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เรื่องเดนประจําฉบับ

สวัสดีทุกทานครับ หากใครเปนแฟนพันธุแท
ของผม คงพอทราบแลววา สวนใหญเรื่องราว
ที่ผมหยิบยกมาเล าสู กันฟงจะเก่ียวข องกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ไม ว าจะเป น
มาตรการตาง ๆ ของภาครัฐที่ชวยสนับสนุน
และส  ง เส ริมภาคการผลิต  หรือแนวทาง
การปรับตัวของภาคเอกชนเองก็ตาม เพื่อให
ทันตอการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของโลก
ในยุดดิจิทัล ซึ่งเร่ืองท่ีผมจะมาแชรในคร้ังน้ี 
ก็ไมหนีไปจากเร่ืองเดิมมากนัก แตจะเปนมุมคิด
ในดานการปฏิรูปการทํางานของภาครัฐกับการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของภาคเอกชน วามีความ
เชื่อมโยงกันอยางไร…!!

เครื่องมือของผูประกอบการไทย…
ระบบไออินดัสทรี (i-Industry)

 กอนอื่นผมขออางอิงขอมูลสําคัญที่พูดถึงสถานะขีดความ
สามารถของบานเราใหทุกทานไดเห็นภาพกอนครับ นั่นคือ 
ผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของทั่วโลกรวม 
63 ประเทศ ที่ปรากฏในรายงาน IMD World Competitiveness 
ประจําป 2562 ของสถาบันไอเอ็มดี (IMD หรือ International 
Institute for Management Development) ประเทศ
สวิตเซอรแลนด ซึ่งผมถือวาเปนขอมูลท่ีนายินดีและทาทาย
ไปพรอม ๆ กันสําหรับประเทศไทย โดยในสวนท่ีตองช่ืนชม
คือ ประเทศไทยไดเล่ือนอันดับความสามารถในการแขงขัน
ขึ้นมาอยู อันดับที่ 25 และเปน อันดับที่สูงสุดในรอบ 14 ป 
เลยทีเดียว หลังจากที่ไทยเคยอยู ในตําแหนงน้ีเม่ือป 2548
ซึ่งถาคลี่เขาไปดูที่มาของอันดับดังกลาวแลว จะพบวาไทยสามารถ
ทําคะแนนไดดีขึ้นเกือบทุกดาน ทั้ง “ดานสภาวะทางเศรษฐกิจ” 
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ซึ่งมีป จจัยบวกจากอัตราการว างงานท่ีอยู  ในระดับตํ่าและ
การขยายตัวของการลงทุนจากตางประเทศ “ดานประสิทธิภาพ
ภาครัฐ” โดยเฉพาะการผลักดันนโยบายตาง ๆ ไปสูการปฏิบัติ
จริงและการออกกฎหมายที่ชวยใหการทําธุรกิจในประเทศ
คลองตัวมากขึ้น และ “ดานโครงสรางพ้ืนฐาน” ที่แมจะ
มีการพัฒนาดีขึ้นแลว แตยังมีโครงสรางบางอยาง
จําเปนตองไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง เช น 
ระบบการศึกษา ระบบสาธารณสุข เปนตน
 เม่ือมีดานดี ก็ยอมมีอีกดานที่ทาทาย
และต องเร  งปฏิรูป  สิ่ งหนึ่ ง ท่ีผมสังเกต
จากขอมูลการจัดอันดับของไอเอ็มดี คือ 
การสงสัญญาณเตือนวา ไทยกําลังสูญเสีย
อันดับ “ดานประสิทธิภาพภาคธุรกิจ” 
แม  เราจะยังอยู  ในอันดับท่ีกลาง  ๆ 
ก็ตาม  ซึ่ งการพัฒนาผลิตภาพและ
ประสิทธิภาพถือเปนประเด็นสําคัญ
อยางยิ่ง โดยเฉพาะผู ประกอบการ
กลุมเอสเอ็มอี (SMEs) ที่ยังนําเครื่องมือ
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และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในกระบวนการผลิตและการทําธุรกรรม
ตาง ๆ ไมมากนัก ทําใหบางครั้งอาจจะพลาดโอกาสทางธุรกิจ
และไมสามารถกาวทันตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
 ผมขอย  อนก ลับไปในตอนต นที่ ตั้ ง คํ าถามไว  ว  า 
แลวการปฏิรูปการทํางานของภาครัฐจะเช่ือมโยงไปสู การเพ่ิม
ประสิทธิภาพของภาคเอกชนไดอยางไร? ผมขอแชรตัวอยางการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานของหนวยงานรัฐในส วนของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ปรับรูปแบบการให บริการและ
การทํางานของหนวยงานภายในกระทรวงใหเปนระบบดิจิทัล
ทั้งหมด ไมวาจะเปนการยื่นขอหรือตออายุใบอนุญาตตาง ๆ
 การรายงานการประกอบการอุตสาหกรรม รวมถึง
การชําระคาบริการหรือคาธรรมเนียมท่ีสามารถทําธุรกรรม
เหลาน้ีผานระบบออนไลนที่มีชื่อวา “ไออินดัสทรี (i-Industry)” 
ไดแลว ซึ่งในอนาคตภาพของผูประกอบการตองหอบแฟมเอกสาร
มากมายมาติดตอหนวยงานรัฐก็จะไมมีให เห็นแลวนะครับ 
เพราะทานสามารถนั่งทําธุรกรรมตาง ๆ อยูที่ออฟฟศไดเลย 
เชน การขออนุญาตตั้งโรงงาน การขอใบ มอก. หรือการขอ 
ECO Sticker ที่ผมเคยแชรใหทุกทานไดทราบไปแลว
 นอกจากเทคโนโลยีดิจิทัล กระทรวงอุตสาหกรรม ยังนํา
เทคโนโลยี การจัดการขอมูลขนาดใหญ หรือ บิ๊กดาตา (Big Data) 
มาประยุกตใชในการพัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูลอุตสาหกรรมจาก
หนวยงานภายใน และขอมูลที่เกี่ยวของจากหนวยงานภายนอก 

เพื่อใหเกิดการบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Online Service) 
ซึ่งจะช วยลดความผิดพลาดและความซํ้าซ อนของเอกสาร
ช  วยอํ านวยความสะดวกรวด เร็ ว ในการติ ดต  อราชการ 
และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาท่ีรัฐในการกํากับ
ดูแลโรงงานและผูประกอบการไทยกวาแสนราย
 ทั้งหมดนี้เปนเร่ืองท่ีผมอยากจะแชรใหทุกทานเห็นวา 
ภาครัฐเองจําเป นต องเร งปฏิรูปกระบวนการทํางานและ
กฎระเบียบตาง ๆ ใหทันโลก ดวยการใชระบบดิจิทัลเปนเครื่องมือ
ในการส  ง เส ริม  สนับสนุน  และอํานวยความสะดวกแก 
ผู ประกอบการไทยใหมีประสิทธิภาพภาคธุรกิจและขีดความ
สามารถในการแขงขัน สามารถปรับตัวไดทันตอการเปล่ียนแปลง
ของยุค 4.0 และพรอมรับมือกับสถานการณโลกในอนาคต
ที่ไมเคยหยุดนิ่ง
        

โดย :
ดร.ณัฐพล รังสิตพล

 ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
รักษาราชการแทน อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม

แหลงขอมูลอางอิง : 
     คอลัมน คิดเห็น share 

มติชนออนไลน วันที่ 3 สิงหาคม 2562



บทความพิเศษ

ความเปนมาของรางวัลอุตสาหกรรมดีเดนความเปนมาของรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน 
 กระทรวงอุตสาหกรรมไดริ เริ่มดําเนินการคัดเลือก
อุตสาหกรรมดีเดน เพ่ือประกาศเกียรติคุณและเขารับโลรางวัล
จากรัฐมนตรีว าการกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาส
วันคลายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ในวันที่ 5 พฤษภาคม 
ของทุกป มาตั้งแตป พ.ศ. 2524-2535 และตอมาในป 2536 
บทบาทของภาคอุตสาหกรรมมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ
และสังคมมากขึ้น กระทรวงอุตสาหกรรมจึงไดเล็งเห็นความสําคัญ
ดังกลาว และพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการคัดเลือกและการมอบ
รางวัล โดยจัดเปนงาน “อุตสาหกรรมดีเดน” ขึ้นเปนครั้งแรก
เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2536 โดยนายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ
เปนประธานมอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน (Prime Minister’s 
Industry Award) ซึ่งไดดําเนินการจัดขึ้นอยางตอเนื่องเปนประจํา
ทุกปจนถึงปจจุบัน
 กระทรวงอุตสาหกรรมไดมอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเชิดชูเกียรติ ผลักดันอุตสาหกรรมไทย

ใหกาวขึ้นสู ความเปนเลิศและกระตุ น
จูงใจใหสถานประกอบการพัฒนาตนเอง
อยางตอเน่ืองและเปนแบบอยางท่ีดี
ให  กับรายอื่ น  ๆ  และได  เพิ่ ม เ ติม
ประเภทรางวัลในการคัดเลือกสถาน
ประกอบกา ร เ พ่ื อ รั บมอบร า ง วั ล
มาอยางตอเนื่อง จนในป พ.ศ. 2562 นี้ 
กระทรวงอุตสาหกรรมไดกําหนดรางวัลอุตสาหกรรมดีเด น 
รวม  8  ประเภท  ได แก   (1 )  ประเภทการเพิ่ มผลผลิต 
(2) การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 3) การบริหารความปลอดภัย 
(4 )  การบริหารงานคุณภาพ  (5 )  การจัดการโลจิสติกส 
และโซอุปทาน (6) อุตสาหกรรมศักยภาพ (7) ความรับผิดชอบ
ตอสังคม (8) การจัดการพลังงาน และอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอมดีเดน รวม 4 ประเภท ไดแก (1) การบริหารจัดการ 
(2) การพัฒนาผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค  (3) การจัดการเทคโนโลยี
เชิงนวัตกรรม (4) การบริหารธุรกิจสูสากล

รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม 
และรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน

รางวัลอุตสาหกรรมดีเดนรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน

ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ

กับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสูอนาคตกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสูอนาคต

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 6 วารสาร

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2



รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภทอุตสาหกรรมรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภทอุตสาหกรรม
ศักยภาพคืออะไรศักยภาพคืออะไร
 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได รับมอบหมาย
ใหทําหนาที่คณะทํางานพิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเดน 
ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ ตั้งแตป พ.ศ. 2561 จนถึงปจจุบัน 
เพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก และดําเนินการ
คัดเลือกอุตสาหกรรมดีเดน ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ 
โดยมีผู แทนจากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หนวยงาน
จากภาครัฐ และภาคเอกชน รวมเปนคณะทํางานพิจารณา
คัดเลือกอุตสาหกรรมดีเดน ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ โดยมี
จุดประสงคเพ่ือมุ งเนนการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ดวยการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต บนพ้ืนฐานของการใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรม  ผลักดันให ประเทศไทยเปลี่ ยนผ  านไปสู 
อุตสาหกรรม 4.0 และสร างแรงผลักดันอุตสาหกรรมไทย
ไปสูอุตสาหกรรมศักยภาพตามเปาหมายการพัฒนาอุตสาหกรรม 
S-Curve ซึ่งเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
และสามารถสรางมูลคาเพิ่ม นําไปสูการสรางรายไดใหกับประเทศ 
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเติบโตไดอยางยั่งยืน โดยแบงเปน 
3 กลุมอุตสาหกรรม ประกอบดวย

 1) อุตสาหกรรมต อยอดอุตสาหกรรมเดิม
ที่มีศักยภาพ (First S-Curve) เปนอุตสาหกรรมที่ไทย
มีความเ ช่ียวชาญเป นทุนเ ดิมแต ต องการพัฒนาต อยอด
ด  วย เทคโนโล ยีนวัตกรรม  เพื่ อสร  า งมูลค  า เพิ่ ม  ได  แก  
(1) อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม (2) อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ
(3) เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (4) การแปรรูปอาหาร

2)  อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) 
เปนกลุมอุตสาหกรรมใหมที่มีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อยางเขมขนและมีความสามารถในการเติบโตในอนาคตสูง  ไดแก 
(1) หุ นยนตและระบบอัตโนมัติ (2) การบินและโลจิสติกส 
(3) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (4) ดิจิทัล (5) การแพทย
ครบวงจร

3)  อุตสาหกรรมท่ีควรปฏิรูป (Second Wave 
S-Curve) เปนอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีแบบเดิม มีความ
สามารถในการเติบโตจํากัด จําเป นต องมีการปฏิรูปใหม 
เพ่ือสามารถสรางรายไดและมีการเติบโตอยางยั่งยืน ไดแก
(1) สิ่งทอและแฟชั่น (2) วัสดุ (3) ปโตเคมี และพลาสติกสะอาด
หรือพลาสติกเขียวหรือพลาสติกชีวภาพ

อุตสาหกรรม S-Curve เปาหมาย

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 7วารสาร



เกณฑการขอรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเดนเกณฑการขอรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน
ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ 
ประจําป พ.ศ. 2562ประจําป พ.ศ. 2562
 เกณฑการพิจารณารางวัลอุตสาหกรรมศักยภาพ 
แบงออกเปน 6 หมวด 16 ตัวชี้วัด และคะแนนในแตละตัวชี้วัด
แบงเปน 5 ระดับ รวมคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน ดังนี้ 

หมวดท่ี 1 นโยบายและการวางแผนธุรกิจ
(200 คะแนน) เปนหมวดพื้นฐานที่จะทําใหเห็นถึงความเปนผูนํา 
การวางแผนธุรกิจที่ชัดเจน มีการติดตามความคืบหนาและผลลัพธ
การดําเนินงาน นอกจากน้ี ยังตองแสดงถึงความใสใจผูรับบริการ
และผู มีส วนเก่ียวของ และมีการจัดทํากลยุทธใหเหมาะสม
กับความตองการของตลาดและกลุ มลูกคา เพ่ือขับเคล่ือน
เศรษฐกิจไทยใหเติบโตอยางยั่งยืน

หมวดท่ี 2 นวัตกรรม (250 คะแนน) เนนระดับ
ความใหมของนวัตกรรมและเทคโนโลยี การมีสวนรวมในการ
สรางนวัตกรรม และการพัฒนานวัตกรรมอยางตอเนื่อง ที่สามารถ
พัฒนาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจนนําไปสู การเกิดกระบวนการ
ผลิตใหมหรือผลิตภัณฑใหม ใหมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข งขันให สู งขึ้น  รองรับการเติบโต
ของอุตสาหกรรมศักยภาพท่ีมีมูลคาสูง เพ่ือใหเกิดประโยชน
ทางเศรษฐกิจ 

หมวดท่ี 3 มาตรฐาน (100 คะแนน) เน นมิติ
ดานการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานอยางตอเน่ือง และการให
ความสําคัญดานความปลอดภัยและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
เพื่อใหเกิดการยอมรับจากบุคคลภายนอก

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 8 วารสาร

หมวดที่ 4 การเพิ่มผลิตภาพ (100 คะแนน) 
จะคํานึงถึงการเพิ่มผลิตภาพโดยมุ งเน นการนําเทคโนโลยี
นวัตกรรมสมัยใหมมาใชในกระบวนการผลิต จนนําไปสูการเพ่ิม
ผลิตภาพ เกิดมูลคาเชิงพาณิชย และยกระดับผลิตภาพแรงงาน
ใหมีทักษะที่สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง เพื่อลดตนทุน
และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

หมวดท่ี 5 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (150 คะแนน) 
มุ งเนนการจําหนายสินคาไดทั้งในประเทศและตางประเทศ 
ทําให  เกิดการเติบโตทางการค าและการลงทุนเพิ่มขึ้นใน
อุตสาหกรรม เกิดการกระจายรายได สรางงาน พัฒนายกระดับ
ฝมือแรงงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มตอระบบเศรษฐกิจ
 หมวดท่ี 6 การพัฒนาบุคลากรและองคความรู
ทางเทคโนโลยี (200 คะแนน) จะคํานึงถึงการพัฒนาองคความรู
เ พ่ือพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง การรวบรวมองคความรู 
ดวยวิธีตาง ๆ เพื่อนําแนวทางวิธีปฏิบัติไปตอยอดการทํางาน
ใหดีขึ้น และพัฒนายกระดับศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง 



จัดทําโดย :
นางสาวพชรวรรณ สนธิมุล

แหลงขอมูลอางอิง :
1. หนังสือ The Prime Minister’s Industry Award 2018 กระทรวงอุตสาหกรรม

2. หนังสือ 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงอุตสาหกรรม
4. คูมือจัดทําขอเสนอของบโปรแกรมบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร สํานักงานการวิจัยแหงชาติ  

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ประโยชนของสถานประกอบการที่ไดรับรางวัลประโยชนของสถานประกอบการที่ไดรับรางวัล
 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด นเปนรางวัลที่ได รับเกียรติ
จากนายกรัฐมนตรีเปนประธานมอบรางวัลในงานพิธีประกาศ
เกียรติคุณและมอบรางวัลอุตสาหกรรมอยางตอเนื่องเปนประจํา
ทุกป ดังนั้น สถานประกอบการท่ีไดรับรางวัลสามารถนําผล
ของการรับรางวัลมาเปนเครื่องหมายเชิดชูเกียรติไปใชในการ
ประชาสัมพันธกิจการของตนเอง ซึ่งเปนเครื่องหมายแสดงถึง
การยอมรับวาเปนองคกรที่มีศักยภาพระดับประเทศ สามารถ
เปนตนแบบที่ดี (Best Practice) ใหกับสถานประกอบการ
รายอื่นได  ทําให  เ กิดภาพลักษณที่ดี เ กิดความน าเชื่อถือ
ขององคกร ซึ่งอาจสงผลตอชื่อเสียงและยอดขายท่ีจะเพิ่มสูงขึ้น
จากภาพลักษณดังกลาว นอกจากน้ี ระหวางการประเมิน 
ณ สถานประกอบการเพื่อพิจารณาของคณะทํางานนั้น องคกร
จะได รับคําแนะนําจากคณะทํางานผู ทรงคุณวุฒิ ที่มีความ
เชี่ยวชาญและมุมมองท่ีแตกต างกัน  ซึ่ งจะเปรียบเสมือน
เปนขอสังเกตใหเกิดการพัฒนาตอยอดในจุดตาง ๆ ขององคกร 
และเปนการสรางเครือขายสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมตอไป

รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภทอุตสาหกรรมรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภทอุตสาหกรรม
ศักยภาพกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยศักยภาพกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
 การขอรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเดนน้ัน นับเปนการ
สรางแรงบันดาลใจเร่ิมตนใหกับสถานประกอบการใหมีความคิด
ริเร่ิมและความวิริยะอุตสาหะในการสรรสรางสิ่งท่ีเปนประโยชน
ต อการพัฒนาองคกรตนเอง จนสามารถยกระดับศักยภาพ
และขีดความสามารถของตนให สูงขึ้น สามารถแข งขันได  
จนประสบความสํ า เ ร็จใน ธุรกิจทั้ ง ในประเทศและ/หรือ
ตางประเทศ จนมีความเหมาะสมกับเกณฑการคัดเลือกรางวัล
อุตสาหกรรมดีเดน ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพท่ีมีความ
ครอบคลุมหลากหลายมิติ ซึ่งนอกจากจะตองพัฒนาศักยภาพ
อยางรอบดานภายในองคกรของผู ขอรับรางวัลแลว ผู สมัคร
ยังตองคํานึงถึงการชวยเหลือ สนับสนุน สรางความรวมมือกับ 

