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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
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หากตองการนําขอเขียนหรือบทความในฉบับ ไปตีพิมพ เผยแพร
หรือเพื่อประโยชนอื่นใดกรุณาอางอิงแหลงที่มา
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Editor’s NoteEditor’s Note
 สวัสดีคุณผูอานจุลสาร OIE SHARE ฉบับเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 88 พบกับสาระนารูที่เกี่ยวของ
กับอุตสาหกรรมไดอีกเชนเคย
 เร่ิมกันที่ คอลัมน Econ Focus เรื่อง สงครามการคา 2018 นัยตอภาคอุตสาหกรรมไทย 
คอลัมน Sharing เร่ือง อุตสาหกรรมโรบอต สรางได…ไมไกลเกินฝน! และปดทายดวย เรื่อง ThaiPBS 
สื่อสารดวยใจ สรางสรรคสังคมไทยสูการเปลี่ยนแปลง ในคอลัมน เก็บมาเลา
 ขอบคุณคุณผูอานที่ติดตาม OIE SHARE กันมาตลอด แลวพบกันใหมนะคะ

ดวยความปรารถนาดี
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ECONFF  CUS  CUS

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สงครามการคา 2018 เกิดขึ้นเนื่องจากความไมพอใจ
ของสหรัฐฯ ตอจีน โดยมีสาเหตุมาจาก 
 1)  การละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญาของสินคาจีน 
เชน สินคากลุมไอที
 2)  ความกังวลตอนโยบาย Made in China 2025 โดยเฉพาะ
จากการที่จีนบังคับใหบริษัทตางชาติที่ เข ามาลงทุนในประเทศ
ตองเขารวมทุนกับบริษัทจีน และตองถายทอดเทคโนโลยีใหกับ
บริษัทรวมทุน
 3)  ความต องการที่จะลดการขาดดุลทางการค ากับจีน 
โดยในป 2560 การสงออกของสหรัฐฯ ไปจีนมีมูลค 129,894 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ และจีนสงออกไปสหรัฐฯ มีมูลคา 431,783 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ
 สงครามการคาเริ่มตนในชวงตนป 2561 จากการที่สหรัฐฯ 
ไดเก็บภาษีนําเขาเหล็กในอัตรารอยละ 25 และอลูมิเนียมในอัตรา

รอยละ 10 จากหลาย ๆ ประเทศ รวมทั้งจีนดวย ซึ่งตอมาจีนก็ขึ้นภาษี
สินคาสูกับสหรัฐฯ และไดมีการออกมาตรการตาง ๆ  เพิ่มเติมหลายคร้ัง 
(รายละเอียดตามภาพแสดง Time line การข้ึนภาษีระหวางสหรัฐฯ 
และจีน) จนถึงปลายเดือนกันยายน 2561 ทั้งสองประเทศไดเจรจา
และชะลอการขึ้นภาษีชั่วคราวแตไมสามารถหาขอยุติได และลาสุด 
10 พฤษภาคม 2562 สหรัฐฯ ขึ้นภาษีจีนมูลคารวม 200,000 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ  ตอมาจีนขึ้นภาษีตอบโตสหรัฐฯ มูลคา 60,000 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 โดยรวม
แลวจนถึงปจจุบันสหรัฐฯ ขึ้นภาษีจีน 250,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ  

และจีนขึ้นภาษีสหรัฐฯ รวม 113,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ 

     โครงสรางการสงออก 
 เมื่อเปรียบเทียบป 2560 และ 2561 พบวาโครงสราง
การสงออกของประเทศจีน สหรัฐฯ และไทยไมเปลี่ยนแปลงมากนัก 

แสดง Time line การขึ้นภาษีระหวางสหรัฐฯ และจีน
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ซึ่งสะทอนวาในป 2561 สงครามการคายังไมสงผลตอโครงสราง
การสงออกของประเทศตาง ๆ

