
สามารถติดตามขาวสาร
สาระนารูดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไดที่ 
สสาามมาารรถถตติดดตตาามมขขาาววสสาารร

SHARINGSHARING
ลาตินอเมริกา : ศักยภาพในการพัฒนาลาตินอเมริกา : ศักยภาพในการพัฒนา
ความเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมไทยความเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมไทย

เก็บมาเลาเก็บมาเลา
เติมเต็มชีวิตใหมดวย “กายอุปกรณ”เติมเต็มชีวิตใหมดวย “กายอุปกรณ”

มองอัตราการใชกําลังการผลิตมองอัตราการใชกําลังการผลิต
กําหนดทิศทางการลงทุนกําหนดทิศทางการลงทุน

ภาคอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรม



2

OIE SHARE ยินดีรับฟงความคิดเห็น คําชี้แนะ และขาวประชาสัมพันธตาง ๆ ติดตอไดที่ กองบรรณาธิการ OIE SHARE กลุมประชาสัมพันธ สํานักงาน
เลขานุการกรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 อีเมล : oieprnews@gmail.com

ขอความท่ีปรากฏใน OIE SHARE เปนทัศนะสวนตัวของผูเขียน

ที่ปรึกษา

ณัฐพล รังสิตพล

ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

อิทธิชัย ปทมสิริวัฒน

รองผูอํานวยการ

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

อดิทัต วะสีนนท

รองผูอํานวยการ

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ธีรทัศน อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผูเชี่ยวชาญดานชี้นําและเตือนภัย

ภาคอุตสาหกรรม

นิอร สุขุม

ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ระหวางประเทศ

ดวงดาว ขาวเจริญ

ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาอุตสาหกรรม

ธนพรรณ ไวทยะเสวี

ผูเชี่ยวชาญดานการเพิ่มความสามารถ

ในการแขงขันภาคอุตสาหกรรม

บรรณาธิการบริหาร

สมจิตต เอี่ยมวรชัย

เลขานกุารกรม สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม

กองบรรณาธิการ

เจษฎา อุดมกิจมงคล

กฤษฎา นุรักษ

พงษศักดิ์ เลาสวัสดิ์ชัยกุล

ประวรีา โพธสิวุรรณ

สิริรักษ ชูเชิด

เพชรไพลิน สายสิงห

บุญอนันต เศวตสิทธิ์

ภคอร ประสิทธิ์สุข

เทพยุดา วงศวิรัติ

พิมพกมล เจริญสุข

Econ Focus   มองอัตราการใชกําลังการผลิต  3
 กําหนดทิศทางการลงทุนภาคอุตสาหกรรม  
Econ Review  สรุปสถานการณการผลิต 6
 ภาคอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม ป 2561                                     
Sharing  ลาตินอเมริกา : ศักยภาพในการพัฒนา                                    7 

 ความเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม 
เก็บมาเลา  เติมเต็มชีวิตใหมดวย “กายอุปกรณ”   9
Movement  11

Co n t e n t s»ÃÐ í̈ Ò à´×Í¹¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2561

Editor’s NoteEditor’s Note

หากตองการนําขอเขียนหรือบทความในฉบับ ไปตีพิมพ เผยแพร
หรือเพื่อประโยชนอื่นใดกรุณาอางอิงแหลงที่มา

 สวัสดีคุณผูอานจุลสาร OIE SHARE ฉบับเดือนธันวาคม สงทายปเกา ตอนรับปใหม เดือนแหง
ความสุขเฉลิมฉลอง ทางบรรณาธิการขอใหคุณผูอานมีความสุขกับชวงเทศกาลปใหม และปลอดภัย
ในการเดินทางดวยนะคะ 
 จลุสารฉบับนีย้งัคงมสีาระนาอานดี ๆ มอบใหคณุผูอาน มาเริม่กันท่ีคอลมัน Econ Focus เรือ่ง  
มองอตัราการใชกาํลงัการผลติ กาํหนดทศิทางการลงทนุภาคอตุสาหกรรม คอลมัน Sharing เรือ่ง 
ลาตินอเมริกา : ศักยภาพในการพัฒนาความเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม และคอลัมน เก็บมาเลา 
เรือ่ง เตมิเตม็ชวีติใหมดวย “กายอุปกรณ” 
 ขอบคณุคณุผูอานทีต่ดิตาม OIE SHARE แลวพบกันใหมในฉบบัหนานะคะ
         ดวยความปรารถนาดี
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 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่ีสําคัญที่จัดทําโดยสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) นอกเหนือจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(Manufacturing Production Index : MPI) ยังมีเครื่องชี้ฯ ที่สําคัญ
อีกหนึ่งตัว ไดแก อัตราการใชกําลังการผลิต (Capacity Utilization  
Rate : CAP-U) ซึ่งเผยแพรเปนประจําทุก ๆ  เดือน โดยอัตราการใชกําลัง
การผลิตหรือ CAP-U เปนเคร่ืองแสดงการใชกําลังการผลิตทั้งในระดับ
รายผลิตภัณฑ รายอุตสาหกรรม และในภาพรวมของประเทศ ซึ่งทําให
เห็นแนวโนมการใชกําลังการผลิตในระยะขางหนา รวมถึงสามารถ
สะทอนทิศทางการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต นอกจากนี้
ยังใช เป นเคร่ืองมือชวยพยากรณการถดถอยหรือการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และเปนสัญญาณเตือนการเกิดภาวะเงินเฟอลวงหนาได
ในระยะสั้น ทั้งนี้ในปจจุบันมีการจัดทําอัตราการใชกําลังการผลิต
แบงการจัดหมวดสินคาอุตสาหกรรมตาม ISIC Rev.4 ครอบคลุม
จํานวน 21 สาขา 57 กลุมอุตสาหกรรม 235 ผลิตภัณฑ ปฐาน 2554 
ถวงนํ้าหนัก (Fixed Weight) ดวยมูลคาผลผลิตที่อางอิงจากการสํารวจ
สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ

อัตราการใชกําลังการผลิตหรือ CAP-U หมายถึง คารอยละ
ของการผลิตท่ีเกิดขึ้นจริงเม่ือเทียบกับการผลิตสูงสุดเต็มศักยภาพ
หรือเต็มกําลังการผลิต ซึ่งโดยท่ัวไปถือวาอัตราการใชกําลังการผลิต
ประมาณรอยละ 80 ขึ้นไป เปนเครื่องชี้วา อตุสาหกรรมกําลังจะมีปญหา
การขาดแคลนกําลังการผลิต 
 อตัราการใชกาํลงัการผลติหรอื CAP-U หมายถึง คารอยละของการผลิต
ที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับการผลิตสูงสุดเต็มศักยภาพ หรือเต็มกําลัง
การผลิต (capacity) ณ ชวงเวลาหนึ่ง เชน โรงงานหนึ่งมียอดการผลิต
รถยนตในเดือนมกราคม 2561 เทากับ 80 คัน ขณะที่กําลังการผลิตสงูสุด
ของโรงงานนี้สามารถผลิตได 100 คันตอเดือน ดังนั้น อัตราการใชกําลัง
การผลิตของบริษัทนี้จึงอยูที่รอยละ 80 ซึ่งโดยปกติแลว อัตราการใช
กําลังการผลิตจะตํ่ากวาร อยละ 100 แตอัตราการใชกําลังการผลิต
ของบางอุตสาหกรรมอาจจะสูงกวารอยละ 100 ก็ได สาเหตุที่เปนเชนนี้
อาจจะเปนเพราะอุตสาหกรรมอาจมีการรีบเรงเพิ่มปริมาณผลิตในระยะส้ัน 
โดยที่ไมไดมีการลงทุนเพิ่มกําลังการผลิต แตอาจจะใชวิธีการอ่ืน ๆ อาทิ 
การเพ่ิมการจางคนงานหรือการทํางานลวงเวลา สวนอุตสาหกรรมที่มี
อัตราการใชกําลังการผลิตตํ่ากวาร อยละ 100 ก็มิไดหมายความวา
อุตสาหกรรมนั้นมีประสิทธิภาพการผลิตตํ่า  แตหมายถึงวาอุตสาหกรรมน้ัน
ยังมีกําลังการผลิตสวนเกิน ซึ่งอาจเกิดจากความตองการซ้ือสินคา