Supply Chain ซึ่งจะเปนแรงผลักดันใหเกิดการพัฒนาท้ังองคกร
ตนเองและเกิดการขยายผลไปสู Supply Chain ทําใหเกิด
การพัฒนาขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจอยางยั่งยืนไปพรอมกัน
อีกดวย
 ไมเพียงเทาน้ัน นอกจากสถานประกอบการท่ีไดรับ
รางวัลจะไดรับประโยชนโดยตรงจากขอแนะนําของคณะทํางาน
ผูทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายสาขาวิชาชีพระหวางการเขา
ประเมินสถานประกอบการแลว สถานประกอบการท่ีไดรับ
รางวัล ยังไดสรางคุณประโยชนใหกับเพื่อนรวมอุตสาหกรรม
ไดนําไปใชเปนแนวคิดหรือวิธีการที่เปนแบบอยางที่ดีในการพัฒนา
ตนเองใหมีศักยภาพทัดเทียมจนสามารถแขงขันไดในอนาคต 
โดย สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไดจัดทําคูมือแนวปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice) ของสถานประกอบการที่ไดรางวัลอุตสาหกรรม
ดีเดน ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ ประจําป พ.ศ. 2561 - 2562 
เพื่อนํามาเปนแรงบันดาลใจในการปรับปรุงหรือประยุกตใช
ในสวนตาง ๆ ขององคกร เพ่ือลดจุดออนและพัฒนาตอยอด
แนวปฏิบัติที่ดี ให สถานประกอบการสามารถเพิ่มศักยภาพ 
จนยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันไดสูงขึ้น และเมื่อสถาน
ประกอบการอื่น ๆ เริ่มเห็นความสําคัญและนําตนแบบท่ีดี
ไปปฏิบัติและพัฒนาตอยอด การขยายผลจากสถานประกอบการ
หน่ึงไปยังสถานประกอบการรายอื่นเปนวงกวาง จะนําไปสู 
การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศในภาพรวมใหสูงข้ึน รองรับ
บริบทโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว และการเติบโตของ
ยุคอุตสาหกรรม 4.0 สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในปจจุบัน
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บทความพิเศษ

ผลิตภาพแรงงานผลิตภาพแรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรม ในภาคอุตสาหกรรม 

มองลึกลง มองลึกลง 
เพื่อออกมาตรการเพื่อออกมาตรการ
ใหตรงกลุมเปาหมายใหตรงกลุมเปาหมาย

 ผลิตภาพการผลิต (Productivity) เปนปจจัยสําคัญในการขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจระยะยาว ซึ่งหมายถึง
ขนาดของผลผลิต (Output) ที่ผลิตได จากการใสปจจัยการผลิต (Input) เขาไปในกระบวนการผลิต โดยการ
วัดผลิตภาพการผลิตสามารถวัดได 2 ลักษณะ คือ 1) การวัดผลิตภาพการผลิตบางสวน (Partial productivity) 
เปนการวัดผลิตภาพการผลิตของการใชปจจัยการผลิตชนิดใดชนิดหน่ึง โดยท่ีใหปจจัยอื่น ๆ คงที่ และ 2) 
การวัดผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity: TFP) ซึ่งหมายถึงการเพิ่มขึ้นของผลผลิตที่มิไดมาจาก
การเพ่ิมขึ้นของปจจัยการผลิต (แรงงาน ที่ดิน และปจจัยทุน) ซึ่งนักเศรษฐศาสตร จะเรียกสวนดังกลาว
วาเปน Residual Growth หรือเปนผลมาจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี และอื่น ๆ  ซึ่งมีองคประกอบหลายปจจัย 
อาทิ การบริหารจัดการ ประสบการณ คุณภาพของแรงงาน การวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยปจจัยการผลิต
ที่เปนตัวแปรสําคัญของผลิตภาพการผลิต คือ แรงงาน และ ทุน ซึ่งการวัดผลิตภาพการผลิตท่ีสําคัญตัวหน่ึง 
คือ ผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงาน หรือ ผลิตภาพแรงงาน 

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1 Key Indicators of the Labour Market (KILM): 2001-2002, International Labour Organisation, Geneva, 2002, page 621.

 ผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity) มีความสําคัญ
อยางยิ่งตอความสามารถในการแขงขันของประเทศ เน่ืองจาก
ผลิตภาพแรงงานสามารถแสดงถึงประสิทธิภาพในการทํางาน
ของปจจัยการผลิตดานแรงงานเพ่ือใช เปรียบเทียบผลงาน
ทางดานเศรษฐกิจ โดยทําการวัดจากอัตราสวนของผลผลิต
กับจํานวนแรงงานในระบบเศรษฐกิจ  ผลิตภาพแรงงาน
มีความสําคัญในการประเมินผลกระทบของนโยบายในตลาด

แรงงาน อาทิ ความสัมพันธระหวางผลิตภาพแรงงานกับทรัพยากร
มนุษย เพ่ือนําไปสูการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาทักษะ
ดานแรงงาน การกําหนดคาตอบแทนจากแรงงานเทียบกับ
ผลิตภาพแรงงานที่แทจริง และยังนําไปสูความเขาใจในเรื่องตาง ๆ 
ที่เก่ียวของกับตลาดแรงงานท่ีอาจสงผลกระทบตอมาตรฐาน
การครองชีพ1 ซึ่งการวัดผลิตภาพแรงงาน ในทางทฤษฎีมีทั้งแบบ
ผลิตภาพเฉลี่ยของแรงงาน (Average Labour Productivity) 
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และผลิตภาพแรงงานสวนเพิ่ม (Marginal Labour Productivity) 
ซึ่งหมายถึง สัดสวนของผลผลิตทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงไปตอการใช
ปจจัยการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน 1 หนวย แตโดยทั่วไปผลิตภาพแรงงาน
จะหมายถึงผลิตภาพเฉลี่ยของแรงงานซึ่งในการคํานวณมี 2 แบบ 
คือ ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยตอคน (Labour Productivity 
per Employed Person) และ ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยตอชั่วโมง
ทํางาน (Labour Productivity per Hour Worked) ทั้งน้ี
ในประเทศไทย ขอมูลในระดับภาพรวมของประเทศและในระดับ
สาขาการผลิตนั้น ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดจัดทําดัชนี
ผลิตภาพแรงงานขึ้นทั้งแบบเฉล่ียตอคนและเฉลี่ยตอชั่วโมง 
โดยใชขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ที่ราคาคงท่ี 
ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(สศช.) และขอมูลผู มีงานทํา จากการสํารวจภาวะการทํางาน
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ของสํานักงานสถิติแหงชาติ (สสช.) นํามาคํานวณหาคาดัชนีเปน
รายไตรมาส ทั้งน้ีการเคลื่อนไหวของดัชนีทั้ง 2 แบบมีความ
สอดคลองกันทั้งในรูปของระดับและอัตราการเปลี่ยนแปลง 
ในสวนของภาคอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
หรือ สศอ. ไดจัดทําดัชนีผลิตภาพแรงงานเฉล่ียตอชั่วโมงทํางาน
เปนรายเดือนจําแนกตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม
ประเทศไทยป 2552 (TSIC 2552) โดยตั้งแตเดือนมกราคม 2554 
จัดทําในภาพรวมภาคอุตสาหกรรมและจําแนกยอยในระดับ
2 หลัก และต้ังแตเดือนมกราคม 2559 ไดจัดทําลงลึกในระดับ
อุตสาหกรรมจําแนกยอยในระดับ 4 หลัก
 เมื่อพิจารณาขอมูลในระดับประเทศในชวง 5 ปที่ผานมา
ตั้งแตป 2557-2561 ผลิตภาพแรงงานโดยรวมของประเทศ
ขยายตัวเฉลี่ยร อยละ 4.46 ถือวาขยายตัวไดค อนขางดี 
ใกลเคียงกับชวงกอนหนา (2552-2556) ที่ขยายตัวเฉลี่ย
รอยละ 3.09 แตในชวงป 2552-2556 ประเทศไทยประสบ
กับเหตุการณ ที่ส  งผลกระทบต อระบบเศรษฐกิจครั้ งใหญ 
2 เหตุการณ คือ วิกฤตแฮมเบอรเกอรหรือวิกฤตสินเช่ือซับไพรม
ในป 2552 และวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญในป 2554 ซึ่งหากไมมี
เหตุการณดังกลาว ผลิตภาพแรงงานในชวงป 2552 – 2556 
นาจะเติบโตไดมากกวาน้ี แตเม่ือมองลึกลงไปในทั้ง 2 ชวงเวลา
ดังกลาว ภาพท่ีคลายคลึงกันท่ีมองเห็นได คือ ภาคบริการ
มีผลิตภาพแรงงานดีกวาภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม
โดยในชวง 10 ปที่ผานมา ผลิตภาพแรงงานในสาขาการผลิตตาง ๆ  
ในภาคบริการ ขยายตัวเฉลี่ยอยู ในชวงรอยละ 4-8 ขณะที่

ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมขยายตัวคอนขางตํ่าเม่ือเทียบ
กับสาขาการผลิตตาง ๆ ในภาคบริการ โดยในภาคเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมผลิตภาพแรงงานขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 2.15  
และ 2.58 ตามลําดับ 
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2 ดร. เสาวณี จันทะพงษ