ภาพรวมการสงออก 

 การสงออกภาพรวมในรายสินคาที่ขึ้นภาษี
 และไมขึ้นภาษี

 ในป 2561 การส งออกภาพรวมในรายสินคาที่ขึ้นภาษี
ของโลกยังคงขยายตัวรอยละ 9.5 สําหรับจีน สหรัฐฯ และไทย
ก็ขยายตัวเชนกัน ซึ่งสะทอนใหเห็นวาในป 2561 สงครามการคา
ยังไมสงผลตอการคาโลกมากนัก 
 สําหรับการสงออกภาพรวมในรายสินคาที่ไมขึ้นภาษียังคง
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปกอนท้ังในระดับโลก จีน สหรัฐฯ และไทย 

การสงออกในรายการสินคาที่ขึ้นภาษีและไมขึ้นภาษียังคงขยายตัว

 การสงออกรายสาขาอุตสาหกรรมในรายสินคา
 ที่ขึ้นภาษี
 การสงออกภาพรวมของโลกรายอุตสาหกรรมยังคงขยายตัว 
เชน อิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟา ยานยนตและช้ินสวน เหล็ก  
พลาสติก และยาง สอดคลองกับการสงออกของจีน และสหรัฐฯ 
สําหรับการสงออกรายสาขาอุตสาหกรรมของไทยสวนใหญยังคง
ขยายตัว เปนไปในทิศทางเดียวกันกับโลก จีน และสหรัฐฯ ยกเวน
อุตสาหกรรมยางของไทยท่ีหดตัว และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
ที่ถึงแมจะขยายตัวแตเปนการขยายตัวลดลงมากเมื่อเทียบกับปกอน
 สําหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทยที่ขยายตัวลดลง
มาก ซึ่งไม สอดคล องกับการส งออกอุตสาหกรรมการส งออก
อิเล็กทรอนิกสโลก สะทอนวาในป 2561 การสงออกอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสที่ลดลงไมไดเปนผลมาจากสงครามการคา แตเปนผล
มาจากโครงสร างการผลิตของอุตสาหกรรมไทย ในส วนของ
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จัดทําโดย :
กุลชลี โหมดพลาย

แหลงขอมูลอางอิง :
- www.mot.gov.cw

- https://ustr.gov
- Global Trade Athas

อุตสาหกรรมยางของไทย พบวา การสงออกท่ีหดตัวเปนในสวน
ของยาง ตนน้ํา  เชน ยางแทง ยางแผน ซึ่งยางตนนํ้าไดมีแนวโนม
ลดลงอยางตอเน่ืองกอนเกิดสงครามการคา สําหรับการสงออก 
ถุงมือยาง และยางลอ ยังคงขยายตัวไดดี

สรุป
 • โครงสรางการสงออกของโลกยังคงไมเปลี่ยนแปลง มูลคา
การสงออกของโลก สหรัฐฯ จีน และไทยยังคงขยายตัว ดังนั้น 
การสงออกของไทยที่ขยายตัวลดลงในป 2561 เปนผลมาจากหลาย ๆ 
สาเหตุ เชน  โครงสรางการผลิตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสไทย    
 • ผลกระทบของสงครามการค าต อการส งออก จะเร่ิม
เห็นผลกระทบที่ชัดเจนขึ้นต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2561 
  

ขอมูลเพิ่มเติม
 • ประเทศไทยได รับอานิสงส จากการท่ีจีนและสหรัฐฯ 
ลดการนําเขาสินคาจากซ่ึงกันและกัน และนําเขาจากประเทศอื่น
ทดแทนทําใหประเทศไทยสงออกสินคาบางรายการไดเพิ่มขึ้น 
เชน ธัญพืช  
 • นักลงทุนตางชาติในประเทศจีน มีแนวโนมยายสายการผลิต
บางสวนไปตางประเทศมากข้ึน เชน เวียดนาม และไทย เพื่อลด
ผลกระทบจากสงครามการคา

 • ในชวงไตรมาส 1 ป 2562  พบวาการคาโลกและไทยลดลง
อาจเปนผลจากสงครามการคาที่ยืดเยื้อ ซึ่ง สศอ. ไดดําเนินการติดตาม
สถานการณดังกลาวอยางใกลชิดตอไป

