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพ เชน 
การนวด/อบ/ประคบสมุนไพร และวารีบําบัด เปนตน
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ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม 2561 ขยายตัวรอยละ 0.7 
เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน สาขาอุตสาหกรรมการผลิต
สําคัญที่ขยายตัว เชน อุตสาหกรรมการผลิตนํ้าตาล อุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องปรับอากาศ และอุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจร
 ● อตุสาหกรรมการผลตินํา้ตาล ดชันีผลผลติขยายตัวรอยละ 91.1 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนการเพิ่มข้ึนของนํ้าตาลทรายขาว
เปนหลัก เนื่องจากมีผลผลิตออยมากกวาปที่ผานมาทําใหผลิตเปนนํ้าตาล
ทรายขาวไดเปนจํานวนมาก

●  อตุสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ
ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 32.3 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอน เน่ืองจากความตองการ
สินคาจากตางประเทศเพ่ิมข้ึนทั้งจากตลาดเดิม เชน 
ประเทศญ่ีปุน และการขยายตลาดสงออกใหม ไดแก 
ประเทศอินเดีย

●  อุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส
และแผนวงจร ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 12.4 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนการเพิ่มข้ึน
ในกลุ มสินคาแผนวงจร (PCBA) และวงจรรวม 
(Integrated circuits) ชนิด Monolithic เปนหลัก 
เนือ่งจากความตองการของตลาดช้ินสวนอิเลก็ทรอนิกส 
โลกที่ขยายตัวอยางตอเนื่อง
 สําหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญท่ีหดตัว 
เชน อุตสาหกรรมการผลิตเฟอรนิเจอร อุตสาหกรรม
การผลิตเครื่องใชไฟฟา และอุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑยางชนิดอื่น ๆ

●  อุตสาหกรรมการผลิตเฟอรนิเจอร ดัชนี
ผลผลิตหดตัวรอยละ 25.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน เปนการลดลงในกลุมเครื่องเรือนทําดวยไม
เปนหลัก เนื่องจากผูผลิตบางรายไดรับคําสั่งซ้ือที่มี
รูปแบบที่ยากกวาปกติและแรงงานขาดทักษะ ทําให
ผลิตสินคาไดนอยลง

●  อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใชไฟฟา
ดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 12.8 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน เปนการลดลงในกลุ มสินคา

เครื่องซักผา ตูเย็น และเตาอบไมโครเวฟเปนหลัก เนื่องจากคําสั่งซื้อสินคา
ชะลอตัวลงทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งมีการนําเขาสินคาจาก
ตางประเทศ (โดยเฉพาะประเทศจีน) มาจําหนายมากขึ้น
 ●  อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยางชนิดอื่น ๆ ดัชนีผลผลิต
หดตัวรอยละ 9.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนการลดลง
ในกลุมสินคายางแผนเปนหลัก สวนหน่ึงเกิดจากผลกระทบจากเศรษฐกิจ
การคาระหวางจีนกับสหรัฐอเมริกา สงผลใหลูกคารายใหญจากประเทศจีน 
ลดปริมาณคําส่ังซื้อสินคาจากประเทศไทยลง

การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 0.7 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
เปนผลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ เชน อุตสาหกรรมการผลิตนํ้าตาล อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ และอุตสาหกรรม
การผลิตอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจร อัตราการใชกําลังการผลิตในเดือนสิงหาคม 2561 อยูที่รอยละ 65.9

สรปุสถานการณการผลติภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม ป 2561
กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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   มื่อเร่ิมตนชีวิตการทํางานไมวาจะเปนในหนวยงานภาครัฐ
   หรือเอกชน สิ่งที่สําคัญนอกเหนือไปจากหนาที่รับผิดชอบ 
และภารกิจที่ไดรับมอบหมายแลว หลายคนคงปฏิเสธไมไดวาการไดมี
โอกาสเขารวมในงาน/พิธีการตาง ๆ อาทิ ประชุมระหวางประเทศ สัมมนา 
การดูงาน ทัศนศึกษา การเดินทางเยือนตางประเทศ การเปนเจาภาพ
หรือมีสวนรวมในการตอนรับแขกจากตางประเทศ การเขารวมงานเล้ียง 
นับเปนสิ่งจําเปนที่ตองเรียนรู ในเรื่องท่ีเปนมารยาทสากล ซึ่งหมายถึง 
“สิ่งที่มีการประพฤติปฏิบัติกันเปนการท่ัวไปในประเทศ สังคม หรือชุมชน 
และเปนที่ยอมรับของนานาอารยะประเทศ ซึ่งอาจรวมถึง ความคิด 
ทัศนคติ ความรอบรู ทักษะ การกระทํา ความประพฤติ แนวปฏิบัติ 
พฤติกรรม การยึดแนวทางท่ีทุกฝายยอมรับได”  ดังนั้นเพ่ือเปนการพัฒนา
ศักยภาพและบุคลิกภาพของบุคลากร รวมทั้งการเตรียมความพรอม
ในเรื่องดังกลาว องคกรตาง ๆ จึงไดมีการจัดฝกอบรมในเรื่องพิธีการทูต
และมารยาทสากล เพื่อใหเกิดความรู และความเขาใจในหลักปฏิบัติ
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม
 ผูเขียนไดนําเสนอเน้ือหาเรื่องของพิธีการทูต ในจุลสาร OIE SHARE 
ฉบับที่ 78 เดือนกันยายน 2561 ซึ่งในฉบับนี้ขอนําเสนอเร่ือง “มารยาท
สากล” 

มารยาทสากลในการเขารวมงานเล้ียงรับรอง
 ปจจุบันผู คนสวนมากจะมีโอกาสในการเขารวมงานเล้ียงรับรอง
ตามหนาที่การทํางาน/การมีส วนร วมในโอกาสที่ต างกันไป จึงควร
มีการฝกฝนในเร่ืองท่ีจําเปนเพ่ือเตรียมความพรอมในการเขารวมงานเล้ียง
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและม่ันใจ ในท่ีนี้จะกลาวถึงเฉพาะการเขารวมงาน
เลี้ยงรับรองตามมาตรฐานสากลท่ีนิยมจัดกัน ไดแก งานเลี้ยงอาหารเชา 
งานเลี้ยงอาหารกลางวัน งานเลี้ยงนํ้าชาตอนบาย งานเลี้ยงอาหารค่ํา
แบบน่ังโตะ ซึ่งตองจะคํานึงถึงในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

● บัตรเชิญ จะมีทั้งที่เปนหนังสือเชิญ สงบัตรเชิญ หรือโทรศัพท 
โดยจะมีการระบุ ใหมีการตอบรับ หรือขอขัดของการเขารวมงานเล้ียง 
ซึ่งงานเล้ียงอยางเปนทางการจะตองเชิญคูสมรสและท้ังคูตองไปดวยกัน 
ประเภทของการแตงกาย และเวลาอาหาร โดยปกติอาหารคํ่าจะเริ่ม
เขานั่งโตะอาหารระหวางเวลา 20.00 - 21.00 น. 

 ● การแตงกาย จะแบงเปนประเภทตาง ๆ ตามลักษณะของ
งานเล้ียง โดยแบงเปนการแตงกายแบบพิธีการ (สีที่นิยมมี 3 สี ไดแก 
สีดําเชิ้ตขาว สีนํ้าเงินเขม สีถานหินหรือสีเทา - Black Tie ฝายชาย
ใสสูทและกางเกงขายาวสีดํา เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว หูกระตายสีดํา 
ผาคาดเอวสีดํา ฝายหญิงใสชุดราตรียาว White Tie ฝายชายใสสูท
และกางเกงขายาวสีดํา เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ใสเสื้อกั๊กดานในสูท
หูกระตายสีขาว ฝายหญิงใสชุดราตรียาว) การแตงกายแบบกึ่งพิธีการ 
(ฝายชายใสสูทสีเขม เส้ือเช้ิตแขนยาวสีขาว ไมผูกเนคไท ฝายหญิง
ชุดเดรสส้ัน)
 ● การตอนรับ ฝายเจาภาพจะรอตอนรับที่ทางเขาหองจัดเลี้ยง 
และจะดูวา แขกที่ไดรับเชิญมาคูหรือเดี่ยว เชิญแขกไปนั่งท่ีโตะอาหาร 
โดยหากเจาภาพเปนหญิงจะเดินเขาเปนคูแรก พรอมแขกเกียรติยศชาย 