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมนั้นลดลง หรือเพราะขาดแคลนปจจัยการผลิตหรือวัตถุดิบ
บางอยาง จึงทําใหอุตสาหกรรมน้ันตองลดปริมาณผลิต หรือไมสามารถ
เพิ่มปริมาณผลิตได หรืออาจเปนเพราะวาในระยะเวลานั้น ไดมีการเพ่ิม
การลงทุนขยายกําลังการผลิตก็ได
 โดยทั่วไปถือวาอัตราการใชกําลังการผลิตประมาณรอยละ 80 ขึ้นไป 
เปนเครื่องช้ีวา อุตสาหกรรมกําลังจะมีปญหาการขาดแคลนกําลังการผลิต 
อุตสาหกรรมจะตองทําการลงทุนในโรงงาน เคร่ืองจักรและเครื่องมือตาง ๆ 
เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตในอนาคต มิฉะนั้นอุตสาหกรรมจะไมสามารถเพ่ิม
ปริมาณผลผลิตไดทันเพียงพอกับการเพ่ิมขึ้นของความตองการสินคาได 
และถาอัตราการใชกําลังการผลิตรวมย่ิงสูงขึ้นมากกวารอยละ 80 เทาใด 
ยิ่งแสดงถึงความจําเปนที่ต องเพ่ิมการลงทุนและขยายกําลังการผลิต 
และแสดงวาภาวะเศรษฐกิจอยูในชวงขยายตัว มีแรงกดดันใหระดับราคา
สินคาสูงขึ้น และมีแนวโนมเกิดภาวะเงินเฟอ แตในทางตรงกันขาม 
อัตราการใชกําลังการผลิตที่ตํ่า เชน ตํ่ากวารอยละ 60 เปนเครื่องชี้วา
ภาคอุตสาหกรรมกําลังมีปญหาเพราะมีกําลังการผลิตสวนเกินหรือเหลือใช 
ถาอัตราการใชกําลังการผลิตยิ่งตํ่าลงไปกวาน้ันอีก (ตํ่ากวารอยละ 50) 
การลงทุนใหมเพื่อขยายกําลังการผลิตสนองความตองการซ้ือสินคา
แทบไมเกิดขึ้น (ยกเวนการลงทุนใหมที่ตองการดําเนินไปตามแผนการลงทุน
ระยะยาว) อัตราการใชกําลังการผลิตที่ตํ่าจึงเปนเครื่องช้ีวาภาวะเศรษฐกิจ
ซบเซา แตถาอัตราการใชกําลังการผลิตสูงขึ้นจากระดับที่เคยต่ําและดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมสูงขึ้น แมว าการลงทุนใหมยังไม เพิ่มขึ้นก็ตาม
เปนเคร่ืองชี้วาเศรษฐกิจกําลังอยูในชวงฟนตัวจากภาวะซบเซา
 จากขอมูลเชิงประจักษ CAP-U สามารถสะทอนทิศทางการลงทุน
ไดเปนอยางดี และทิศทางการลงทุนในภาพรวมของประเทศตอไปจากนี้ 
นาจะยังคงเติบโตตอเน่ืองไปอีกสักระยะตามทิศทางของ CAP-U 
ที่มีแนวโนมตึงตัวขึ้นตามลําดับ 
 จากท่ีกลาวไปในขางตน ประโยชนประการสําคัญของการใชขอมูล
อัตราการใชกําลังการผลิตก็คือ สามารถใชคาดการณแนวโนมการลงทุน
ในภาคอุตสาหกรรมได เม่ือพิจารณาขอมูลเชิงประจักษ อัตราการใช
กําลังการผลิตในภาพรวมของประเทศกับการลงทุนภาคเอกชนรายไตรมาส
จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ตั้งแตไตรมาสที่ 1 ป 2555 จนถึง ไตรมาสท่ี 2 ป 2561 พบวา อัตราการใช
กําลังการผลิตสามารถสะทอนทิศทางการลงทุนไดเปนอยางดีโดยมีทิศทาง
การเคลื่อนไหวที่สอดรับกัน โดยเมื่ออัตราการใชกําลังการผลิตมีทิศทาง
ปรบัลดลงในชวงป 2555-2559 การลงทนุภาคเอกชนกป็รบัตวัลดลงเชนกนั 

มองอัตราการใชกําลังการผลิต มองอัตราการใชกําลังการผลิต 
กําหนดทิศการลงทุนกําหนดทิศการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรม
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จากไตรมาสที่ 4 ป 2555 ที่อัตราการใชกําลังการผลิตอยูที่รอยละ 75.25 
และการลงทุนภาคเอกชนมีมูลคา 487,999 ลานบาท จนถึงในไตรมาสที่ 2 
ป 2559 อัตราการใชกําลังการผลิตอยูที่รอยละ 65.82 และการลงทุน
ภาคเอกชนมีมูลคาลดลงเปน 435,422 ลานบาท ลดลงจากไตรมาสที่ 4 
ป 2555 รอยละ 10.77 ตอมาหลังจากนั้นในป 2559 จนถึงปจจุบัน 
อัตราการใชกําลังการผลิตมีทิศทางปรับตัวเพิ่มข้ึน จากไตรมาสที่ 3 ป 2559 
ที่อัตราการใชกําลังการผลิตอยูที่รอยละ 64.43 และการลงทุนภาคเอกชน
มีมูลคา 432,773 ลานบาท ขอมูลลาสุดในไตรมาสที่ 2 ป 2561 อัตรา
การใชกําลังการผลิตอยู ที่ร อยละ 69.06 และการลงทุนภาคเอกชน
มีมูลคาเพ่ิมข้ึนเปน 464,267 ลานบาทขยายตัวจากไตรมาสท่ี 3 ป 2559 
รอยละ 7.28 ทั้งนี้หากพิจารณาจากขอมูลอัตราการใชกําลังการผลิต
เชิงประจักษดังกลาว อาจกลาวไดวา ทิศการลงทุนในภาพรวมของประเทศ
ตอจากน้ีไปนาจะยังคงเติบโตตอเน่ืองไปอีกสักระยะตามทิศทางของอัตรา
การใชกําลังการผลิตที่มีแนวโนมตึงตัวขึ้นตามลําดับ หากไมมีปจจัยที่สงผล
รบกวนดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจในทิศทางที่แยลง (Disturbance) เชน 
เกิดภัยธรรมชาติ การกอการราย หรือความไมสงบทางการเมือง
 ในระดับของสาขาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมแปรรูปเน้ือสัตว
การกลั่นป โตรเลียม เม็ดพลาสติก แบตเตอรี่รถยนต ยานยนต
และอุตสาหกรรมสายไฟรถยนต เปนกลุมที่ CAP-Uอยู ในระดับสูง
และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น สะทอนวานาจะไดเห็นการลงทุนใหมใน
อุตสาหกรรมที่อยูในกลุมนี้ในระยะใกล
 จากมิติของภาพรวมระดับประเทศ เม่ือพิจารณาในระดับของแตละ
สาขาอุตสาหกรรม ซึ่งจากท่ีไดกลาวในขางตนแลววาในปจจุบันมีการจัดทํา
อัตราการใชกําลังการผลิตแบงการจัดหมวดสินคาอุตสาหกรรมตาม 
ISIC Rev.4 ครอบคลุมจํานวน 57 กลุมอุตสาหกรรมนั้น พบวา เม่ือพิจารณา
ขอมูลอัตราการใชกําลังการผลิตเปนรายปยอยหลังไป 5 ปตั้งแตป 2557 
จนถึงชวง 8 เดอืนแรกของป 2561 สามารถแบง 57 กลุมอุตสาหกรรม
ดังกลาวออกไดเปน 5 กลุมตามทิศทางการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดย กลุมที่ 1 เปนกลุมที่อัตราการใชกําลัง
การผลิตมีทิศทางไมชัดเจนหรืออัตราการใชกําลังการผลิตข้ึนอยูกับ
ผลผลิตทางการเกษตรเปนตัวกําหนด ซึ่งทําใหภาพทิศทางการลงทุน
ของอุตสาหกรรมตาง ๆ  ในกลุมน้ีที่สะทอนไดจากอัตราการใชกําลังการผลิต