 มาตรการ
 • ปรับโครงสรางการผลิต ผลิตสินคาที่มีมูลคาเพิ่มสูงสอดคลอง
กับอุตสาหกรรมอนาคต เชน EV, Robotic, Functional food 
และ AI
 • พัฒนาความรวมมือ สรางโครงขายการผลิตกับประเทศคูคา
ใหม ๆ 
 • การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพื่อรองรับ
การยายสายการผลิต
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กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สรุปสถานการณการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม ป 2562
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2562 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวรอยละ 4.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปกอน เปนผลมาจากการหดตัวของอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตปุยเคมี อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ
ยางอื่น ๆ และอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต อัตราการใชกําลังการผลิตในเดือนพฤษภาคม 2562 อยูที่รอยละ 67.7

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2562 หดตัวรอยละ 4.0 
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปก อน สาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญ
ที่หดตั ว  อาทิ  อุตสาหกรรมการผลิตปุ  ย เคมี  อุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑยางอื่น ๆ และอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต

● อุตสาหกรรมการผลิตปุ ยเคมี ดัชนีผลผลิตหดตัว
รอยละ 39.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจาก 
ปญหาภัยแลง และราคาสินคาเกษตร เชน ขาวและพืชไร
มีราคาต่ํากวาปกอน สงผลใหเกษตรกรมีกําลังซื้อลดลง
รวมทั้งตลาดสงออกไปยังตลาด CLMV ลดลง เปนผลจาก

คูแขงการคา ไดแก จีน ซึ่งสินคาราคาถูกกวา ทําใหผลิตและจําหนายลดลง
ทั้งตลาดในประเทศและตลาดสงออก

●  อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ผ ลิ ต
ผลิตภัณฑยางอ่ืน ๆ ดัชนีผลผลิต
หดตัวร อยละ 15.8 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอน เปนการลดลง
จากยางแผ นและยางแทงเป นหลัก 

เนื่องจากสภาพอากาศที่แหงแลงและรอนจัดทําใหนํ้ายาง
ออกสูตลาดนอย และรัฐบาลออกมาตรการควบคุมปริมาณ
การสงออกยางพาราเปนระยะเวลา 4 เดือน (เม.ย-ก.ค.62) 

● อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต 
ดั ช นี ผ ล ผ ลิ ตหดตั ว ร  อ ย ล ะ  3 . 7
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
เนื่องจากคําส่ังซื้อรถยนตจากตลาด

● อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกฮอลล 
ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 16.5 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน เปนการเพิ่มขึ้นจากนํ้าดื่มบริสุทธิ์และนํ้าแร 
นํ้ าอัดลม  กาแฟสํา เร็ จรูปและเครื่ องดื่ มบํ ารุ งกํ าลั ง
เปนหลัก เนื่องจากการออกผลิตภัณฑใหม ๆ การจัดทํา

โปรโมชั่นและออกแคมเปญตาง ๆ ของผูผลิต รวมท้ังการหาตลาดใหม เชน จีน 
● อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ ดัชนี
ผลผลิตขยายตัวรอยละ 13.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีรอนจัดท่ัวประเทศ
ตอเนื่องจากเดือนกอน ทําใหความตองการเครื่องปรับอากาศ
เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับผู ผลิตต างจัดกิจกรรมสงเสริม

ทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมส วนแบงทางการตลาด รวมท้ังการเพิ่มคําสั่ งซื้อ
จากลูกคาใหม เชน อินเดีย 

ในประเทศท่ีชะลอตัว ประกอบกับเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว 
และการกีดกันทางการคาระหวางสหรัฐฯ กับจีน สงผลให
ตลาดสงออกไดรับผลกระทบ
 สําหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญที่ขยายตัว 
อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตน้ํามันปาลม อุตสาหกรรม
การผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีไมมีแอลกฮอลล และอุตสาหกรรม
การผลิตเครื่องปรบัอากาศ

● อุตสาหกรรมการผลิตนํ้ามัน
ปาลม ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 
26 .9 เมื่ อ เ ทียบกับเ ดือนเ ดียวกัน
ของปก อน เนื่องจากได รับผลจาก
สัญญาซื้อขายนํ้ ามันปาล มดิบของ