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

เ

พิธีการทูต
และมารยาทสากล 
ฝกฝนไดไมอายใคร 
(ตอนที่ 2)

Shar ingShar ing
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กรณีที่แขกฝายหญิงมากับแขกฝายชายเดินคูกัน ฝายหญิงจะเดินดานขวา
และฝายชายจะเดินดานซาย หากแขกมาเดี่ยวฝายหญิงจะเดินนําหนา
ฝายชายเดินตามหลัง และกอนการรับประทานอาหารเจาภาพจะแนะนํา
แขกที่อยูในกลุมใหรูจักกันเพื่อเปนการสรางมิตรภาพที่ดีระหวางผูที่เขารวม
งานเลี้ยงดังกลาว

● การทักทาย เมื่อเดินทางไปถึงสถานท่ีจัดงานซ่ึงควรไปถึง
กอนงานเร่ิมไมนอยกวา 30 นาที และกลาวทักทายเจาภาพโดยการ
แนะนําตัวและเจ าภาพจะแนะนําใหรู จักกับแขกเกียรติยศ แนะนํา
ให แขกฝ ายหญิงรู จักแขกฝ ายชายที่นั่ งด านข างซ ายของฝ ายหญิง
ตามแผนผังที่นั่ง (seating plan) ท่ีแสดงไวที่หนาหองจัดเลี้ยง ซึ่งการจัด
ที่นั่งในโตะอาหารแบบสากลนิยมนั่ง หญิง-ชาย สลับกันหญิงนั่งดานขวา-
ชายนั่งดานซาย

● การเขาท่ีน่ังและการน่ังตามตําแหนง ฝายชายมีหนาที่
ไปยืนเกาะพนักเกาอี้ ของฝายหญิงแลวเลื่อนเกาอี้ให นั่ง ฝายหญิง
ตองไปยืนทางซายของเกาอี้ที่นั่งทางดานหนาเกาอี้ของตนแลวรอจนกวา
ฝายชายจะผลักเกาอี้มาใหกระทบที่หลังขาเบา ๆ จึงนั่งลงตรงริมที่นั่งกอน
แลวจึงเล่ือนเกาอี้นั่งใหเต็มที่ 

● การเขาและออกจากท่ีน่ัง ฝายชายตองเขาสูที่นั่งของตน
ทางดานซายและออก ทางดานขวาเสมอ เมื่อฝายหญิงจะออกจากที่นั่ง 
(ดานขวาเสมอ) ฝายชายมีหนาท่ีเอ้ือมมือไปเล่ือนเกาอี้เบ่ียงขวาเพ่ือให
ฝายหญิงออกไปได

● การสนทนา กรณีที่ไมเคยรูจักผูรวมโตะอาหาร ควรสนทนา
ในเรื่องทั่วไป โดยอาจเลือกสนทนาในเรื่องท่ีเป นประเด็นนาสนใจ
ในขณะน้ัน และหลีกเลี่ยงประเด็นท่ีสรางความลําบากใจใหกับคูสนทนา

● มารยาทบนโตะอาหาร ฝายชายมีหนาที่คอยชวยเหลือฝาย
หญิงที่นั่งดานขวาเสมอ เวลาน่ังควรเล่ือนเกาอี้ใหตัวอยูหางจากโตะอาหาร
ประมาณ 7-10 เซนติเมตร หรือ 2 ฝามือ เพื่อจะไดไมตองกมเวลา
รับประทานอาหาร อาจโนมตัวมาเหนือจานเล็กนอย แตอยากางขอศอก 
ควรนั่งตัวตรงประมาณ 2  ใน 3 สวนของเบาะเกาอี้จะชวยใหดูสงา ทั้งนี้ถา
เปนการน่ังโตะแบบฝร่ังเศสจะวางมือไวที่หนาตัก สัมภาระท่ีนําติดตัวมาให
วางไวหลังเกาอี้ ไมควรหยิบ จับ เครื่องมือบนโตะอาหารเลนขณะรอบริการ 
และแขกที่นั่งดานซายจะดูแแลแขกคนท่ีนั่งดานขวามือเปนหลัก