ไมมีทิศทางท่ีแนนอนเชนกัน อุตสาหกรรมในกลุมนี้ ไดแก 1. นํ้าตาล 
2. ยาสูบ 3. การฟอกหนัง และ 4. แปงมันสําปะหลัง ใน กลุมท่ี 2 
เป นกลุ มที่อัตราการใชกําลังการผลิตยังอยู ในระดับตํ่า (ตํ่ากว า
รอยละ 60) การลงทุนใหมของอุตสาหกรรมท่ีอยูในกลุมนี้อาจจะตองใช
เวลาอีกระยะหนึ่งหรืออาจกลาวไดวานาจะยังไมเห็นการลงทุนใหมของ
อุตสาหกรรมท่ีอยูในกลุมนี้ในชวงระยะเวลาอันใกล อุตสาหกรรมท่ีอยูใน
กลุมนี้มีทั้งหมด 24 กลุมอุตสาหกรรม ไดแก 1. แปรรูปสัตวนํ้า 2. แปรรูป
ผักผลไม 3. นํ้ามันพืช 4. นม 5. ขนมอบ 6. สุรา 7. เบียร 8. นํ้าดื่ม 
9. เสนใยส่ิงทอ 10. การทอผา 11. เคร่ืองแตงกายจากผาทอ 12. กระเปา 
13. รองเทา 14. ผลิตภัณฑยางอื่น ๆ (ยางแผน ยางแทง ถุงมือยาง) 
15. เซรามกิ 16. แอสฟลท 17. เหล็ก 18. ผลติภัณฑโลหะ 19. มอเตอรไฟฟา 
20. เคร่ืองใชฟาในครัวเรือน 21. เคร่ืองยนตการเกษตร 22. เฟอรนิเจอร 
23.เคร่ืองประดับอัญมณี และ 24.เคร่ืองประดับจากอัญมณีเทียม 
กลุมท่ี 3 เปนกลุมท่ีอัตราการใชกําลังการผลิตยังอยูในระดับปานกลาง 
(รอยละ 60-80) แตมีแนวโนมคงที่หรือลดลง สะทอนวาอุตสาหกรรม
ที่อยูในกลุมนี้ หากจะมีการลงทุนใหมเพื่อขยายกําลังการผลิต นาจะตอง
เปนแผนการขยายลงทุนในอนาคตระยะกลางขึ้นไป อาจจะเปนในระยะ 
3-5 ป เปนตน อุตสาหกรรมที่อยูในกลุมนี้ มีทั้งหมด 12 กลุมอุตสาหกรรม 
ไดแก 1. บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป 2. ผลิตภัณฑอาหารอ่ืน ๆ (กาแฟ และ
เครื่องปรุงรสอาหารตาง ๆ ) 3. อาหารสัตว 4. เคร่ืองแตงกายจากผาถัก
5. กระดาษลูกฟกู 6. ส ี7. ยางลอ 8. ผลิตภัณฑพลาสตกิ 9. แกวและกระจก 
10. กระเบื้องและสุขภัณฑ 11. ปูนซีเมนต และ 12. ผลิตภัณฑคอนกรีต
ในกลุมที่ 4 เปนกลุมที่อัตราการใชกําลังการผลิตอยูในระดับปานกลาง 
(ร อยละ 60-80) และมีแนวโน มเพิ่มขึ้น สะทอนว าอาจจะเห็น
การลงทุนใหมในอุตสาหกรรมท่ีอยู ในกลุมนี้ในอนาคตระยะขางหนา 
อาจจะเปนในระยะ 1-2 ป อุตสาหกรรมที่อยูในกลุมนี้ มีทั้งหมด 11 กลุม
อุตสาหกรรม ไดแก 1. กระดาษแข็ง 2. ผาอนามัย 3. สบูและสารซักฟอก 
4. เสนใยประดิษฐ 5. ยา 6. อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 7. HDD 8. สายไฟฟา
9. เคร่ืองปรับอากาศ 10. จักรยานยนต และ 11. อุปกรณการแพทย 
สําหรับในกลุมสุดทาย กลุมที่ 5 เปนกลุมที่อัตราการใชกําลังการผลิต
อยูในระดับสูง (มากกวารอยละ 80) และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น สะทอนวา
นาจะไดเห็นการลงทุนใหมในอุตสาหกรรมที่อยู ในกลุ มนี้ในระยะใกล 
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มิฉะนั้นอุตสาหกรรมจะไมสามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตไดทันเพียงพอ
กับการเพิ่มข้ึนของความตองการสินคาได อุตสาหกรรมที่อยูในกลุ มนี้ 
มีทั้งหมด 6 กลุมอุตสาหกรรม ไดแก 1. แปรรูปเนื้อสัตว 2. การกลั่น
ปโตรเลียม 3. เม็ดพลาสติก 4. แบตเตอร่ีรถยนต 5. ยานยนต (รถยนต
และเคร่ืองยนต) และ 6. สายไฟรถยนต
 กลาวโดยสรุป เมื่อพิจารณาขอมูลอัตราการใชกําลังการผลิต ทิศทาง
การลงทุนในภาพรวมของประเทศตอจากน้ีไปนาจะยังคงเติบโตตอเน่ือง
ไปอีกสักระยะตามทิศทางของอัตราการใชกําลังการผลิตที่มีแนวโนมตึงตัว
ขึ้นตามลําดับ โดยกลุ มอุตสาหกรรมที่น าจะได  เห็นการลงทุนใหม 
ในระยะใกล  ได แก  1. แปรรูปเนื้อสัตว  2. การกลั่นป โตรเลียม 
3. เม็ดพลาสติก 4. แบตเตอรี่รถยนต 5. ยานยนต (รถยนตและเครื่องยนต) 
และ 6. สายไฟรถยนต ทั้งนี้หากพิจารณาตามทฤษฎี การท่ีโรงงานตองมี
การลงทุนขยายโรงงานหรือซ้ือเคร่ืองจักรใหมเพิ่มเติมเม่ืออัตราการใชกําลัง
การผลิตอยูในระดับสูง เนื่องมาจากตองการ “กําลังการผลิตที่ประหยัด” 
ซึ่งกําลังการผลิตที่ประหยัด หมายถึง ระดับกําลังการผลิตที่ทําใหตนทุน
การผลิตตอหนวยต่ําที่สุด ทั้งน้ีโดยท่ัวไปเม่ือมีปริมาณการผลิตที่สูงขึ้น 
ตนทุนการผลิตตอหนวยมักจะต่ําลง เพราะตนทุนการผลิตคงที่หรือ
คาใชจายหรือรายจายที่ไมขึ้นอยูกับปริมาณของผลผลิต อาทิ คาใชจาย
ในการลงทุนซื้อที่ดิน คาใชจายในการกอสรางอาคารสํานักงานโรงงาน 
ถูกเฉลี่ยไปยังแตละหนวยของสินคาด วยปริมาณการผลิตที่มากข้ึน 
อยางไรก็ตามหากยังคงทําการผลิตตอไปเรื่อย ๆ เกินกวาระดับการผลิตที่
เหมาะสมที่สุดซึ่งมีตนทุนเฉลี่ยตอหนวยต่ําที่สุดแลว ทําใหกิจการตองจัดหา
ทรัพยากรในการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นเพื่อรองรับหนวยการผลิตที่มีเพิ่มขึ้น