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อใหครบ
จํานวน 100,000 ตัน ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 
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   วัสดีครับ  วันนี้ผมจะชวนทุกท านมาปรับโหมดเข าสู 
   โลกเทคโนโลยีแหงอนาคต นั่นก็คือ หุ นยนตและระบบ
อัตโนมัติ ซึ่งหลายวงการไดนํามาใชทํางานแทนที่มนุษยมากขึ้น 
ไม ว าจะเป นโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ร านอาหาร 
หรือแม แต วงการสื่อสารมวลชนที่มีการสร างหุ นยนต ขึ้นมา
เปนผู ประกาศขาวใหเห็นกันบางแลว และนับวันเจาเทคโนโลยี
สุดลํ้าเหลาน้ีจะย่ิงถูกพัฒนาใหมีความฉลาดมากข้ึน มีความแมนยํา
มากขึ้น และสามารถทําอะไรหลายอยางไดเหมือนมนุษยมากขึ้น 
หรือบางครั้งอาจจะเหนือกวามนุษยดวยซํ้า

7

Shar ingShar ing

อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม

โรบอตโรบอต  
สรางได…ไมไกลเกินฝน!สรางได…ไมไกลเกินฝน!

 แฟน ๆ คิดเห็นแชรบางทานอาจจะมองวา เทคโนโลยีหุนยนต 
หรือ โรบอต (Robot) เปนเรื่องไกลตัว แตในความเปนจริงแลว 
ผมบอกไดเลยวาเจาโรบอตและระบบอัตโนมัติตาง ๆ (Automation) 
กําลังเขามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะ
ในยุคท่ีทุกอยางถูกขับเคลื่อนดวยความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และการคิดคนนวัตกรรมเพื่อสรางสิ่งประดิษฐอัจฉริยะ
ขึ้นมาชวยใหการทํางานและการใชชีวิตของมนุษยเราใหง ายขึ้น
แตประเด็นที่ตองขบคิดกันตอก็คือ เราจะเขาถึงอุตสาหกรรมไฮเทคนี้
ไดอยางไร?? แลวเราจะเริ่มตนจากตรงไหน?? ผมจึงอยากจะแชร

ส



ใหทุกทานเห็นวา โอกาสกาวเขาสู เทคโนโลยีโรบอตอยูไมไกลเกิน
เอื้อมแนนอน
 กอนอื่นผมคงตองเกร่ินใหฟ งคร าว ๆ ถึงมาตรการพัฒนา
อุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ ซึ่งเปนหนึ่งในอุตสาหกรรม
เป าหมาย  (S-Curve)  ที่กระทรวงอุตสาหกรรมได ผลักดัน
และขับเคลื่อนมาระยะหนึ่งแล ว เ พ่ือกระตุ นให อุตสาหกรรม
ภายในประเทศปรับเปล่ียนมาใช หุ นยนต และระบบอัตโนมัติ
ในกระบวนการผลิตของตนเองมากขึ้น ควบคูกับการสรางนักออกแบบ
และติดตั้งระบบ หรือที่เรียกกันวา เอสไอ (SI : System Integrator) 
ใหเพียงพอกับความตองการดังกลาว โดยปกธงไววาเราจะเปนประเทศ
ผูผลิตและผูใชหุนยนตรายใหญในภูมิภาคอาเซียนใหไดภายในป 2569 
ซึ่งหนทางหน่ึงที่จะไปใหถึงจุดหมายน้ัน คือ เราจําเปนตองมีกลไก
ที่ช วยเชื่อมโยงความตองการของฝ งผู ผลิตและผู  ใช ให ได ก อน 
เพื่อใหเกิดตลาดภายในประเทศ และนําไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรม

ตอ ๆ ไป โดยกลไกที่ว าคงหนีไมพนการสรางพื้นที่กลางสําหรับ
เปนที่พบปะกันของผูเลนแตละฝง ในลักษณะของดิจิทัลแพลตฟอรม 
(D ig i ta l  Plat form) ซึ่ งตอนน้ีได  เกิดขึ้น เป น รูปธรรมแล ว
นั่นก็คือ Industrial Transformation Platform หรือ ไอทีพี (ITP) 
อธิบายงาย ๆ ก็เปรียบคลายกับเปนตลาดออนไลนแบบ Amazon
หรือ Airbnb แต  เปลี่ยนจากการขายสินค าหรือบริการท่ีพัก
เป นการเ ช่ือมโยงการให บ ริการของเอสไอในการออกแบบ
และปรับปรุงการผลิตดวยการประยุกตใชหุ นยนตและออกแบบ
ระบบอัตโนมัติ
 ถึงตรงนี้  คงมีคํ าถามว า  แล วแพลตฟอร มไอทีพีทํางาน
กันอยางไร?? ผมก็ขอตอบเลยครับวา แพลตฟอรมนี้เปนการทํางาน
รวมกันของพันธมิตรทุกฝาย ทั้งฝ งดีมานด (Demand side) คือ 
โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งไมจําเปนตองเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญ 
ที่กําลังคิดที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตมาใชหุนยนตและระบบ
อัตโนมัติเพื่อลดการพ่ึงพาแรงงานคน และฝงซัพพลาย (Supply side) 

คือ กลุมเอสไอ ผูผลิตหุนยนต ผูผลิตซอฟตแวร ผูผลิตเคร่ืองจักร 
รวมถึงฝายสนับสนุน เชน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน
การเงิน สถาบันการศึกษา ซึ่ งนอกจากจะช วยให ฝ   งดีมานด 
กับฝงซัพพลายมาเจอกันแลว แพลตฟอรมนี้ยังชวยใหผูประกอบการ
สามารถเขาถึงโปรแกรมสนับสนุนมากมาย เพียงแคกดคลิกเดียว
ในระบบ หรือจะพูดใหอินเทรนดหนอย ก็คือ “One Click for All”
 ไมว าจะเปนการขอรับการสงเสริมการลงทุน การฝกอบรม
และ พัฒนา บุคลากร  การขอ รับคํ าป รึกษา ท้ั งด  านการ เ งิน
และดานเทคโนโลยี การประเมินความพรอมและความคุ มค า
ในการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การจัดหา
แหลงเงินทุนและเงินกูดอกเบ้ียตํ่า จากธนาคารพาณิชยตาง ๆ เชน 
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเอสเอ็มอี (SME Bank) 
เอ็กซิมแบงก (EXIM Bank)
 จากเรื่องราวที่ผมไดแชรในวันนี้ ผมอยากใหทุกทานท่ีเปดใจ
ให กับสิ่ ง ใหม   ๆ  ลองเข  า ไปใช  งานแพลตฟอร มไอทีพี ได ที่
http://itp-thaiindustry.com ซึ่งใช ง ายเหมือน Line App
เพียงแคทานกรอกขอมูล ระบบจะชวยวิเคราะหความเปนไปได
ของการใชหุ นยนตและระบบอัตโนมัติที่ตอบโจทยการทําธุรกิจ
และยังชวยหาโซลูชั่นส (Solutions) ที่ เหมาะสมกับศักยภาพ
ความพรอมและงบประมาณ เพื่อเพิ่มกําไรใหกับธุรกิจของทาน

โดย : 
นายณัฐพล รังสิตพล

ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แหลงขอมูลอางอิง : 
คอลัมน คิดเห็นแชร มติชนออนไลน วันที่ 6 กรกฎาคม 2562
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เก็บมาเลา

ทุ   กวันนี้เราไมอาจปฏิเสธไดว าขาวสารมีอิทธิพลตอชีวิต
   ประจําวันเปนอยางมาก ตั้งแตเขานอนจนเชาของอีกวัน 
เราทุกคนตางไดรับขาวสารตลอดเวลา มากนอยแตกตางกันไป 
นั่นเปนเพราะรอบตัวเราน้ันมีเรื่องราวเหตุการณเกิดขึ้นใหมอยูเสมอ 
และแนนอนวาผูที่คอยหาขาว ติดตามประเด็น เพื่อนํามาเผยแพร
ให กับประชาชนไดรับทราบ คงไมมีใครทําหนาที่นี้ ได ดีไปกวา 
สื่อมวลชน ดังเชนสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส องคกรส่ือสารมวลชน
ที่ไมแสวงหากําไร และพรอมทําหนาที่เพื่อเปนกระบอกเสียงแทน
สังคม คณะเจาหนาที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีโอกาส
ไดไปศึกษาดูงาน ภายใตโครงการบริหารจัดการความรู  (KM) 
เพื่อศึกษาดูงานการประชาสัมพันธภาพลักษณองคกรการผลิต
และบริหารสื่อใหม ณ สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส สื่อสาธารณะ
ที่ เ รา รู จักกันดี ในฐานะสื่อสาธารณะเพื่อประชาชน  ตั้ งอยู ที่