● อุปกรณเครื่องใชบนโตะอาหาร โดยท่ัวไปการรับประทาน
อาหารแบบตะวันตกจะมีอุปกรณ ไดแก บัตรวางโตะ เมนูอาหาร (สวนมาก
จะมีอาหารจานแรก จานหลัก และของหวาน/ผลไม) อุปกรณบนโตะอาหาร

● หลักการใชอุปกรณบนโตะอาหาร ซึ่งมีหลายอยาง 
อาทิ ชอน สอม มีด แกว การใชมีด สอม ชอน ใหเริ่มใชจากดานนอกสุด
เขาสูดานในสุดตามลําดับรายการอาหาร
  ✦ ชอน ใชนอยท่ีสุดในโตะอาหารแบบสากล เวลาจับใหจับดวย
มือขวาเสมอใหปลายของดามชอนอยูใตหัวแมมือที่กํากับใหชอนหันไปมาได
สะดวก การวางพักชอนซุปสามารถวางไวไดทั้งในถวยซุป (กรณีถวยซุป
กนลึก) หรือวางไวบนจานรองของถวยซุป
  ✦ สอม ใหจับดามสอมอยูในมือซายปลายน้ิวช้ีกํากับโคน
ของกานสอม ทางดานหลังโดยจิ้มปลายสอมกับชิ้นเนื้อที่อยู ซ ายสุด 
ใชมีดตัดแตงพอดีคํา ถามีผักอะไรก็ตามใหตอนมาแปะไวที่หลังสอม