 ในทางทฤษฎีอัตราการเติบโตของผลิตภาพแรงงาน
มีที่มาจาก 2 สวน คือ อัตราการเติบโตของผลรวมของผลิตภาพ
แรงงานในแตละสาขาการผลิต (Within-sector Productivity) 
และการเปล่ียนแปลงผลิตภาพแรงงานจากเคล่ือนยายแรงงาน 
(Labour Reallocation Productivity) ซึ่งมีรายงานการศึกษาวา 
แรงงานจากภาคเกษตรท่ีอยู  ในระบบจะมีความยืดหยุ นสูง
ในการเคล่ือนย ายเข าสู ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 
(กอสราง)2 ดังนั้น ในระยะตอไป ผลิตภาพแรงงานโดยรวม
ของประเทศอาจจะไมสามารถเติบโตไปไดมากกวานี้ถาหากไมมี
การดําเนินการหรือการออกมาตรการใด ๆ เนื่องจากแนวโนม
การเคลื่อนยายแรงงานเพ่ิมเติม โดยเฉพาะจากภาคเกษตร
ไปยังภาคอื่น ๆ จะมีขอจํากัดมากขึ้นในระยะขางหนาจากปญหา
ตาง ๆ อาทิ การท่ีแรงงานมีทักษะต่ําหรือมีทักษะแรงงาน
ไม ตรงกับความต องการของตลาด  (Sk i l l  Mismatch)
ที่อุตสาหกรรมหรือภาคบริการตาง ๆ จะพัฒนาไปสู ธุรกิจท่ีมี

การใชเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ทําใหไมสามารถยายไปยังสาขา
การผลิตที่ตองใชทักษะสูงกวาได ทําใหผลิตภาพแรงงานโดยรวม
ของประเทศตองพึ่งพิงหรือข้ึนอยูกับผลิตภาพแรงงานในแตละ
สาขาการผลิตเพียงอยางเดียวหรือตัวขับเคล่ือนผลิตภาพแรงงาน
จะเหลือแคตัวเดียวจากทั้งหมดสองตัว
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ของ 15 กลุมที่ผลิตภาพแรงงานมีคาไมสูดีเทาไร โดยยังคงยึด
เอาเกณฑ ตัว ช้ีวัดจากแผนแม บทภายใต ยุทธศาสตร ชาติ 
(พ.ศ. 2561-2580) ที่กําหนดใหในชวงป 2561-2565 ผลิตภาพ
แรงงานขยายตัวไมตํ่ากวารอยละ 2.5 ตอป เหมือนการพิจารณา
ในระดับกลุมอุตสาหกรรมเปนตัวแบง ซึ่งภายใต 15 กลุมดังกลาว 
สามารถแบงออกไดเปน 58 ผลิตภัณฑ โดยหากผลิตภัณฑ
หรือสินคาใดมีผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยขยายตัวไมตํ่ากวารอยละ 2.5 

จะจัดอยูในกลุมท่ี 1 ผลิตภัณฑหรือสินคาใดมีผลิตภาพแรงงาน
นอยกวารอยละ 2.5 จนถึงรอยละ 0.0 จะจัดอยูในกลุมที่ 2 
และ ผลิตภัณฑหรือสินคาใดมีผลิตภาพแรงงานหดตัวหรือติดลบ 
จะจัดอยูในกลุมท่ี 3 ซึ่งท้ัง 2 กลุมหลัง เปนกลุมท่ีภาครัฐควรจะ
เขาไปดูแลโดยใหความสําคัญเรงดวนกับใหความสําคัญเรงดวนกับ
กลุมที่ 3 ทั้งนี้ทําการศึกษาดัชนีผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยตอชั่วโมง
ทํางานเปนรายเดือนตั้งแตเดือนมกราคม 2559 จนถึงเดือน
ธันวาคม 2561 นํามาคํานวณหาอัตราการเติบโตของผลิตภาพ
แรงงานของท้ัง 58 ผลิตภัณฑเปนรายป ทําใหไดขอมูลป 2560 
และป 25614

 จากภาพใหญมองลึกลงไปในภาพยอยของผลิตภาพ
แรงงานในรายกลุมอุตสาหกรรมท่ีสําคัญทั้งหมด 19 กลุม โดยใช
ข อ มูล ดัชนีดัช นีผ ลิตภาพแรงงานเฉ ล่ียต อ ช่ัว โมงทํ างาน
เปนรายเดือนต้ังแตเดือนมกราคม 2554 จนถึงเดือนธันวาคม 
2561 นํามาคํานวณหาอัตราการเติบโตของผลิตภาพแรงงาน
ของท้ัง 19 กลุม เปนรายป ทําใหไดขอมูลท้ังหมด 7 ปยอนหลัง 
ตั้งแตป 2555 - 2561 ซึ่งจากขอมูลดังกลาว พบวา หากใชเกณฑ
ตัวชี้วัดจากแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-
2580) ที่กําหนดใหในชวงป 2561-2565 ผลิตภาพแรงงาน
ขยายตัวไมตํ่ากวารอยละ 2.5 ตอป จะมีถึง 15 จาก 19 กลุม
อุตสาหกรรม ที่คาเฉลี่ยในชวง 7 ปลาสุดยังมีคาไมถึงรอยละ 
2.5 ในขณะที่ 4 กลุมอุตสาหกรรมที่ผลิตภาพแรงงานเฉล่ีย
ขยายตัวไมตํ่ากวารอยละ 2.5 ไดแก เครื่องด่ืม เครื่องประดับ
และเครื่องมือแพทย เภสัชภัณฑ และยานยนต

3
 ทั้งน้ี 15 กลุม 

ที่ผลิตภาพแรงงานขยายตัวไมถึงรอยละ 2.5  เรียงจากนอยไปมาก 
ไดแก 1) ไฟฟาไมรวมเครื่องปรับอากาศ 2) เครื่องปรับอากาศ 
3) อาหาร 4) รถจักรยานยนต 5) ผลิตภัณฑยางและพลาสติก
6) เครื่องหนัง 7) ยาสูบ 8) กระดาษ 9) เฟอรนิเจอร 10) สิ่งทอตนนํ้า 
11) เคร่ืองแตงกาย 12) อิเล็กทรอนิกส 13) ผลิตภัณฑจากแร
อโลหะ 14) เคมีภัณฑ และ 15) โลหะขั้นมูลฐาน

3 อุตสาหกรรมยานยนตไมไดนําเขาขอมูลป 2554 - 2557 มาคํานวณรวม เนื่องจากเปนชวงที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย ป 2554 
 และผลจากโครงการรถคันแรก
4 ขอมูลระดับผลิตภัณฑหรือรายสินคา (TSIC 4 หลัก) สศอ.เผยแพรตั้งแตเดือนมกราคม 2559 เปนตนมา

 เมื่อไดเห็นภาพของทั้ง 19 กลุมอุตสาหกรรมแลว พบวา
มีถึง 15 กลุ มที่ผลิตภาพแรงงานมีสถานะไม สู ดีสักเท าไร 
คําถามตอไปก็คือ กลุมไหนหรือใคร ควรจะเปนกลุมท่ีภาครัฐ
ควรจะเขาไปดูแลเพ่ือใหถูกฝาถูกตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
คําตอบของคําถามดังกลาว สามารถหาไดจากการพิจารณา
ผลิตภาพแรงงานลึกลงไปอีกในระดับผลิตภัณฑหรือรายสินคา
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 ผลการศึกษาพบวาใน 58 ผลิตภัณฑของ 15 กลุม
อุตสาหกรรม มีจํานวนถึง 38 ผลิตภัณฑ หรือประมาณ 2 ใน 3 
ที่ผลิตภาพแรงงานเฉล่ียตั้งแตป 2560 -2561 ขยายตัวไมถึง
รอยละ 2.5 โดยแบงเปน กลุมที่ 2 คือ ผลิตภาพแรงงานขยายตัว
นอยกวารอยละ 2.5 จนถึงรอยละ 0.0 มีทั้งหมด 15 ผลิตภัณฑ 
เรยีงจากคามากไปนอยไดแก 1) เครื่องใชไฟฟาในบาน 2) กระดาษ 
3) การทอผา 4) ผลิตภัณฑอื่น ๆ จากกระดาษ 5) เหล็ก
และเหล็กกลาขั้นมูลฐาน 6) แกวและผลิตภัณฑ 7) กระดาษลูกฟูก 
8) เครื่องแตงกายจากผาทอ 9) ยางลอ 10) เครื่องครัวและของใช
จากโลหะ 11) นํ้าปลา 12) ผลิตภัณฑนม 13) สายไฟและเคเบิล
อื่น ๆ ชนิดใชในทาง 14) เครื่องปรุงอาหารประจําโตะและ
เครื่องประกอบอาหาร และ 15) Hard Disk Drive สวนที่เหลืออีก 
23 ผลิตภัณฑ จัดอยูในกลุมที่ 3 คือ ผลิตภาพแรงงานหดตัว
หรือติดลบ เรียงจากคามากไปนอยไดแก 1) ผลิตภัณฑขนมอบ 
2) เซรามิก 3) ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 4) ปูนซีเมนต 5) ผลิตภัณฑ
เนื้อสัตวและเนื้อสัตวปก 6) แบตเตอรี่สําหรับรถยนต 7) สตารช
และผลิตภัณฑจากสตารช 8) กระปองโลหะ 9) ผลิตภัณฑพลาสติก
กึ่งสําเร็จรูปและสําเร็จรูป 10) รองเทา 11) เคร่ืองแตงกาย
จากการผ าถัก 12) กระเป า 13) แอสฟลท ติกคอนกรีต 
14) ยางอื่น ๆ ที่มิใชยางลอ 15) สี 16) อาหารสัตวสําเร็จรูป 
17) บรรจุภัณฑพลาสติก 18) มอเตอรไฟฟา 19) เน้ือสัตวปก
แชเย็นหรือแชแข็ง 20) เคร่ืองปรับอากาศ 21) ผลิตภัณฑผลไม