ThaiPBSThaiPBS  ส่ือสารดวยใจส่ือสารดวยใจ  
สรางสรรคสังคมไทยสูการเปล่ียนแปลงสรางสรรคสังคมไทยสูการเปลี่ยนแปลง

สํานักงานเลขานุการกรม

ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
 องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 
(Thai Public Broadcasting Service) หรือ ส.ส.ท. กอตั้งข้ึน
เมื่อวัน ท่ี 15 มกราคม 2551 จัดตั้ งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 
พ.ศ. 2551 ในฐานะองคการสื่อสาธารณะที่ไมแสวงผลกําไรแหงแรก
ของประเทศไทย มีรายได จากภาษีสรรพสามิตที่ เก็บจากสุรา
และยาสูบ โดยมีรายไดสูงสุดปงบประมาณละไมเกิน 2,000 ลานบาท 
เพื่อดําเนินการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนที่สนับสนุน
การพัฒนา สังคม  ที่ มี คุณภาพและคุณธรรมบนพื้ นฐานของ
ความเปนไทย ซื่อตรงตอจรรยาบรรณ ปราศจากอคติทางการเมือง 
และผลประโยชนเชิงพาณิชย 
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 การดํา เ นินงานที่ ผ  านมาของสถานี โทรทัศน  ไทยพีบี เอส 
ทํางานดวยจิตสาธารณะโดยมุงเนนประโยชนตอประชาชน และสังคม 
นําเสนอข าวที่ยึดหลักจริยธรรม เน นความถูกต อง เที่ยงตรง 
และใหความสําคัญกับกลุ มคนตาง ๆ ที่หลากหลาย ทั้งผู ไดรับ
ผลกระทบ ผูดอยโอกาส ผูพิการ คนชายขอบ และผูดอยสิทธิในสังคม 
ในสวนของรายการที่นําเสนอครบครันสารประโยชนและสาระบันเทิง
ตอบสนองทุกกลุมผูชมอยางทั่วถึงเพื่อสรางแรงบันดาลใจ เติมคุณคา
ใหชีวิต และเปดมุมมองความคิดและสรางแรงบันดาลใจใหกับผูชม 
ตอกย้ําบทบาทสื่อสาธารณะที่สรางการเปลี่ยนแปลงที่ดีตอสังคม 

สื่อสาธารณะกับชองทางการสื่อสารยุคใหม
 สื่อใหม หรือ New Media ทําใหการนําเสนอหรือการส่ือสาร
เนื้อหามีรูปแบบใหม ๆ ที่พัฒนาขึ้น ทําใหการเขาถึงสื่อในปจจุบัน
งาย สะดวก รวดเร็ว และมีการตรวจสอบไดดีขึ้น รวมถึงเปนชองทางท่ี
ผู ชมจะไดเปนสวนหน่ึงกับขาวและรายการใหไดใกลชิดกันมากข้ึน 
“สื่อใหม” จึงเปนอีกหน่ึงพันธกิจท่ีไทยพีบีเอสใหความสําคัญในการ
มุ งพัฒนาบริการในทุก ๆ ดาน ทั้งการคัดสรรเนื้อหาที่ตรงกลุ ม
เปาหมาย รูปแบบการนําเสนอเทคโนโลยีที่นํามาให กิจกรรม
ที่เช่ือมโยงกับผูชม เพ่ือใหสอดรับกับพฤติกรรม และเทรนดของผูชม
ในชองทางนี้ แตคงไวดวยพันธกิจและจริยธรรมในการนําเสนอในแบบ
ของส่ือสาธารณะ โดยมีอัตราการเติบโตของผูชมผูฟงในชองทางส่ือ
ใหมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
 ปจจุบันสื่อใหมมีอิทธิพลเปนอยางมากในการประชาสัมพันธ
ไทยพีบี เอสมุ งเน นที่จะใช สื่อใหมเพื่อการส งสารถึงประชาชน
ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว โดยคํานึงถึงการใชงานของแตละส่ือ
เปนสําคัญ ยกตัวอยางเชน Twitter ใชสําหรับการสื่อสารท่ีรวดเร็ว
ทันกระแส กระชับฉับไว Instagram ใชสําหรับการประชาสัมพันธ
ผานสื่อประเภทรูปภาพ Youtube ใชสําหรับการประชาสัมพันธ
ผานสื่อประเภทคลิปวิดีโอตาง ๆ เปนตน 