ซึ่งจะมีผลทําใหตนทุนในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นดวย ดังนั้นหนวยการผลิต
ที่เกินกวาระดับการดําเนินงานที่เหมาะสมที่สุดน้ันจึงแสดงถึงสวนของ
ขนาดการผลิตที่ไมประหยัด (Diseconomies of Scale) อีกตอไป
เพราะเครื่องจักรทํางานหนักเกินไปจนตองเสียคาใชจายในการซอมบํารุง
ในดานคาแรงก็สูงขึ้นเพราะตองมีการทํางานลวงเวลา จึงตองมีการขยาย
กําลังการผลิตโดยการขยายโรงงานหรือซื้อเคร่ืองจักรใหมเ พ่ิมเติม 
ทําใหกําลังการผลิตเปล่ียนไปเปนระดับใหม ซึ่งทําใหตนทุนการผลิตตอ
หนวยลดลงจนอยูในระดับที่ตํ่ากวาการคงระดับการผลิตเดิมไว และทําให
เกิดขนาดการผลิตที่ประหยัดได อยางไรก็ตามการลงทุนจะเกิดขึ้นเร็ว
หรือชานอกเหนือจากแรงกดดันจากการใชกําลังการผลิตแลว การตัดสินใจ
ยังขึ้นอยูกับการคาดการณถึงแนวโนมของอุตสาหกรรม ความไมแนนอน
ของเศรษฐกิจ รวมทั้งความพรอมทางการเงินประกอบกัน

จัดทําโดย :
อภิยุกต อํานวยกาญจนสิน

แหลงขอมูลอางอิง : 
เคร่ืองชี้สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจมหภาค รัตนา สายคณิต 

โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
http://www.thailandindustry.com/indust_newweb/articles_pre-

view.php?cid=11591
http://e-book.ram.edu/e-book/g/GM303/gm303-7.pdf

https://www.flaticon.com
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ขนาดการผลิต
ที่ประหยัด

ขนาดการผลิต
ที่ไมประหยัด

ระดับการผลิตที่ดีที่สุด

กําลังการผลิต
ระดับกลาง กําลังการผลิต

ระดับสูง

1.แปรรูปเนื้อสัตว 2.การกล่ันปโตรเลียม 3.เม็ดพลาสติก 4.แบตเตอร่ีรถยนต 5.ยานยนต 

(รถยนตและเครื่องยนต) 6.สายไฟรถยนต

1.กระดาษแข็ง 2.ผาอนามัย 3.สบูและสารซักฟอก 4.เสนใยประดิษฐ 5.ยา 6.อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส 7.HDD 8.สายไฟฟา 9.เครื่องปรับอากาศ 10.จักรยานยนต 

11.อุปกรณการแพทย 

1.บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป 2.ผลิตภัณฑอาหารอื่น ๆ  (กาแฟ และเครื่องปรุงรสอาหาร ตาง ๆ) 

3.อาหารสัตว 4.เคร่ืองแตงกายจากผาถัก 5.กระดาษลูกฟูก 6.สี 7.ยางลอ 8.ผลิตภัณฑ

พลาสติก 9.แกวและกระจก 10.กระเบื้องและสุขภัณฑ 11.ปูนซีเมนต 12.ผลิตภัณฑคอนกรีต 

ทิศทางการลงทุนของอุตสาหกรรมตาง ๆ เมื่อพิจารณาจาก CAP-U
จําแนกตามระยะเวลาท่ีนาจะเกิดการลงทุนใหม
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กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2561 ขยายตัว

ร อยละ 4.1 เพิ่มขึ้นเ ม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของป ก อน 
สาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญที่ขยายตัว เชน อุตสาหกรรม
การผลิต น้ําตาล  อุตสาหกรรมการผลิตเครื่ องปรับอากาศ 
และอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต

● อุตสาหกรรมการผลิตนํ้าตาล ดัชนีผลผลิตขยายตัว
รอยละ 145.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจาก
ผลผลิตออยมีมากกวาปก อน ทําใหโรงงานปดหีบชากว าปกติ 
และยังคงมีการแปรรูปนํ้าตาลทรายดิบ

สรุปสถานการณการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือนตุลาคมป 2561

 ● อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับอัญมณี ดัชนี
ผลผลิตหดตัวรอยละ 4.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
เปนการลดลงในกลุมแหวนและตางหูเปนหลัก ซึ่งเปนไปตามแนวโนม
ความตองการของผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงในแตละชวงเวลา
 ● อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive ดัชนีผลผลิต
หดตัวรอยละ 3.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจาก
ความตองการใชคอมพิวเตอรสวนบุคคลและโนตบุคชะลอตัวลง

● อุตสาหกรรมการผลิตเครื่อง
ปรับอากาศ  ดัชนี ผลผ ลิตขยาย ตัว
รอยละ 18.5 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน เนื่องจากมีความตองการเพ่ิมขึ้น
ทั้งตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ 
โดยเฉพาะตลาดญ่ีปุ น แอฟริกา และ
อินโดนีเซีย

● อตุสาหกรรมการผลิตยานยนต
ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 16.7 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปกอน เปนการเพิ่มขึ้น
ในกลุ มรถปคอัพ เครื่องยนตดีเซลและ
รถยนตนั่งขนาดกลางเปนหลัก เนื่องจาก
มีการขยายกําลังการผลิต เ พ่ือรองรับ
การขยายตัวของตลาดในประเทศเปนหลัก
จากการเปดตัวรถยนตรุนใหม
 สําหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิต
สําคัญที่หดตัว เชน อุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑยางชนิดอื่น ๆ อุตสาหกรรม
การผลิ ต เค ร่ื อ งประดั บอัญมณี  และ
อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive 

● อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ผ ลิ ต
ผลิตภัณฑยางชนิดอื่น ๆ ดัชนีผลผลิต
หด ตั ว ร  อ ยละ  2 3 . 8  เ มื่ อ เ ที ยบ กับ
เดือนเดียวกันของปกอน เปนการลดลง
ในกลุ มยางแผนเปนหลัก เนื่องจากการ
สงออกไปยังจีนซึ่งเปนตลาดสงออกหลัก
มีปริมาณลดลง



ล
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   าตินอเมริกา (Latin-American) คือ ภูมิภาคพื้นที่ทวีปอเมริกา
   กลางและอเมริกาใต ในอดีตเคยเปนศูนยกลางของอาณาจักร
อินคาและมายา ของชาวอินเดียนแดง ตอมาไดตกอยูภายใตอาณานิคมของสเปน 
สงผลใหวิถีชีวิตของคนในภูมิภาคนี้มีการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมดั้งเดิมกับ
ยุโรปตะวันตก ภูมิภาคลาตินอเมริกาแบงเปนเขตภูมิศาสตรวัฒนธรรมยอยได
6 เขต ประกอบดวย 1) เม็กซิโก 2) บราซิล 3) เขตอเมริกากลาง 4) เขตอินเดีย
ตะวันตก 5) เขตเทือกเขาแอนดีสทางเหนือ และ 6) เขตทวีปอเมริกาใต มีจํานวน
ประชากรมากกวา 600 ลานคน คิดเปน 2 ใน 5 ของประชากรโลก ในป 2560 
ผลิตภัณฑมวลรวมในภูมิภาค (GDP) เฉลี่ย 5.9 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ 
โดยมีอัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียคิดเปน รอยละ 11.08 เปนดินแดนท่ีมี
ความอุดมสมบูรณ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ แรธาตุตาง ๆ และพลังงาน ถือเปน
แหลงวัตถุดิบและตลาดการคาที่สําคัญของโลก อีกทั้ง ยังเปนกลุ มประเทศ
เศรษฐกิจเกิดใหมที่มีกําลังการซื้อสูงมาก มีพื้นที่ภูมิศาสตรหลายระดับความสูง
จึงมีการปลูกพืชหลายประเภทแตกต างกันไป สําหรับอุตสาหกรรมใน
ลาตินอเมริกาสวนใหญเปนอุตสาหกรรมเบา  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
เชน การผลิตนํ้าตาล  อาหารกระปอง โดยสวนใหญอยูในเขตเมืองใหญหรือ
เมืองหลวง เชน เซาเปาโล ริโอเดจาเนโร บูเอโนสไอเรส เปนตน ประเทศที่มี
อุตสาหกรรมเจริญกาวหนาและมขีนาดใหญ ไดแก บราซิล และอารเจนตินา เชน 
การผลิตเหล็กและเหล็กกลา การกล่ันนํ้ามันและปโตรเคมี การผลิตรถยนต 
รวมถึงมีความโดดเดนและกาวหนาทางเทคโนโลยีในการผลิตพลังงาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ไบโอดีเซล

ความสัมพันธดานเศรษฐกิจระหวางไทยกับภูมิภาคลาตินอเมริกา
 จากขอมูลของกระทรวงพาณิชย พบวา มูลคาการคาระหวางประเทศไทย
กับภูมิภาคลาตินอเมริกา ในป 2560 มีมูลคาการคารวม 7,510.75 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ มีอัตราการเจริญเติบโต คิดเปนรอยละ 3.86 เมื่อเทียบกับป 2559 โดยป 
2560 ไทยไดดุลการคาคิดเปนมูลคา 778.67 ลานเหรียญสหรัฐฯ สินคาสงออก
สําคัญของไทย ประกอบดวย เครื่องยนตสันดาปภายใน รถยนต อุปกรณและสวน
ประกอบ เคร่ืองจักรกลและสวนประกอบ ผลิตภัณฑยาง ผลิตภัณฑเหล็ก 
เหล็กกลา เครื่องซักผา และผลิตภัณฑพลาสติก สวนสินคานําเขาสําคัญ 
ประกอบดวย พืชและผลิตภัณฑจากพืช สัตวและผลิตภัณฑจากสัตว สัตวนํ้าสด 

ลาตินอเมริกา :ลาตินอเมริกา :
ศักยภาพในการพัฒนาความเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมไทยศักยภาพในการพัฒนาความเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมไทย

แชเย็น แชแข็ง แปรรูป และกึ่งสําเร็จรูป ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรม 
และผลิตภัณฑโลหะ
  
ความสัมพันธดานเศรษฐกิจกับประเทศคูคาหลักในภูมิภาค 
 จากขอมูลมูลคาการคาระหวางไทยกับรายประเทศของภูมิภาคลาติน
อเมริกา ในป 2560 ประเทศคู ค าหลักของไทยในภูมิภาค ประกอบดวย 
บราซิล อารเจนตินา ชิลี เปรู และโคลอมเบีย โดยแตละประเทศมีศักยภาพ
ของแหลงวัตถุดิบและสินคาที่มีความเช่ือมโยงกับไทย ดังนี้ 
 บราซิล เปนประเทศที่ใหญที่สุดและมีประชากรจํานวนมากที่สุด
เป นประเทศ ท่ีมีขนาดใหญ  เป นอันดับที่  5  ของโลก  มีแรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติเปนจํานวนมาก และเปนประเทศที่มีผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) สูงที่สุด ความสัมพันธทางการคาระหวางประเทศไทย
กับบราซิล ในป 2560 มีมูลคาการคารวม 3,488.93 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
อัตราการเจริญเติบโตคิดเปนรอยละ 5.26 เม่ือเทียบกับป 2559 โดยป 2560 ไทย
เสียดุลการคาคิดเปนมูลคา 839.61 ลานเหรียญสหรัฐฯ สินคาสําคัญท่ีบราซิล
สงออกมายังไทย ไดแก อาหารสัตว ธัญพืชและผลไม และหนังสัตว สวนสินคา
สําคัญที่บราซิลนําเขาจากไทย ไดแก เคร่ืองจักรกล ยานยนตและชิ้นสวน 
เคร่ืองจักรกลไฟฟา และพลาสติก
 อารเจนตินา มีสภาพภูมิอากาศท่ีหลากหลาย มีพื้นที่ชายฝงตะวันออก
ยาวตลอดแนวฝ งทะเลแอตแลนติก มีทรัพยากรดินที่มีความอุดมสมบูรณ 
เปนแหลงผลิตทางภาคเกษตรกรรม รวมถึงการทําปศุสัตวและภาคอุตสาหกรรม
ที่หลากหลาย และท่ีสําคัญอาร เจนตินาถือเป นประเทศ Big Provider 
ที่มีการผลิตและสงออกแรลิเทียม (Lithium) เป นอันดับที่สามของโลก 
ความสัมพันธทางการคาระหวางไทยกับอารเจนตินา ในป 2560 มีมูลคาการคา
รวม 1,695.87 ลานเหรียญสหรัฐฯ อัตราการเจริญเติบโตคิดเปนรอยละ 9.98 
เมื่อเทียบกับป 2559 โดยป 2560 ไทยไดดุลการคาคิดเปนมูลคา 519.73 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ สินค าสําคัญที่อาร  เจนตินาส งออกมายังไทย ได แก  พืช
และผลิตภัณฑจากพืช โดยเฉพาะพืชนํ้ามัน สัตว และผลิตภัณฑ สัตว นํ้า
และผลิตภัณฑ เภสัชกรรม และผลิตภัณฑโลหะ สวนสินคาสําคัญท่ีอารเจนตินา
นําเขาจากไทย ไดแก ยานยนตและช้ินสวน เคร่ืองจักรกล ผลิตภัณฑยาง 
และเหล็กกลาและผลิตภัณฑ
 ชิลี มีพื้นที่ติดชายฝงทะเลยาวระหวางเทือกเขาแอนดีสกับมหาสมุทร
แปซิฟก มีทรัพยากรสินแรธรรมชาติจํานวนมาก ผลิตผลทางการเกษตรสวนใหญ
เปนพืชไร พืชนํ้ามัน และผลไมจําพวกองุน รวมถึงปศุสัตว และไม อุตสาหกรรม
สําคัญประกอบดวย เหมืองแร อาหารแปรรูปประเภทปลา ผลิตภัณฑไม 
เครื่องมือสื่อสาร ปูน และสิ่งทอ ความสัมพันธทางการคาระหวางประเทศไทย
กับชิลี ในป 2560 มีมูลคาการคารวม 1,123.52 ลานเหรียญสหรัฐฯ อัตรา
การเจริญเติบโตคิดเปนรอยละ 25.50 เม่ือเทียบกับป 2559 โดยป 2560 ไทยได
ดุลการคาคิดเปนมูลคา 377.92 ลานเหรียญสหรัฐฯ สินคาสําคัญท่ีชิลีสงออก
มายังไทย ไดแก สินแรโลหะ เศษโลหะและผลิตภัณฑ สัตวนํ้าและผลิตภัณฑ 
เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ ปุ ย ผัก ผลไมและของปรุงแตงท่ีทําจากผัก 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล และเคมีภัณฑ สวนสินคาสําคัญที่ชิลีนําเขาจากไทย ไดแก 
รถยนตและชิ้นสวน อาหารทะเลกระปองและแปรรูป เครื่องซักผาและเครื่อง
ซักแหง เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ เคร่ืองจักรกล 
 เปรู เปนประเทศที่มีความหลากหลายทางดานเศรษฐกิจเนื่องจาก
สภาพภูมิศาสตร เขตภูเขาอุดมไปดวยทรัพยากรแรธาตุสําคัญหลายชนิด 