และผักแปรรูป 22) ยาสูบ และ 23) สบูและสารซักฟอก ทั้งนี้
หลายผลิตภัณฑขางตนมีความสําคัญสูงตอภาคอุตสาหกรรม
ทั้งทางดานการจางงานและการสรางรายไดใหกับประเทศ อาทิ 
เหล็กและเหล็กกลา ผลิตภัณฑยาง Hard Disk Drive ชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส เครื่องปรับอากาศ อยางไรก็ตามในหลาย
ผลิตภัณฑที่ผลิตภาพแรงงานกําลังมีปญหา แตในสถานการณ
ปจจุบันของโรงงานแตละแหงอาจมิไดเปนเชนน้ันก็ได เน่ืองจาก

ขอจํากัดของขอมูลที่พิจารณาในระดับผลิตภัณฑหรือสินคา
มีเพียงแค 3 ป ซึ่งถือวานอย 
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ระหวางการเรียนรูกับการทํางานจริงในสถานประกอบการ ทั้งน้ี
การเขาไปดูแลหรือการออกนโยบายมาตรการเพ่ือชวยเหลือ
เปนการเฉพาะกลุมเชนนี้ ถือไดวาเปนนโยบายหรือมาตรการ
แบบเจาะจง หรือ Targeted Policy ซึ่งทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้น
มิไดเลย หากไมมี “ขอมูล” ที่ถูกตอง ครบถวน เปนระบบ 
และมีความเปนปจจุบัน เปนฟนเฟองหลักในการขับเคลื่อน 
เพื่อท ายที่สุดเราทุกคนจะได ก าวเดินไปขางหนาพร อมกัน 
และไมหลงลืมทิ้งใครไวอยูขางหลัง

จัดทําโดย :
นายอภิยุกต อํานวยกาญจนสิน

แหลงขอมูลอางอิง :
 • https://www.nesdb.go.th/article_attach/Binder6.pdf
 • https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/Articles/Doc_Lib_statisticsHorizon/labour%20productivity%20Index.pdf
 • https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/DocLib_/Article4_08_58.pdf
 • https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/EconomicAndFinancial/Pages/StatRealsectorIndices.aspx
 • http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/industry_index/labaprod.xlsx

 จากผลการศกึษาทาํใหเราสามารถคดักรองผูประกอบการ
กลุ มที่ภาครัฐควรจะเขาไปดูแลโดยใหความสําคัญเปนการ
เรงดวนเพื่อไมใหเขาเหลาน้ันตองตกอยูในสถานะ “ตกขบวน” 
ไมไดไปตอ ซึ่งในกลุมท่ี 1 ภาครัฐอาจจะเฝาดูอยูหาง ๆ หรือ
หากจะมีมาตการการสงเสริมพัฒนาใหแข็งแรงย่ิงขึ้น อาจจะ
เขาไปพัฒนาทักษะชุดใหมที่สามารถทํางานรวมกับหุ นยนต
และระบบอัตโนมัติได โดยเฉพาะทักษะดานเทคโนโลยีและดิจิทัล 
การคิดวิเคราะหและการคิดเชิงนวัตกรรม ความคิดเชิงสรางสรรค
และความคิดริเริ่ม รวมถึง “Human skill” ที่สามารถเขาใจจิตใจ
และอารมณของผูอื่นได ซึ่งหุนยนตไมสามารถเรียนรูสิ่งเหลาน้ีได 
ในกลุมที่ 2 และ 3 อาจจจะมีแนวทางการพัฒนาท่ีคลายกัน คือ
ตองเรงยกระดับผลิตภาพแรงงานโดยการปดชองวางของทักษะ 
(Skill Gap) ซึ่งหมายถึง การท่ีแรงงานมีทักษะในการทํางาน
ไมเพียงพอที่จะทํางานในความรับผิดชอบไดตามความคาดหวัง
ของนายจาง โดยในระยะส้ัน อาจจะจัดฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ
ความรู  โดยเนน On the Job Training และ Train the 
Trainer หรือสงเสริมความรวมมือระหวางสถานศึกษาและ
สถานประกอบการเพื่อใหเกิดการถายทอดแลกเปลี่ยนความรู
และสรางองคความรูใหมระหวางกัน สวนในระยะยาว ควรจัดทํา
มาตรฐานวิชาชีพ และการรับรองมาตรฐาน/คุณภาพวิชาชีพ
ที่เก่ียวกับสมรรถนะที่พึงประสงค ตามความตองการจางงาน
ในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือนําไปสูการรับรองคุณภาพของกําลังคน
และการกําหนดคาตอบแทน เปนการสรางแรงจูงใจใหแรงงาน
พัฒนาทักษะฝมือแรงานเพื่อแลกกับค าจ างท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึน 
โดยในอนาคตขางหนาภาคการศึกษาและอุตสาหกรรมจะตองมี
ความเช่ือมโยงกันมากย่ิงขึ้น เพื่อผลิตบุคลากรท่ีมีการบูรณาการ



บทความพิเศษ

  สําหรับประเทศไทย เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones: SEZs) เปนนโยบายการพัฒนา
เชิงพื้นที่ที่รัฐบาลใหความสําคัญสูงเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุน กระจายรายได
และความเจริญไปสูภูมิภาคมากขึ้น ซึ่งจะชวยลดปญหาความเหล่ือมล้ํา และขับเคลื่อนประเทศไปสูการหลุดพน
กับดักรายไดปานกลาง (Middle Income Trap) แตหากลองมองไกลออกไปดูเทรนดการพัฒนาในระดับโลก 
พบวา การประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade 
and Development: UNCTAD) ไดเปดตัวรายงานการลงทุนของโลกป 2019 (World Investment Report 
(WIR) 2019) โดยกําหนดเรื่อง SEZs เปนหัวขอหลักของรายงาน และระบุวา SEZs เปนเคร่ืองมือที่สําคัญ
ในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) ซึ่งปจจุบันหลายประเทศไดนํานโยบายนี้มาใชเพื่อการพฒันา
ประเทศ และ SEZs มีอัตราการเติบโตแบบกาวกระโดด จึงอาจกลาวไดวา SEZs เปนเทรนดโลกท่ีกําลังมาแรง
ในขณะนี้

 SEZs มีชื่อเรียกแตกตางกันไปในแตละประเทศ เชน 
Free Trade Zones, Export Processing Zones และ
Industr ial Estates Zone โดยเป นการจัดต้ังเขตพื้นท่ี
เป นการเฉพาะเพ่ือประโยชนในการสงเสริมสนับสนุนและ
อํานวยความสะดวกในการคํ้าและการลงทุน รวมท้ัง การให
สิทธิพิ เศษบางประการในการดําเนินกิจการต าง ๆ อาทิ 
การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอ่ืน
ที่เปนประโยชนในเชิงเศรษฐกิจของประเทศ โดยแนวคิดพ้ืนฐาน
ของ  SEZs คือ  การกําหนดขอบเขตของพื้น ท่ีพิ เศษที่มี
การเลือกใชนโยบายทางเศรษฐกิจท่ีแตกตางไปจํากพ้ืนท่ีอื่น ๆ 
จึงทําให การบริหารจัดการ SEZs มีความคลองตัวในการ
อํานวยความสะดวกดานการลงทุน นโยบายการจัดเก็บภาษี 
การจางงาน รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเหนือกวา
พื้นท่ีโดยท่ัวไป ซึ่ง SEZs สวนใหญเนนสงเสริมดานโครงสราง
พื้นฐาน การลดขั้นตอนดานพิธีการศุลกากรและกําแพงภาษี 
รวมถึงการออกกฎระเบียบที่ เป นมิตรกับภาคธุร กิจ  เช น 
การถือครองที่ดิน การออกใบอนุญาตหรือกํารจางงานท่ีงายขึ้น 
และการลดขั้นตอนการติดตอราชการตาง ๆ  
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 WIR 2019 ระบุว า ปจจุบันมีพื้นที่ SEZs มากถึง
5,400 แหง ใน 147 ประเทศ ซึ่งเปนอัตราการเติบโตแบบ
กาวกระโดด โดยเพิ่มขึ้นถึง 4,000 แหงในชวงระยะ 5 ปที่ผานมา 
และยังมีอีกกวา 500 แหงท่ีรอการเปดตัว ทั้งน้ี การเติบโต
ของอุตสาหกรรมการผลิตระหวางประเทศและการเช่ือมโยง
ของหวงโซอุปทานโลกต้ังแตชวงปลาย ค.ศ. 1990 จนถึง 2000
เปนปจจัยสําคัญท่ีผลักดันใหจํานวนของ SEZs โดยเฉพาะ
ในกลุมประเทศกําลังพัฒนาเพ่ิมขึ้นเปนจํานวนมาก ซึ่งหาก
พจิารณาประเทศเพือ่นบานในภมูภิาค CLMVT มขีอมลูทีน่าสนใจวา 
นอกจากประเทศเวียดนามที่มีการใช SEZs เปนกลไกสงเสริม
การลงทุนนับต้ังแตมีการประกาศปฏิรูปประเทศเม่ือป 1986 
เปนตนมา สปป.ลาว ก็เปนอีกหนึ่งประเทศท่ีใหความสําคัญ
กับการพัฒนา SEZs เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรเสนทางสายไหม 
(Belt and Road Initiative: BRI) ของประเทศจีนที่มีอาณาเขต
พื้นที่ติดตอกัน โดยปจจุบัน สปป.ลาว มี SEZs และเขตเศรษฐกิจ
เฉพาะถึง 10 แหง ท่ีมีการอนุมัติและเริ่มดําเนินการแลว 
รวมถึงเมียนมาท่ีไดมีการประกาศจัดต้ังโครงการเขตเศรษฐกิจ
พิ เ ศษ เจ  าผิ วก   ( Kyaukphyu  Spec i a l  Economic 
Zone-KPSEZ) เป นโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษแหงที่ 3 
โดยนักวิเคราะหตางคาดการณวา ประเทศจีนนาจะวางแผน
เขามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจเจาผิวกอยางจริงจังตามยุทธศาสตร 
BRI เน่ืองจากการเชื่อมตอไปยังเมืองเจาผิวกจะเปนการเปด
เสนทางใหมของจีนไปสูมหาสมุทรอินเดียและเปนประตูสูประเทศ
ในตะวันออกกลางและภูมิภาคอื่นๆ ตอไป ซึ่งภูมิภาคที่พบวา
มี SEZs มากที่สุด 3 ลําดับแรก ไดแก ทวีปเอเชีย มีจํานวน
สูงถึง 4,046 แหง โดยเฉพาะประเทศจีนและอินเดียท่ีมี SEZs 
จํานวนมากถึง 2,543 แหง และ 373 แหง ตามลําดับ สําหรับ
ประเทศไทย WIR 2019 ระบุวามี SEZs ทั้งส้ินรวม 74 แหง 
โดย WIR 2019 ไดยกไทยใหเปนตัวอยางในการใชการรวมตัว
ในระดับภูมิภาค (Regional Integration) เพื่อสงเสริมการพัฒนา 
SEZs ตามแนวชายแดน) รองลงมาเปนทวีปลาตินอเมริกา
และแคริบเบียน มีจํานวน 486 แหง และทวีปอเมริกาเหนือ
มีจํานวน 262 แหง ตามลําดับ 
 ในด านรูปแบบของ SEZs นั้น โดยท่ัวไป SEZs 
จะเปนเขตพ้ืนท่ีเสรีที่เนนการอํานวยความสะดวกทางการคา
และโลจิสติกส  ซึ่งเป นลักษณะเฉพาะสวนใหญของ SEZs 
ในประเทศท่ีพัฒนาแลว ในขณะท่ีประเทศกําลังพัฒนามีแนวโนม
การพัฒนา SEZs โดยมุงเนนท่ีการบริการและใชนวัตกรรม
เปนตัวขับเคลื่อนเพื่อยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมของตนเอง 
นอกจากนี้ ในรายงาน WIR 2019 ยังไดระบุถึง SEZs รูปแบบ
ใหมๆ ที่มีวัตถุประสงคที่หลากหลายมากกวาเพื่อดึงดูดการลงทุน 