 SPIRIT of Thai PBS

   Social Mind  จิตสํานึกเพื่อสังคม : คํานึงถึงสวนรวมยึดถือประโยชนของสังคม 
   Partnership  ความรวมมือ : ชวยเหลือและรวมมือกับทุกภาคสวน 
   Innovation  นวัตกรรม : เปดกวางและสรางสรรคแนวคิดใหม ไมยึดติดกรอบเดิม 
   Reliable   ความนาเชื่อถือ : ยึดม่ันคุณภาพและจริยธรรมโดยไมมีผลประโยชนทับซอน
   Impact   ผลกระทบ : มุงสรางผลงานท่ีสงผลกระทบและเปล่ียนแปลงสังคม
   Teamwork  การทํางานเปนทีม : รวมมือ สนับสนุนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งองคกร

 Thai PBS ถือวาเปนสื่อสาธารณะแหงแรกของประเทศไทย 
ซึ่งถือวาเปนกระบอกเสียงใหกับประชาชนไดอยางแทจริง รวมถึง
การทําสิ่งตาง ๆ  เพื่อสังคมดังวิสัยทัศน “ไทยพีบีเอส มุงมั่นเปนสถาบัน
สื่อสาธารณะที่สรางสรรคสังคมคุณภาพและคุณธรรม” หากเราทุกคน
มีจิตสาธารณะที่จะทําเพื่อสังคม ก็จะทําใหสังคมนาอยูยิ่งขึ้นจรงิมั้ยคะ

จัดทําโดย :
เทพยุดา วงศวิรัติ

พิมพกมล เจริญสุข

แหลงขอมูลอางอิง :
https://www.thaipbs.or.th
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นายอิทธิชัย  ยศศรี  รองผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เปนประธานกลาวเปดงาน ประชุมวิชาการ ASEAN Industrial transformation 
to Industry 4.0 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมโซฟเทล สุขุมวิท

นายณัฐพล รังสิตพล ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
พรอมดวย รศ.ดร.ชิต เหลาวัฒนา ผู เชี่ยวชาญพิเศษ สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
นายสมหวัง บุญรักษ เจริญ ผู อํานวยการสถาบันไทย-เยอรมัน 
นายชั ยพล  มหามงคลสวั ส ด์ิ  กรรมการบริหารฝ  ายจั ด งาน 
Thai Automation and Robotics Association (TARA) 
ดร.พิชัยรัตน จิรานันรัตน ผู อํานวยการโครงการโรโบติกส เอไอ 
แอนด อินเทลลิ เจนท  โซลูชั่น บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน ) 
และนายสุทธิศักดิ์ วิลานันท รองกรรมการผูจัดการบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ 
จํากัด รวมแถลงขาว “สศอ. ผนึกพลังทุกภาคสวนเดินหนามาตรการ 
ป 62 ดันการใชหุ นยนตและระบบอัตโนมัติ พรอมเปดตัว ITP 
ใน Robotics Cluster Pavil ion” วันที่ 7 มิถุนายน 2562 
ณ อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นายณัฐพล รังสิตพล ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงขาว 
“ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม ป 2562” วันที่ 25 มิถุนายน 2562 
ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายอดิทัต วะสีนนท รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เปนประธานรวมกับ Mr.Hirokazu Kobayasshi 
Head of the Future Mobility Project Team, Ministry 
of Economic Trade and Industry (METI) และดําเนินการ
ประชุมโดย นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน ผู อํานวยการสถาบัน
ยานยนต  ในงาน “The Second Thailand-Japan 
Cooperation Dialogue on Next Generation Vehicles” 
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ



พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

เพื่อนอมถวายเปนราชสักการะ ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

วันท่ี 26 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม