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 
 โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร
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จึงเป นผู ผลิตแร ธาตุรายใหญของโลก รวมถึง น้ํามันและก าซธรรมชาติ 
สําหรับพื้นท่ีชายฝ งมหาสมุทรแปซิฟกมีสภาพเอ้ืออํานวยตอการประมง 
มีผลิตภัณฑการเกษตรที่สําคัญ ไดแก มันฝร่ัง ขาวโพด ผลไม ตนโคคา 
และปศุสัตว นอกจากนี้ ยังมีแหลงทองเท่ียวของโลก เชน มาชูปกชู เมืองกุสโก 
และปาดิบชื้นบริเวณแมนํ้าแอมะซอน ความสัมพันธทางการคาระหวาง
ประเทศไทยกับเปรูในป 2560 มีมูลคาการคารวม 473.73 ลานเหรียญ 
อัตราการเจริญเติบโตคิดเปน รอยละ 5.14 เมื่อเทียบกับป 2559 โดยป 2560 
ไทยไดดุลการคาคิดเปนมูลคา 234.42 ลานเหรียญสหรัฐฯ สินคาสําคัญ
ที่เปรูสงออกมายังไทย ไดแก สินแรโลหะ เศษโลหะและผลิตภัณฑ สัตวนํ้า
และผลิตภัณฑ ผัก ผลไม เหล็กกลาและผลิตภัณฑ และกระดาษ สวนสินคาสําคัญ
ที่ เปรูนําเข าจากไทย ไดแก ยานยนตและช้ินสวน อาหารทะเลกระปอง
และแปรรูป เครื่องจักรกล เครื่องซักผา และเครื่องซักแหง ขาว ผลิตภัณฑยาง 
ตูเย็น ตูแชแข็ง เม็ดพลาสติก และเคมีภัณฑ 

โคลอมเ บีย  ตั้ งอยู ทางภาคตะวันตกเฉียง เหนือของภูมิภาค 
พืชเศรษฐกิจสําคัญ ไดแก ดอกไม และกาแฟ อุตสาหกรรมสําคัญ ประกอบดวย 
นํ้ามันดิบและกาซธรรมชาติ และเหมืองแร ความสัมพันธทางการคาระหวาง
ประเทศไทยกับโคลอมเบียในป 2560 มีมูลคาการคารวม 249.95 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ อัตราการเจริญเติบโตคิดเปนรอยละ 5.85 เมื่อเทียบกับป 2559 
โดยป 2560 ไทยไดดุลการคาคิดเปนมูลคา 178.01 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
โดยสินคาสําคัญที่โคลอมเบียสงออกมายังไทย ไดแก นํ้ามันดิบ เครื่องเพชรพลอย 
อัญมณี เงินแทงและทองคํา ถานหิน สัตวและผลิตภัณฑ เคมีภัณฑ เหล็กกลา
และผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑพลาสติก สวนสินคาสําคัญที่โคลอมเบียนําเขา
จากไทย ไดแก ผลิตภัณฑยาง ยานยนตและช้ินสวน ดายและเสนใยประดิษฐ 
เครื่องจักรกล เคร่ืองซักผาและเครื่องซักแหง รถจักรยานยนต เคร่ืองรับวิทยุ
โทรทัศน เม็ดพลาสติก เครื่องปรับอากาศ
 แผนปฏิบัติการบูรณาการภูมิภาคลาตินอเมริกาของไทยในปจจุบัน 
มีวัตถุประสงคหลักเพื่อเสริมสรางความสัมพันธกับประเทศในภูมิภาคนี้ในทุกมิติ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุน รวมทั้งการแสวงหา
ความรวมมือดานอุตสาหกรรม ซึ่งเป นภูมิภาคท่ีเปนแหลงทรัพยากรแร
และพลังงานสํารองของโลก ในขณะที่ภูมิภาคลาตินอเมริกามีนโยบายการพัฒนา
เพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDG) ในการแกไขปญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาค 
ลดความเหล่ือมล้ําทางสังคม ตลอดจนการลดผลกระทบท่ีเกิดจากปญหา
สิ่งแวดลอม เพื่อกาวขามอุปสรรคดานกับดักรายไดปานกลาง (Middle Income 
Trap) โดยมุงเนนการสรางพันธมิตรใหม ผลักดันการลงทุน สงเสริมความรวมมือ
ระหวางภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ โดยประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตเปนเปาหมายในการสรางความรวมมือ หากพิจารณาเศรษฐกิจของ
ประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาพบวา ประกอบไปดวย ผลผลิตทางการเกษตร 
และทรัพยากรสินแร ซึ่งไทยสามารถพัฒนาแนวทางความรวมมือเพื่อเช่ือมโยง
ดานอุตสาหกรรมกับภูมิภาคลาตินอเมริกา เพื่อใหสอดคลองกับการยกระดับ
อุตสาหกรรมเป าหมายของไทยในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต 
(New Engine of Growth) ดังน้ี

1. อุตสาหกรรมรถยนตไฟฟา  ไทยมีนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม ซึ่งใชไฟฟาเปนแหลงพลังงาน โดยสงเสริม
การลงทุนผลิตรถยนตไฟฟาแบบ XEV ไดแก Hybrid Electric Vehicle (HEV), 
Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) และ Battery Electric Vehicle 
(BEV) ซึ่งมีการคาดการณความตองการแรลิเทียมเพ่ือนํามาผลิตแบตเตอรรี่
รถยนตไฟฟาในไทย ไมนอยกวาปละ 500,000 ตัน โดยท่ีภูมิภาคลาตินอเมริกา
เปนแหลงที่มีทรัพยากรแรลิเทียม (Lithium) ของโลก ซึ่งเปนวัตถุดิบหลัก
ในการผลิตแบตเตอรรี่สําหรับรถยนตไฟฟา ดังนั้น จึงเปนโอกาสของนักลงทุน
ของทั้งสองฝาย จะไดสรางความรวมมือระหวางกัน ผานการแลกเปลี่ยน
ผูเชี่ยวชาญ และทรัพยากรระหวางกัน 