เช น SEZs เ พ่ืออุตสาหกรรมไฮเทค บริการทางการเงิน 
หรือทองเที่ยว ซึ่งเปนสิ่งท่ีสะทอน SEZs ยุคใหมจะมีขอบเขต
การดําเนินงานที่กวางกวา SEZs ยุคเดิมท่ีมุ งเนนเพ่ือการคา
และอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขนเปนหลัก
 หากลองมองยอนกลับมาที่ประเทศไทย ในบทความนี้
จะขอกลาวถึงเฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC) ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีสามารถมองเห็น
ภาพไดอยางชัดเจนในปจจุบัน ซึ่ง SEZs ทั้ง 2 ประเภทจัดตั้งขึ้น
ดวยวัตถุประสงคที่แตกตางกัน กลาวคือ เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน จัดต้ังข้ึนเพื่อกระจายความเจริญสู ภูมิภาค 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จัดระเบียบความมั่นคง
ชายแดนและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
โดยใชประโยชนจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยรัฐบาล
ไดกําหนดใหพื้นท่ีชายแดน 10 จังหวัด ไดแก ตาก สระแกว 
มุกดาหาร ตราด สงขลา หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี 
นราธิวาส  และเชียงราย  เป นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ
ที่รัฐบาลให การสนับสนุนในด านสิทธิประโยชน การลงทุน 
การจัดต้ังศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ การบริหาจัดการแรงงาน 
สาธารณสุข และความม่ันคง การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
และดานศุลกากร และจัดหาพ้ืนที่พัฒนาเพื่อใช ประโยชน
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สําหรับการลงทุน ในสวนของ EEC เปนแผนยุทธศาสตรภายใต
นโยบายไทยแลนด 4.0 ดวยการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีที่ต อยอด
ความสําเร็จมาจากโครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝ งทะเล
ตะวันออกหรือ Eastern Seaboard ยกระดับพ้ืนท่ี 3 จังหวัด 
ไดแก ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ใหเปนเขตเศรษฐกิจชั้นนํา
ของเอเชีย โดยการสงเสริมการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม 
ที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศ มีการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค เพ่ือเพ่ิมศักยภาพรองรับการลงทุน 
การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอํานวยความสะดวก
ตาง ๆ ในพื้นท่ี รวมท้ัง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ
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การจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีเพื่ออนาคตท่ียั่ งยืนของ
ประเทศไทย เพิ่มความสามารถในการแขงขันและทําใหเศรษฐกิจ
ของไทยเติบโตไดในระยะยาว ซึ่งหากพิจารณาถึงวัตถุประสงค
ของการจัดต้ังจะเห็นไดวา SEZs ทั้ง 2 ประเภทมีวัตถุประสงค
การจัดตั้งที่แตกตางกัน จึงสงผลใหมีรูปแบบการพัฒนา รวมถึง
การออกสิทธิประโยชนดึงดูดนักลงทุนที่แตกตางกันตามไปดวย 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุ งเนนดึงดูดการลงทุน
จากต างประเทศและเหมาะสําหรับการเป นฐานการผลิต
และพัฒนาอุตสาหกรรมสําหรับผู ประกอบการ SMEs ไทย
ที่ตองการจะขยายการค้ําการลงทุนโดยใชประโยชนจากการ
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานทั้งในดานของวัตถุดิบและแรงงาน 
แต EEC มุ งเนนดึงดูดการลงทุนระดับโลกซ่ึงเปนนักลงทุน
รายใหญ ๆ ใหเขาไปลงทุนและเช่ือมโยงกับผู ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยี 
และการพัฒนาสินคาและบริการในยุคดิจิทัล 
 ในเมื่อ SEZs เปนรูปแบบการพัฒนาที่ไดรับความนิยม
ในระดับโลกหรือเป นเทรนด โลกมาแรงในป จจุบันอ างอิง
ตามรายงาน WIR 2019 และไทยเองก็กําลังเดินอยู บนถนน
สายเดียวกันกับประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก คําถามคือ แลวปจจุบัน
ไทยเดินมาไกลแคไหนในแงของความสําเร็จจากการดําเนิน
นโยบาย SEZs เราลองมาพิจารณาความคืบหนาของ SEZs 
สะทอนผานตัวเลขดานการลงทุนของ SEZs ทั้ง 2 ประเภท 
ประกอบกับความพร อมในด านของการพัฒนาโครงสร าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุน โดยจากขอมูลรายงานความกาวหนา
การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ณ เดือนกันยายน 
2562 ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
พบวา มีมูลคาการลงทุน/การขอรับสงเสริมการลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวม 10 จังหวัด ตั้งแต ป  
2558-เดือนสิงหาคม 2562 ประมาณ 23,333 ลานบาท 
ประกอบดวย การขอรับการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือ BOI จํานวน  68 โครงการ 
วงเงิน 10,996.23 ลานบาท การลงทุนพัฒนาท่ีราชพัสดุ
ใน เขตพัฒนา เศรษฐกิ จ พิ เศษ จั งห วัดตราด  กาญจนบุ รี 
และนครพนม รวม 5,106 ลานบาท และการจัดต้ังธุรกิจใหม 
3,622 ราย มูลคาทุนจดทะเบียนรวม 7,231.09 ลานบาท 
ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะมูลคาการขอรับสงเสริมการลงทุนจาก BOI 
จะพบว า การขอรับส งเสริมการลงทุนส วนใหญจะอยู  ใน
จังหวัดตาก สงขลา และสระแกว ตามลําดับ ในสวนของ EEC 

จากขอมูลภาวการณสงเสริมการลงทุน ของ BOI พบวา มูลคา
การลงทุน ตั้งแตป  2560-เดือนมิถุนายน 2562 มีจํานวน
รวมทั้งสิ้น 760,029 ลานบาท และมูลคาการลงทุนสวนใหญ
จะอยู ในจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ตามลําดับ 
โดยเปนการลงทุนในอุตสาหกรรมเดิมที่ ไทยมีฐานการผลิต
อยู ก อนแลว เช น ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ ยานยนตและ
ชิ้นสวน การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส เปนตน           
 จากตัวเลขดานการลงทุนขางตน จะเห็นไดวา มูลคา
การลงทุนใน EEC คอนขางสูงมากเมื่อเทียบกับ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ซึ่งไมเปนท่ีนาแปลกใจเพราะ EEC 
มีความพรอมในดานโครงสรางพื้นฐานท่ีเอ้ือตอการลงทุนอยูแลว 
ประกอบกับท่ีผานมารัฐบาลไดทุมลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกสอยางจริงจังและเต็มท่ี ดังจะเห็นไดจาก
การท่ีรัฐบาลไดตั้งเปาหมายใหเกิดการยกระดับการลงทุนใน EEC 
ทุกดาน ไมตํ่ากวา 1.5 ลานลานบาท ใน 5 ปแรก เพ่ือใหเกิด
ฐานเทคโนโลยีใหม ของประเทศ  และเกิดการพัฒนาคน 
ความรูและเทคโนโลยีใหกาวทันโลกอนาคต ซึ่งมีความคืบหนา
การดําเนินงานในหลายดาน เชน การลงนามกอสรางรถไฟ
ความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน มูลคา 6 พันลานเหรียญดอลลาร
สหรัฐฯ การพัฒนาทาเรือนํ้าลึก มาบตาพุด มูลคา 1 พันลาน
เหรียญดอลลารสหรัฐ รวมทั้ง การคัดเลือกเอกชนท่ีจะเขามา
ลงทุนพัฒนาสนามบินอูตะเภาในรูปแบบการลงทุนรวมภาครัฐ
และเอกชนหรือ PPP การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัล 
Thailand Digital Valley การสงเสริมความรวมมือระหวาง
สถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรที่มี
ทักษะรองรับการลงทุนในอนาคต1 นอกจากนี้ ยังมีความคืบหนา
ในดานอื่น ๆ อาทิ การเรงลงทุนในอุตสาหกรรม New S-Curve 
เชน อุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ และอุตสาหกรรม 