แลวยกสอมที่มีเนื้อเขาปากโดยควํ่าสอมเสมอ ทั้งนี้ ถาเปนสลัดที่เสิรฟ
มาในจานใหใชมีดสลัดและสอมสลัดในการรับประทาน
  ✦  มีด จับดานมีดดวยมือขวาแลวใชปลายน้ิวกําดามมีดใหสนิท
แตไมตองเกร็งใหปลายน้ิวชี้เหยียดลงไปกดไวที่สันของมีดทางโคนดานหลัง 
หามใชมีดตัดอาหารและตักอาหารเขาปาก สวนมีดเนยจะวางไวบนจาน
ขนมปงที่อยูดานซายมือ
  ✦  ผาซับปาก พับเปนสองทบ โดยดานที่มีชายผาทบเขาหากัน
ใหวางไวบนตักชายผาหันเขาหาตัว ใหใชผาแผนบนมุมดานในของผา
ซับปาก ถาลุกขึ้นจากโตะใหพันส่ีทบหลวม ๆ วางไวที่โตะดานซายมือสุด 
ถาผาตกเก็บขึ้นใชได หากฝายหญิงทําตกไมตองเก็บแตใหฝายชายเก็บ
  ✦  แกว บนโตะอาหารจะมีหลายใบ อาทิ แกวน้ํา แกวเหลา
กอนอาหาร (สําหรับเหลาเชอรี่ แคมพารี่ มาตินี่ ยิน วิสกี้ เบียร เตกีลา 
เวอมุธ จะดื่มกอนเสิรฟซุปหรือออเดิรฟ) แกวเหลาระหวางมื้ออาหาร 
(เหลาองุนขาวสําหรับอาหารประเภทกุง หอย ปู ปลา และอาหารทะเล, 
เหลาองุนแดงสําหรับอาหารประเภทเน้ือและสัตวปก, เหลาองุนสีชมพูใชได
กับอาหารทุกประเภท, แชมเปญสําหรับรับประทานของหวาน ผลไม 
ไอศกรีม หากมีการกลาวสุนทรพจนก็จะดื่มหลังกลาวจบ) แกวเหลา/
เคร่ืองดื่ม ที่มีส วนผสมของแอลกอฮอลหลังมื้ออาหาร (อาทิ บรั่นดี 
เปปเปอรมิน คอนญัค ใชสําหรับชวยในการยอยอาหาร) 
  ✦ การพักมีด สอม ระหวางรับประทานควรวางโดยทํามุมกัน 
90 องศา โดยคว่ําสอมและหันคมมีดไปทางซาย เมื่อรับประทานอ่ิมแลว
ให รวบปลายดามส อมและมีดเข าด วยกันโดยหันด านคมเข าหาตัว 
หรือเอียงดานขวาก็ไดเพื่อแสดงวาอิ่มแลวบริกรจะไดมาเก็บไป
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✦  การรับประทานซุป มี 2 แบบ คือ แบบจานกนลึก และ
การดื่มซุป ดวยถวยสองหู ถาซุปรอนใหใชชอนคนเบา ๆ ตักซุปออกนอกตัว
ที่ผิวหนาของซุปและแตะกนชอนกับขอบถวยซุปดานไกลเพ่ือลดการหยด 
ทานจากดานขางชอนดวยเสียงเบา ๆ ตักซุปกนชามใหจับชามตะแคงออก
ดวยมือซายและใชชอนตักตามปกติ เมื่อทานเสร็จใหวางชอนบนจานรอง
ถวย แตถาเปนจานกนลึกใหหงายชอนวางไวในชามซุป
  ✦ การรับประทานอาหารประเภทเสน ใชมือซายถือสอม
ตักเสนขึ้นมาพอประมาณใหไดคําหนึ่งแลวมวนโดยใชมือขวาที่ถือชอน
หรือมีดตั้งช อนหรือมีดใหตะแคงมาบังขณะมวนเสนอีกทีหนึ่ง หรือ
หงายชอนแลวดึงเสนมาหมุนบนชอนปองกันไมใหกระเด็นได หมุนตาม
เข็มนาฬกาเก็บปลายเสนสงเขาปากไดเลย
  ✦  การรับประทานผลไม หากผลไมยังไมปอกเปลือก อาทิ 
แอปเปล พีช สาลี่ ใหผาเปน 4 สวน แลวปอกดวยมีดและสอม หรือ
จะไมปอกก็ได สําหรับผลไมที่มีเมล็ด อาทิ เชอรี่ องุน ใหปลิดทานดวยมือ
และคายเมล็ดลงในกรวยมือแลววางไวที่ขอบจาน
  ✦  การดื่มชา กาแฟ ใหใชชอนคนเปนวงกลมหรือเลขแปด
อารบิค แลววางชอนลงบนจานรองกาแฟ หามใชชอนตักกาแฟข้ึนชิม
ควรใชการยกแกวกาแฟดื่มเพียงเล็กนอยเพ่ือชิม กรณีถายืนดื่มทุกครั้ง
ใหถือจานรองกาแฟไวดวยเสมอ 
  ✦  การลุกจากโตะเม่ือเสร็จสิ้นงานเล้ียง เจาภาพฝายหญิง
จะตองเปน ผูลุกขึ้นกอน โดยใหสัญญาณกับเจาภาพฝายชายวาจะขอลุก
จากโตะ หลังจากน้ันแขกท่ีมารวมงานควรกลาวอําลาและขอบคุณเจาภาพ
ตามเวลาในบัตรเชิญ หรือถาไม ได กําหนดเวลาไว  ควรกลาวอําลา
และขอบคุณเจาภาพเม่ือพิธีกรกลาวปดงาน เจาภาพยืนสงแขกอยูที่
หนางานเล้ียง เมื่ออาหารชุดสุดทายเสร็จสิ้นลง หรือเมื่อดนตรีจบการแสดง
 ที่กลาวมาขางตน เปนเพียงบางสวนของพิธีการทูตและมารยาท
สากลในการเขารวมงานเล้ียงรับรอง โดยบางโอกาสอาจมีพิธีการที่มี
ขั้นตอนมากหรือนอยกวาที่กลาวมาแลว จึงควรมีการสังเกต ฝกฝน 
เรยีนรูอยางตอเนื่องเพื่อปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ

 จากการฝ กอบรมเป นหลักทฤษฎีควบคู ไปกับการฝ กปฏิบัติ
ในสถานการณจําลองรูปแบบตาง ๆ เปนชวงเวลาส้ัน ๆ แตการนําไป
ฝกปฏิบัติในสถานการณ/เหตุการณจริง รวมกับการสังเกตจากสถานการณ
ตาง ๆ จะทําใหเกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปฏิบัติที่พึงระวังและปรับใช
ใหเหมาะสมกับกาลเทศะ และวัฒนธรรมของแตละประเทศ สังคม ชมุชน
ที่ไดมีโอกาสเขาไปสวนรวม ซึ่งจะทําใหไดรับการยอมรับ/การใหเกียรติ
ตลอดจนการสร างความสัมพันธ ที่ดีทั้ งในระดับบุคคลและองค กร
อันจะนําไปสูการขจัดปญหา/อุปสรรคขอขัดแยงไดอยางมีประสิทธิภาพ
และทําใหเกิดความสําเร็จในภารกิจตาง ๆ ไดดียิ่งขึ้น
 การอบรมในหลักสูตรน้ี เปนประโยชนอยางยิ่งตอการปฏิบัติหนาที่
ในงานดานตางประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (สศอ.) เปนหนึ่งในหนวยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่มีโอกาสไดรับเชิญใหเขารวมการอบรมฯ จึงขอบคุณสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และผูบริหารของ สศอ. ที่เล็งเห็นความสําคัญ
และเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีโอกาสพัฒนาศักยภาพในเรื่องท่ีจําเปน
ตอการปฏิบัติหนาที่และสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชีวิต
ประจําวันตอไป

จัดทําโดย : 
นางสาวสุทธิรัตน  ชาลาธราวัฒน

แหลงขอมูลอางอิง : 
เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง “ธรรมเนียมการรับประทานอาหาร

แบบตะวันตก”
นางสาวอัมพวัลย  อยูจุย ผูจัดการโครงการอาคารอเนกประสงค

ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 
(โรงแรมสวนดุสิต เพลส) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส
 มาตรา 269/5 ผู ใดใชบัตรอิเล็กทรอนิกสของผู อื่นโดยมิชอบ 
ในประการที่น าจะก อให  เกิดความเสียหายแก ผู อื่นหรือประชาชน 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ

วิธีการปองกันการถูกโจรกรรมขอมูลบัตร
 อาจารยปริญญา หอมอเนก ผูเชี่ยวผู เชี่ยวชาญดานความม่ันคง
ปลอดภัยระบบไซเบอร กลาววา การปองกันการถูกโจรกรรมเลขบนบัตร
อิเล็กทรอนิกสนั้น หลายคนอาจจะใชวิธีการนําสต๊ิกเกอรมาปดทับเลข CVV 
3 หลัก หรือใชวิธีการขูดเลขออก แลวก็จดรหัสไวที่ไหนสักแหงกันลืม 
เพื่อปองกันการถูกโจรกรรม วิธีดังกลาวนั้นสามารถทําได แตคิดวา
ไมใชทางออกที่ดีที่สุด
 วิธีลดความเส่ียงท่ีดีที่สุดสําหรับผู ถือบัตรอิเล็กทรอนิกส คือ
การเซตคา-เปดวงจรเสริมความปลอดภัย ใหแกบัตรในมือของผูใชทุกคน 
ทั้ง “บัตรเดบิต” หรือ “บัตรเครดิต” โดยผูถือบัตรจะตองเปดระบบรหัส
รักษาความปลอดภัย ใหสงไปยังโทรศัพทของผูใชบริการโดยตรง ที่เรียกวา 
OTP หรือ One Time Password ซึ่งคือชุดรหัสผานใชครั้งเดียว 
ถูกสรางขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอินเทอรเน็ต โดยเปน
ตัวเลขจํานวน 6 หลัก ที่ระบบจะสงไปยัง SMS โทรศัพทมือถือคุณเพ่ือใช
ตรวจสอบและยืนยันการเปนเจาของบัญชีกอนการเขาถึงและเปล่ียนแปลง
ขอมูลสวนตัวตาง ๆ ซึ่งรหัสผานชุดนี้จะมีอายุประมาณ 3 นาที หากเลย
เวลาดังกลาวจะไมสามารถนํากลับมาใชไดอีก 
 อยางไรก็ตามผู ใช บัตรควรศึกษาวาบัตรที่คุณใชอยู  เปนบัตร
ประเภทไหน ถาเปน “บัตรเดบิต” หรือบัตรวีซา ใหโทรศัพทไปเปดระบบ 
“Verified by Visa”  แตถาเปน “บัตรเครดิต” หรือมาสเตอรการด ก็ตอง
เปดระบบ “MasterCard SecureCode” สิ่งสําคัญคือ ในการติดตอ
ธนาคารเพ่ือขอตั้งคาความปลอดภัยนั้นเปน “หนาที่” ของผูใชบัตรท่ีตอง
สงเรื่องไปขอดําเนินการเอง เพราะระบบปกติจะไมเปดบริการใหเอง
โดยอัตโนมัติ รูแบบน้ีแลวผูที่ใชบัตรอิเล็กทรอนิกส อยาลืมเปดใชระบบ 
OTP เพื่อปองกันความเส่ียงจากการถูกโจรกรรมขอมูลบัตรอิเล็กทรอนิกส

จัดทําโดย : 
นางสาวเทพยุดา วงศวิรัติ
แหลงขอมูลอางอิง : 

https://www.mebytmb.com/faq/view/Q-Security-6.html
https://mgronline.com/live/detail/9610000076046

http://thai-crime-code.blogspot.com/2010/03/
blog-post_4434.html

OTP ทางออกความปลอดภัยOTP ทางออกความปลอดภัย
ของบัตรอิเล็กทรอนิกสของบัตรอิเล็กทรอนิกส

สํานักงานเลขานุการกรม

เก็บมาเลา

   กวันนี้ เราคงไม อาจปฏิเสธได ว าป จจุบันมีผู  ใช บัตร
   อิเล็กทรอนิกส หรือที่รูจักกันวา บัตรเดบิต และบัตรเครดิต 
เปนจํานวนมาก ที่ถึงแมวาความแตกตางของบัตรคือเง่ือนไขในการใชบัตร 
แตสิ่งที่เหมือนกันคือ บัตรเหลานี้สามารถใชแทนเงินสดไดทันที ซึ่งชวยให
ผูใชงานสะดวกสบาย ไมตองพกเงินสดมากมาย มีเพียงแคบัตรใบเดียว
ก็สามารถใชจายสินคาได แตใครจะรู วาบัตรแทนเงินสดเพียงใบเดียว
อาจจะทําใหเรามีหนี้สินไดโดยไมรูตัว ซึ่งหนี้สินท่ีวาก็ไมใชเพราะเกิดจาก
การที่เรานําไปรูดซื้อสินคาจนเกินตัว แตอาจจะเกิดจากใครที่เราไมรู จัก
กอหนี้สินใหเราโดยท่ีเราไมรูตัวไดเชนเดียวกัน

บัตรอิเล็กทรอนิกสภัยรายใกลตัว
 จากกรณีพนักงานป มนํ้ามันแหงหนึ่งโจรกรรมขอมูลเลขบัตร 
16 หลัก และรหัสดานหลังบัตรเดบิต 3 หลักของบัตรลูกคาที่มาเติมนํ้ามัน 
โดยนําไปใชเติมเงินเกมออนไลน สูญเงินกวาเกือบ 8,000 บาท นอกจาก
จะเปนอุทาหรณเตือนใจใหกับผูใชบัตรสําหรับทําธุรกรรมทางการเงินแลว 
ประเด็นที่นาสนใจและเปนคําถามสะทอนกลับสังคมคือ แลวเราจะม่ันใจ
ไดอยางไรวาจะใชบัตรอิเล็กทรอนิกสไดอยางปลอดภัย 
 ขอมูลสําคัญบนบัตรเดบิต และบัตรเครดิต ประกอบดวย 4 สวน
สําคัญ คือ 1. เลขบัตร 16 หลัก 2. ชื่อ-นามสกุล เจาของบัตร 3. วันหมด
อายุของบัตร และ 4. เลข CVV หรือเลขเพื่อการยืนยันตัวตนของผูถือบัตร
จํานวน 3 หลัก ซึ่งในบรรดาขอมูลทั้ง 4 สวน สวนที่ผูใชงานจําเปนตอง
ปดเปนความลับ ไมควรเปดเผยใหใครรูนั่นคือเลข CVV 3 หลัก ที่อยูดาน
หลังบัตร เนื่องจากเลขนี้สามารถนําไปใชกรอกซื้อของทางออนไลนได 
โดยไมจําเปนตองเปนเจาของบัตรเอง

ถาโดนโจรกรรมบัตรอิเล็กทรอนิกสตองทําอยางไร
 มีขอสังเกตที่หลาย ๆ คนยังไมรู เกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกสคือ 
หากทานถูกโจรกรรมบัตร และไดรับการแจงตัดยอดเงินจากบัตรเรียบรอย
แลว โดยที่เราไมใชคนใชเงินนั้น ถาเปนการตัดผานบัตรเครดิต ใหผูเปน
เจาของบัตรแจงความเอาเร่ืองทันที ถึงแมวาเราจะไมรูวาใครเปนคนขโมย
บัตรไปใช แตเรามีสิทธ์ิปฏิเสธที่จะชําระเงินได ถาเราไมไดกระทําจริง 
แตหากเปนกรณี บัตรเดบิต จะไมสามารถปฏิเสธการชําระเงินได เน่ืองจาก
เง่ือนไขบัตรคือเม่ือรูดบัตรชําระเงิน เงินจะถูกหักจากบัญชีธนาคารทันที 
ดังนั้นขอนี้จึงพิสูจนไดวาบัตรเดบิตมีความเสี่ยงมากกวาบัตรเครดิต

ทุ
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MMOOVVEEMMEENNTT
นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ
นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ   หัวหน าทีมภาคเอกชน 
คณะ ทํ า ง านขั บ เค ล่ื อนการ พัฒนาค ลัส เตอร  ภ าค
อุตสาหกรรมที่เปน New S-curve (D5) คณะกรรมการ
สานพลังประชารัฐ ใหเกียรติเปนประธาน การประชุม
คณะกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพของประเทศ โดยมี นายณัฐพล รังสิตพล 
ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผู แทน
จากกระทรวง และผู แทนจากหนวยงานภาคเอกชน
ที่เ ก่ียวของ เข าร วมประชุมเพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพของประเทศใหเป นไปตาม
นโยบายของรัฐบาลตอไป วันท่ี 11 กันยายน 2561 
ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

นายณัฐพล รังสิตพล ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนประธานเปดงาน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร สศอ. ในการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อเตรียม
ความพรอมเขาสู Thailand 4.0” ในวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมไมดา 
จ.กาญจนบุรี

นายณัฐพล รังสิตพล ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เปนประธานกลาวปดกิจกรรม PMQA DAY 
ประจําปงบประมาณ 2561 เพื่อสรุปผลการดําเนินการ
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมถึงการมอบรางวัลการประกวด
คนคุณคา และการประกวดตนแบบการปรับปรุงกระบวนการ 
(Improvement Idol Award 2018) วันที่ 5 กันยายน 2561 
ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม

นายณัฐพล รังสิตพล ผู อํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
แถลงขาว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือน
สิงหาคม ป 2561” เผยดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม  (Manufactur ing 
Production Index - MPI) ประจํา
เดือนสิงหาคม 2561 ขยายตัวรอยละ 
0.7 วันที่ 25 กันยายน 2561 ณ อาคาร
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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