 2. อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ ไทยมีนโยบายสงเสริม
การผลิตและใช สินค าที่ เป นมิตรตอสิ่งแวดลอม ได แก  พลังงานชีวภาพ 
(Bio energy) ซึ่งสามารถพัฒนาและสรางความรวมมือดานอุตสาหกรรม
การเกษตรระหวางกันได เนื่องจากภูมิภาคลาตินอเมริกามีวัตถุดิบจากผลิตผล
ทางการเกษตรจํานวนมาก โดยเฉพาะพืชไรจําพวกขาวโพด ออย และพืชน้ํามัน 
ที่สามารถนํามาใชในการผลิตไบโอดีเซล จึงเปนโอกาสที่ไทยจะสามารถพัฒนา
ความรวมมือ เชน การแลกเปลี่ยนประสบการณ ผูเชี่ยวชาญ และการถายทอด
เทคโนโลยีระหวางกัน เพื่อเพ่ิมโอกาสของไทยในการเขาถึงแหลงวัตถุดิบตาง ๆ 
และการขยายการคาเขาสู ตลาดภูมิภาคลาตินอเมริกาไดมากขึ้นในอนาคต 
นอกจากน้ี ภูมิภาคลาตินอเมริกามีความพรอมดานเทคโนโลยีและมีพื้นท่ี
ขนาดใหญสําหรับติดตั้งเคร่ืองกําเนิดพลังงานลม เพื่อใช ในกิจการด าน
เกษตรกรรม ในขณะท่ีไทยมีพลังงานลมและแสงอาทิตย สามารถนํามาใชเปน
แหลงวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทางเลือกได โดยสามารถสรางความรวมมือ
ผานการถายทอดองคความรูดานเทคโนโลยีระหวางผูเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนา
ตอยอดในการนําทรัพยากรที่มีมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
 3. อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ไทยมีความสามารถในการแปรรูป
ผลิตภัณฑอาหารและเปนที่ยอมรับจากท่ัวโลก โดยที่อุตสาหกรรมอาหาร
ในอนาคตจะมุงไปสูการผลิตอาหารเฉพาะกลุม (functional Food) สําหรับ
อาหารพรอมรับประทาน (Ready to Eat) ซึ่งไทยมีการสงออกไปยังตลาดท่ัวโลก 
รวมถึงในกลุ มประเทศลาตินอเมริกา ถือเปนโอกาสอันดีที่นักลงทุนไทย
จะไดไปลงทุนในลาตินอเมริกา เนื่องจากมีวัตถุดิบทางการเกษตรที่เพียงพอ 
อาทิ สม สมจีน มะนาว องุน พืชไร พืชนํ้ามัน และปศุสัตว รวมท้ังมีเทคโนโลยี
การผลิตและการเก็บเก่ียวท่ีทันสมัย หากไทยสามารถเข าไปร วมลงทุน
ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารแปรรูปได ก็จะเปนการรับประกันถึงความ
ไดเปรียบดานวัตถุดบิและตลาดไดในระยะยาว 
 ทั้งนี้ จะเห็นไดวาตลาดลาตินอเมริกาเปนตลาดที่มีโอกาสขยายตัว
ไดอีกมาก เนื่องจากมีขนาดคอนขางใหญ ใกลเคียงกับตลาดในภูมิภาคอาเซียน 
รวมถึงภูมิภาคลาตินอเมริกายังมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูง 
โดยในป 2560 รายไดเฉลี่ยตอหัวของไทย ภูมิภาคลาตินอเมริกา และภูมิภาค
อาเซียน มีมูลคา 17,090.00 15,312.43 และ 18,166.89 เหรียญสหรัฐฯ 
ตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นวา ตลาดลาตินอเมริกามีกําลังซื้อไมนอยกวาตลาด
อาเซียน หากไทยสามารถขยายเขาไปสูตลาดลาตินอเมริกาไดมากขึ้น จะสงผลให
มีรายไดเขาสูประเทศไดมากข้ึนดวย อยางไรก็ตาม ดวยเหตุผลดานความหางไกล
กันทางภูมิศาสตร ทําใหมีตนทุนดานโลจิสติกสที่คอนขางสูง รวมท้ังปญหา
ดานภาษาในการสื่อสารที่สวนใหญใชภาษาลาตินในการสื่อสาร ซึ่งอาจเปน
อุปสรรคตอการคาการลงทุนระหวางกันได แตอยางไรก็ตาม หากภาครัฐ
และเอกชนของไทยรวมมือกันเพ่ือบุกตลาดสินคาอุตสาหกรรมในลาตินอเมริกา 
เพ่ือแสวงหาแหลงทรัพยากร และสรางความรวมมือในดานตาง ๆ  ก็อาจสงผล
ใหการเขาสูตลาดภูมิภาคนี้ไมไกลเกินเอื้อม ทั้งนี้ ไทยไดมีการทําความตกลง
การคาทวิภาคี อาทิ เปรู ชิลี ไวแลว หากนํามาใชเปนเครื่องมือใหเกิดประโยชน
ไดอยางเต็มที่ ก็จะเปนชองทางหนึ่งในการสรางลูทางการคาการลงทุนเพื่อเขาสู
ตลาดภูมิภาคลาตินอเมริกาไดตอไปในระยะยาว

จัดทําโดย :
เมธี ลายประดิษฐ

แหลงขอมูลอางอิง :
1.ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร (http://tradereport.moc.go.th)
2. ธนาคารโลก (The World Bank: https://data.worldbank.org)

3. กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย (www.dtn.go.th)
4. กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟกใต กระทรวงการตางประเทศ 

(www.mfa.go.th)
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ในโลกของคนเปนแม ลกูเปรียบเสมือนแกวตาดวงใจ และไมวา
อะไรจะเกิดขึ้นกับลูกของเรา เราก็พรอมที่จะเคียงขาง

และดูแลเสมอ เชนเดียวกับผูเขียนซึ่งเปนคุณแมมือใหมมีลูกชาย
วยั 2 ขวบครึง่ ถกูตรวจพบเน้ืองอกในกระดูกทีบ่รเิวณหนาขาขางซาย
ซึ่งภายหลังจากท่ีไดรับการผาตัดควานเนื้องอกออกและใสกระดูก
เทียมทดแทน ผลปรากฏวากระดูกเทียมเกาะไดดีกับกระดูกท่ีงอก
ใหมเฉพาะกระดูกสวนบน แตสวนลางกระดูกเทียมไมสามารถเกาะ
และสรางกระดูกขึ้นมาได ทําใหกระดูกขาขางซายโกงและงอออก
มา หมอจึงแนะนําใหใสอุปกรณเสริม เพื่อประคองไมใหกระดูกโกง
และงอไปมากกวานี้ อีกท้ังเพ่ือปองกันไมใหกระดูกหัก และแนะนํา
ใหใสกายอุปกรณ ซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่ทําใหผู เขียนตองเริ่มทํา
ความรูจักกับส่ิงใหมที่เรียกวา “กายอุปกรณ”

กายอุปกรณคืออะไร
  ผูเขียนเริ่มตนศึกษาและใชเวลาทําความรูจักกับ“กายอุปกรณ”
อยูพอสมควร ถึงแมวาชื่อจะดูทางการและดูไมคุนหูเทาไหร แตจริง ๆ 
แลวกายอุปกรณกค็อื อปุกรณทางการแพทยตาง ๆ  ทีใ่ชกบัรางกายเพ่ือ
ชวยเหลือในการเคลื่อนไหวน่ันเอง เชน แขนเทียม ขาเทียม อุปกรณ
ประคองหรือดามหลัง อุปกรณดามมือ ที่เราเคยคุนตากัน เปนตน 
นอกจากนีย้งัรวมไปถงึอุปกรณอืน่ ๆ  ทีใ่ชกบัรางกายดวย เชน ลกูตาเทยีม
ขอเขาเทียมที่ใชสําหรับผาตัดทดแทนเขาเดิมในผูปวยขอเขาเสื่อม
และยังรวมไปถึงอุปกรณชวยเหลือการเคลื่อนไหวตาง ๆ  เชน รถลอเข็น 
(Wheelchair) ไมเทา เปนตน 

CEPO (ซีอีพีโอ) Center of Excellence for Prosthetics and 
Orthotics หรือ ศูนยความเปนเลิศดานกายอุปกรณ 
 CEPO (ซีอีพีโอ) หรือ ศูนยความเปนเลิศดานกายอุปกรณ ตั้งอยู
ภายในโรงเรยีนกายอุปกรณสรินิธร ถนนอรณุอมรนิทร กรุงเทพมหานคร  
ครัง้แรกทีเ่ขาไปทีศ่นูยบรกิาร CEPO แหงนี ้ครอบครวัไดรบัการตอนรบั
จากเจาหนาท่ีเปนอยางดี  ศูนยแหงนี้เกิดข้ึนจากความรวมมือของ
คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ 
บรษิทั Scandinavian Orthopedic Laboratory (SOL) ประเทศสวเีดน 
ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญดานกายอุปกรณที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล CEPO 
(ซีอีพีโอ) เปนโรงเรียนดานกายอุปกรณระดับปริญญาตรีแหงแรกของ
เอเชียตะวนัออกเฉยีงใตทีไ่ดมาตรฐานขององคกรกายอปุกรณนานาชาติ 
ระดับ 1 (ISPO category1) หรือระดับสูงสุด ที่นี่ใหบริการกายอุปกรณ
ที่ทันสมัย และเปนศูนยการเรียนรูที่สามารถรองรับการเรียนการสอน
ระดบัหลงัปรญิญาใหแกโรงเรยีนกายอปุกรณสริธิร ซึง่เปนแหลงความรู
ทางวิชาการและการวิจัยดานกายอุปกรณขั้นสูง นอกจากนี้องคความรู
ใหมและผลกําไรท่ีไดจากศูนยความเปนเลิศดานกายอุปกรณ CEPO 
จะนําไปพัฒนาการใหบริการแกผู พิการทางการเคล่ือนไหวของ
ประเทศไทยตอไปอีกดวย

เก็บมาเลา

สํานักงานเลขานุการกรมสสํําานนัักกงงาานเลขาานนการกรม

àμ ÔÁàμ çÁªÕÇÔμãËÁ‹´ŒÇÂ àμ ÔÁàμ çÁªÕÇÔμãËÁ‹´ŒÇÂ 
“¡ÒÂÍØ»¡Ã³ �”“¡ÒÂÍØ»¡Ã³ �”
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หลากหลายบริการ สรางโอกาสและความหวังของผูพิการ 
 CEPO มีบริการกายอุปกรณที่หลากหลายรูปแบบ  ดังนี้

 กายอุปกรณเทียม  (แขน ขา เทียม)
 หวัใจสาํคญัของการผลติกายอปุกรณเทยีมน้ันอยูทีเ่บาสาํหรบัสวม
อุปกรณ (Socket) เพราะไมเพียงแคกายอุปกรณจะตองสวมใสสบาย 
แตทั้งนี้ตองควบคูไปกับการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สะดวก 
คลองแคลว และสามารถรองรับทุกกิจกรรมของผูใชงานได

  กายอุปกรณเสริม
 CEPO จัดทํากายอุปกรณเสริมได หลากหลายรูปแบบตาม
ความตองการและตามอาการของผูเขารับบริการ ไมวาจะเพื่อแกไข
ความผดิปกตจิากการเรยีงตวัผดิรปู การบรรเทาแผลทีเ่กดิจากเบาหวาน                  
การประคองขอตอหรือกระดูกใหมีความมั่นคง เปนตน โดยที่อุปกรณ
เสริมตาง ๆ จะถูกปรับแตงใหเหมาะสมบนพ้ืนฐานความตองการของ
ผูเขารับบริการและคํานึงถึงการใชงานรวมดวย อุปกรณทุกชิ้นผาน
กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและคัดสรรวัสดุใหเหมาะสม เชน ใยแกว
คารบอน เทอโมพลาสติก และ คารบอนไฟเบอร
  กายอุปกรณเทียมแบบซิลิโคน
 เปนกายอุปกรณที่มีความยืดหยุน คงทน สวมใสสบายและงาย
ตอการดแูลรกัษา โดยทาํจากซลิโิคนคณุภาพสงูสาํหรบัใชในการแพทย
แตละช้ินทําข้ึนดวยมืออยางประณีต และเก็บรายละเอียดของ
ผูเขารบับรกิารไดครบถวนเหมอืนจรงิท้ัง สผีวิ ผวิหนงัและเลบ็ นวตักรรม
ของเทยีมแบบซลิโิคนนีใ้ชแทนทีน่ิว้มอื หรอืสวนใดสวนหนึง่ของแขนหรอื
เทาท่ีขาดไป เพื่อเปนการชวยฟนฟูภาพลักษณของรางกายใหสมบูรณ 
กายอุปกรณเทียมแบบซิลโิคนทุกช้ินจงึมคีวามสมจริงและเปนธรรมชาติ
ตามลักษณะเดิมที่แทจริงของผูเขารับบริการแตละราย

ขั้นตอนการรักษา
 ในขั้นตอนการรักษานักกายอุปกรณชาวไทยและตางชาติไดให
คําปรึกษาและประเมินอาการของลูกผูเขียน และไดขอสรุปวาใหใส
กายอุปกรณเสรมิท่ีเรียกวา เบรสดามขา สวมใสทีข่าขางซายเฉพาะเวลา
เดิน เพ่ือชวยประคองและลดแรงกดจากน้ําหนักทั้งตัวท่ีจะลงไปท่ีขา
ไดในระดับหนึ่ง เพื่อปองกนัไมใหกระดูกขาหัก จากนั้นนักกายอุปกรณ
จึงชวยกันสอนวิธีการใส-ถอดอุปกรณ และทดสอบการเดิน การทรงตัว
ของนอง ซึ่งทุกอยางเปนไปดวยดี
 รูอยางนีแ้ลวใครทีม่คีนใกลตวัตวัเจ็บปวยแบบลกูของผูเขยีน หรอืใน
บางรายที่รางกายถึงข้ันพิการก็อยาเพิ่งทอใจ อยางนอย "กายอุปกรณ"
ก็ยังเปนความหวังและชวยเติมเต็มชีวิตใหมได ขอเพียงแคคนรอบขาง
มีกําลังใจเขมแข็ง ผู เขียนเช่ือวาเราจะสามารถผานปญหาไปได 
เหมือนเชนผูเขียนที่ไมเคยยอมแพในการรักษาลูกชาย

จัดทําโดย :
ยุพาวรรณ นวมเจริญ

แหลงขอมูลอางอิง :
บริษัท CEPO by Siriraj & SOL ศูนยความเลิศดานกายอุปกรณ 

www.cepo.lifewww.facebook.com/CEPObySirirajandSOL

https://th.wikipedia.org/wiki/กายอุปกรณ
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นายณัฐพล รังสิตพล ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เปนประธานเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
มองอนาคตอุตสาหกรรมยานยนตไทย วันที่ 7 พฤศจิกายน 
2561 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค

นายณัฐพล รังสิตพล ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
พรอมดวยดร.ประพิณ อภินรเศรษฐ นายกสมาคมผูประกอบการ Thai 
Automation and Robotics Association (TARA) นายสมหวัง บุญรักษเจริญ 
ผูอาํนวยการสถาบันไทย – เยอรมัน และนายอิสระ บรุนิทรามาตย  กรรมการผูจดัการ
รีด้ เทรดเด็กซ ใหเกียรตริวมกนัแถลงขาว เผยมาตรการใหมปงบประมาณ 2562
เดินหนาสนับสนุนการใชหุนยนตและระบบอัตโนมัติเต็มสูบ ประจําป 2562 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจัดกิจกรรม CSR รวมกับ
สถาบันเครือข าย  โดยมี  นายอิทธิชัย  ป ทมสิริวัฒน  
รองผูอาํนวยการสํานักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม พรอมดวย
คณะผูบริหาร และเจาหนาที่ มอบเงินบริจาคและสิ่งของ 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ สถานสงเคราะหเด็กหญิง
บานราชวิถี และมูลนิธีโรงพยาบาลเด็ก

นายอดิทัต วะสีนนท รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
แถลงขาว “ดชันอีตุสาหกรรมเดอืนตลุาคม 2561” เผยดชันผีลผลติอุตสาหกรรม 
(Manufacturing Production Index - MPI) ประจําเดือนตุลาคม 2561 
ขยายตัวรอยละ 4.08 จากชวงเดียวกันของปกอน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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HAPPY NEW YEARHAPPY NEW YEAR

ในวาระดิถีข้ึนปใหม ขออํานาจสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก 
จงดลบันดาลใหทาน ประสบแตความสุขเกษมสําราญ 

และปรารถนาทุกประการ