ที่มา: https://canchamthailand.org

1 ที่มา: จากการเปดเผยของโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี สื่อผูจัดการออนไลน https://mgronline.com/uptodate/detail/9620000082698,
 28 สิงหาคม 2562
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การบินเพิ่มมากข้ึน โดยอุตสาหกรรมการบิน ความสําเร็จ
ในชวงแรกอยูที่ศูนยซอมบํารุงอากาศยาน (MRO) ซึ่งอยูในชวง
การเจรจาระหวางการบินไทยและแอรบัส กําหนดมาตรการ
ดึงดูดแรงงานทักษะสูงจากตางชาติเปนครั้งแรกในไทย โดยเฉพาะ
สมารทวีซา และกํารจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากแรงงาน
ทักษะสูงท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดรอยละ 17 ซึ่งสามารถ
ชวยแกปญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะสูงไดในระยะสั้น 
ดึงดูดให มหาวิทยาลัยระดับโลกเข ามาตั้ งในไทยได สําเร็จ 
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย CMKL สถาบันรวมระหวางมหาวิทยาลัย
คารเนกีเมลลอนกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง โดยเปดรับนักศึกษารุ นแรกในปการศึกษา 2561 
ในหลักสูตรระดับปริญญาโท  สาขาวิศวกรรมไฟฟ าและ
คอมพิวเตอร และสาขาวิศวกรรมซอฟทแวร และหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 
รวมถึงการเปดใหบางคณะของมหาวิทยาลัยแหงชาติไตหวัน 
(NTU) เขามาเปดสอนในไทย นอกจากน้ี รัฐบาลยังไดรวมมือกับ
ญี่ปุนในการพัฒนาวิศวกรคุณภาพสูง ภายใตหลักสูตร KOSEN 
นับเปนจุดเร่ิมตนสําคัญในกํารผลิตแรงงานทักษะสูงที่จําเปน
ตอการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศไทย แมวา

2 ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก https://www.eeco.or.th/en/pr/TDRIHighlightEECGreatProject
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จํานวนบัณฑิตท่ีสถาบันตาง ๆ จะผลิตไดในชวงเร่ิมแรกจะยัง
นอยมากก็ตาม2 ในวันนี้ EEC จึงถือเปนจุดขายสําคัญของรัฐบาล
ที่จะชักจูงนักลงทุนตางชาติใหเขามาลงทุนในพื้นที่  
 แตอยางไรก็ตาม ถึงแมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนจะถูกมองวาเกิดยาก เนื่องจากไมมีความคืบหนา
ดานการลงทุนเทาใดนัก แตในความเปนจริงแลว รัฐบาลยังคงให
ความสําคัญโดยยังคงจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานในดานตาง ๆ ใหมีความพรอมรองรับการลงทุนในอนาคต 
เชน ดานการขนสง อาทิ ถนน ที่สวนใหญเปนแผนการกอสราง
ขยายถนนจากเดิม 2 ชองจราจร เพ่ิมเปน 4 ชองจราจร และ
บางพื้นที่เปนการกอสรางเสนทางสายใหม เชน ถนนมอเตอรเวย 
ทาอากาศยาน มีการปรับปรุงทาอากาศยาน เชน ทาอากาศยาน
แมสอด จังหวัดตาก โดยมีการกอสรางทางขับ ลานจอดเครื่องบิน 
รวมท้ังกอสรางอาคารผูโดยสารหลังใหมแลวเสร็จ สะพาน เชน 
มีการกอสรางสะพานขามแมนํ้าเมยแหงที่ 2 แลวเสร็จ โดยมี
พิธีเปดอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 โดย
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี รวมเปนประธาน
ฝายไทย พรอมกับนางอองซาน ซูจี ที่ปรึกษาแหงรัฐของเมียนมา 
ซึ่งสามารถใชเปนเสนทางเชื่อมโยงการคมนาคมขนสงทางบก



ในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก หรือ East-West 
Economic Corridor และสามารถรองรับปริมาณการจราจร
ที่เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง เพ่ิมความสะดวกในการขนสงสินคา 
การเดินทาง การทองเที่ยว และชวยเพิ่มศักยภาพการคาการลงทุน
ระหวางประเทศไทยและเมียนมา รวมทั้งประเทศในอนุภูมิภาค

ลุมนํ้าโขง นอกจากนี้ ยังมีการกอสรางดานศุลกากร/ดานพรมแดน 
ซึ่งอยูระหวางการเรงกอสรางในแตละจังหวัด นิคมอุตสาหกรรม 
ซึ่ ง ก ระทรวงอุ ตสาหกรรม  โดยการนิ คม อุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย มีแผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเปนการสรางโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพ 
และอํานวยความสะดวกแกผู ประกอบการใหเกิดการลงทุน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี
นิคมอุตสาหกรรมท่ีมีแผนการกอสรางในระยะแรก รวม 3 แหง 
ไดแก นิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว 
ตาก และสงขลา โดยปจจุบันนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสระแกว ซึ่งตั้งอยูที่ตําบลปาไร อําเภออรัญประเทศ 
แลวเสร็จเปนแหงแรก พรอมเปดใหนักลงทุนเขามาลงทุน 
โดยมีกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายที่มีการสงเสริมใหจัดตั้งในนิคม

ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, กันยายน 2562
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อุตสาหกรรม เช น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส เปนตน สําหรับนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก ซึ่งต้ังอยูที่ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด 
จะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายในป 2564 นิคมอุตสาหกรรม
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ซึ่งตั้งอยูที่ตําบลสํานักขาม 
อําเภอสะเดา ปจจุบันอยูระหวางการกอสราง คาดวาจะแลวเสร็จ
ภายในป 2563 เปนตน จัดตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service: OSS) ดานการลงทุน เพ่ือเปนศูนยใหขอมูลและ
ให คําแนะนําแก นักลงทุนตลอดจนผู ที่สนใจทั่วไป รวมทั้ง
การรับเรื่องตาง ๆ และสงตอใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จัดต้ัง
ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ดานแรงงาน โดยมีการอนุมัติ
ใหแรงงานตางดาวเขามาทํางานในลักษณะไป-กลับหรือแบบ
ตามฤดูกาล ซึ่งเปนการชวยแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงาน
และลดคาใชจายของผูประกอบการ ซึ่งจากขอมูลระหวางเดือน
ตุลาคม 2560–25 สิงหาคม 2562 มีแรงงานเมียนมาและกัมพูชา
เขามาทํางานแบบไป-กลับ รวม 281,021 คน นอกจากนี้ ยังได
เรงรัดพัฒนาฝกอบรมฝมือแรงงานไทยเพ่ือใหมีความสามารถ
สอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยมีผูเขารับการฝกอบรมทั้ง 10 จังหวัด 
ระหวางเดือนตุลาคม 2561-สิงหาคม 2562 จํานวน 15,609 คน 
ข อมูลความคืบหน าการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนท้ังหมดที่ไดกลาวไปแลวขางตน ผนวกกับปจจัยบวก
จากการท่ีเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบานคอนขางจะขยายตัว
ตอเน่ือง ทั้งเมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ที่สําคัญ
ผูบริโภคเหลาน้ีใหการยอมรับสินคาจากไทยอยางมาก จึงนับเปน
โอกาสสําคัญที่นักลงทุนไมควรมองขามสําหรับการลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
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 จากขอมูลที่เสนอขางตน หากจะสรุปเพื่อตอบคําถามวา 
การพัฒนาประเทศตามนโยบาย SEZs ของไทย เดินมาไกลแคไหน 
คงจะพอมองเห็นคําตอบวา วันนี้เราเดินมาไดไกลพอสมควร 
ทั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ EEC แตอยางไรก็ตาม 
มีคํากลาวท่ีวา “การเดินทางนับพันไมล ตองเริ่มตนทีละกาว” 
การเดินมาไกลเทาใด อาจไมสําคัญเทากับการท่ีเราไดเร่ิมตน 
“กาว” แลว ซึ่งหากเปรียบการเดินทางกับการพัฒนาประเทศ
ตามนโยบาย SEZs ถือได ว าเส นทางนี้ เราจะไม โดดเดี่ยว 
เรามีการพัฒนาประเทศตามแนวทางเดียวกันกับอีกหลาย ๆ 
ประเทศท่ัวโลก ซึ่งทุกการเดินทางไปยังจุดหมายอาจมีอุปสรรค
ใหต องก าวข ามเสมอ ดังน้ัน สิ่งสําคัญท่ีควรตระหนัก คือ 
การมีเปาหมายที่ชัดเจน และความพรอมที่จะปรับตัว หรือ
ปรับเปลี่ยนเพื่อแสวงหาแนวทางท่ีดีที่สุดที่จะนํามาประยุกตใช
ใหเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ซึ่งเปนที่น ายินดีว า
รัฐบาลได มีความพยายามในการขับเคลื่อนนโยบาย SEZs 
อยางตอเนื่อง ทั้ง EEC และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ซึ่งขณะน้ีอยูระหวางการผลักดันรางพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ พ.ศ. .... รวมถึงการแกไขปญหา/อุปสรรคในการพัฒนา
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เชน ปญหาดานผังเมือง ปญหาดาน
การจัดหาและบริหารจัดการท่ีดิน เปนตน เพ่ือใหการพัฒนา
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนประสบผลสําเร็จอยางเปน
รูปธรรมโดยเร็ว นอกจากน้ี สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ไดผลักดันการดําเนินงานดานการตลาดและประชาสัมพันธในเขต

จัดทําโดย : 
นางสาวเรวดี  แกวมณี

แหลงขอมูลอางอิง :
 • World Investment Report (WIR) 2019: Special 

Economic Zones, United Nations Conference on Trade 
and Development: UNCTAD

 • เปดเทรนดลงทุนโลก แขงขัน “เขตเศรษฐกิจพิเศษ”, 
ปราณี หมื่นแผงวารี, กรุงเทพธุรกิจ

 26 สิงหาคม 2562, https://www.bangkokbiznews.
com/news/detail/845048

 • SPECIAL ECONOMIC ZONE, กรุงเทพธุรกิจ Smart 
EEC, 19 กันยายน 2562, https://www.wha-logistics.com/

enovyawlfg.html/news-media/company-news/503/
special-economic-zone 

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอยางตอเนื่อง ผานการดําเนินงาน
ของหนวยงานท่ีเก่ียวของทั้งในสวนกลางและในสวนภูมิภาค 
ซึ่งความพยายามของภาครัฐทั้งหมดนี้ ยอมจะมีสวนชวยให SEZs 
ของไทย กาวไกลกวาเดิม และกอใหเกิดการพัฒนาท่ีสอดคลอง
กับความตองการและศักยภาพในแตละพื้นที่ ตลอดจนมีสวนชวย
ลดความเหลื่อมล้ําและกอใหเกิดการเติบโตอยางมีสวนรวม 
(Inclusive Growth) ในอนาคตตอไป
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สัมภาษณพิเศษ

“ผมทําเรื่องขอมูลมาทั้งชีวิตเติบโตกาวหนาขึ้นก็เพราะเรื่องขอมูล”

นายอิทธิชัย ยศศรี นายอิทธิชัย ยศศรี 
รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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 อยากใหเลาประสบการณที่เขามา
  รับราชการในแวดวงกระทรวง  
  อุตสาหกรรมพอสังเขป
  ผมทํางานที่กระทรวงอุตสาหกรรมมาค อนข างนาน
ประมาณ 30 ป เ ร่ิมต นทํางานท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม 
ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ประจําท่ีศูนยเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก น 
เน่ืองจากสมัยน้ันอุตสาหกรรมเพิ่งเร่ิมเกิด กระทรวงอุตสาหกรรม
ยังไม มีหน วยงานในภูมิภาคเช นอุตสาหกรรมจังหวัดครบ
ทุกจังหวัด แตมีความตองการขอมูลตาง ๆ เพ่ือประกอบ
การลงทุน การวางแผนพัฒนา จึงมีการจัดตั้งหนวยงานระดับศูนย
อยู 3 ภาค คือท่ีขอนแกน ภาคใตอยูที่จังหวัดสงขลา ภาคเหนือ
ที่จังหวัดเชียงใหม หนาท่ีรับผิดชอบทํานโยบายและแผนการ
พัฒนาอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือรายเดือน รายไตรมาส รายป ลูทางการลงทุน 
และใหบริการขอมูลอุตสาหกรรม ชวงน้ันเปนชวงท่ีเศรษฐกิจ
มีการขยายตัวสูง มีการเปลี่ยนแปลงมาก ระบบราชการเอง
ยังไมมีการปรับตัวใหเข ากับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศที่ ก  าวหน  า ไปมากและเร็ ว  ศูนย  เศรษฐกิจ
จังหวัดขอนแกนนั้นยังไมมีสํานักงานเปนของตัวเองตองอาศัย
พื้นที่บางสวนของอาคารฝายเจาะน้ําบาดาล ภารกิจหนาที่

ของศูนย คือการเก็บรวบรวมข อมูล  การศึกษาวิ เคราะห 
อุตสาหกรรมและการลงทุนในพ้ืนท่ีตาง ๆ เครื่องมือเคร่ืองใช
ในการทํางานก็ไมเพียงพอ ไมมีเคร่ืองปรับอากาศ เปดพัดลม
และหน าต างเอา พอตกบ ายแดดร อนส องมาโต ะทํางาน
ตองการมูลี่เพื่อไปติดตรงหนาตางสําหรับบังแดด แตตองทําเร่ือง
ซื้อหลายปมากวาจะได เน่ืองจากมูลี่ถือเปนครุภัณฑเปนอุปกรณ
คงทนใชงานไดยาวนาน ตองตั้งงบประมาณขอลวงหนา และตอง
ไดรับอนุมัติงบประมาณกอนไมสามารถใชงบคาใชจายประจําปได 
ในชวงที่ระบบอุตสาหกรรมเติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว แตระบบ
ราชการยังติดอยู กับกฎระเบียบท่ีไม ทันความกาวหนาทาง
เศรษฐกิจ ทางเทคโนโลยี ไมมีเคร่ืองคอมพิวเตอร การรวบรวม
ขอมูลการคํานวณตัวเลขเพื่อทําตารางสถิติใช เครื่องคิดเลข
ที่มี printout หากตัวเลขไมตรงก็ตองทําการกดคํานวณใหม
ทุกคร้ังและตรวจสอบความถูกตองจาก printout การบันทึก
ขอมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่สําคัญก็ใชเครื่องพิมพดีด การทํางาน
จึงมีความยากลําบากและใชเวลาคอนขางมาก
 โดยสมัยท่ีเขารับราชการใหม ๆ ภาคอุตสาหกรรมแมมีการ
เติบโตสูง แตก็ไมไดใหญโตเหมือนในขณะนี้ สมัยน้ันประเทศไทย
เพิ่งจะเริ่มมีการลงทุนในอุตสาหกรรม มีคนที่สนใจจะลงทุน
ทําอุตสาหกรรมในชวงน้ันคอนขางเยอะมาก หลายคนคิดวาจะทํา
อุตสาหกรรมอะไรดี เขามาปรึกษา ขอขอมูลอุตสาหกรรมตาง ๆ 
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ที่มีอยูเพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยเฉพาะกลุม SMEs 
นี่มาพบตลอดเกือบทุกสัปดาห ซึ่งการทํางานในชวงนั้นก็ผานมา
ดวยดี เพราะเปนชวงท่ีเศรษฐกิจกําลังโต ภาคอุตสาหกรรม
กําลังเปนเด็กออนท่ีเติบโตอยางรวดเร็วลงทุนอะไรก็คอนขาง
สําเร็จ ถาจะถามวาปจจุบันจะลงทุนอะไรดี ก็แทบไมมีอะไร
ใหมแลว สินคาทุกอยางมีการผลิตในประเทศไทยเกือบหมดแลว 
เพราะฉะน้ันจะเปนอีกมิติที่การลงทุนใหม ๆ จะเกิดยากขึ้น
เพราะว าทุกอย างมีการผลิตหมดแลว และการที่จะรักษา
อุตสาหกรรมเดิมท่ีมีใหคงอยู  และมีการพัฒนาขึ้นก็เปนการ
ยากลําบากกวาตอนที่เริ่มตน
 ป 2540 ประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือที่เรียกฟองสบูแตก 
ธนาคารโลกตองการสํารวจข อมูลเพื่อหาสาเหตุของวิกฤต 
จึงถูกดึงตัวมาชวยงานเพราะเห็นวามีความเช่ียวชาญดานสถิติ
ขอมูลและระบบคอมพิวเตอร ใหมาอยู ในทีมสํารวจ สภาพ
เศรษฐกิจในตอนน้ันคือลมละลายเสียหายหนักมาก โรงงาน
อุตสาหกรรมปดเกือบทั้งหมด รวมถึงกลุ ม SMEs เพราะเกิด
ภาวะที่เรียกวา credit crunch หรือวิกฤตสินเช่ือคือเจาหน้ี
ตางชาติขอถอนเงินปลอยสินเช่ือคืน ธนาคารพาณิชยในประเทศ
ก็เรียกสินเชื่อคืนเพราะสวนหนึ่งของสินเชื่อธนาคารพาณิชย
ก็เปนเงินทุนท่ีมาจากตางประเทศมีตนทุนดอกเบี้ยต่ําเนื่องจาก
ชวงน้ันมีการเปดเสรีทางการเงิน ทําใหผูประกอบการธุรกิจตาง ๆ 

ตองลมละลายเพราะไมมีสภาพคลองมากพอจะชําระเงินกอนใหญ
คืน ธุรกิจลมเปนลูกโซ หอพักตาง ๆ  ในตางจังหวัด วางเปลาเพราะ
ผูเชาที่เปนคนงานบริษัทตาง ๆ ถูกเลิกจาง ตองยายกลับชนบท
หมด ภาคอุตสาหกรรมก็มีการปรับตัวแมเจอวิกฤตการณอีกหลาย
ครั้งกลับมามีความเขมแข็งไดในปจจุบัน

  ภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบ
  และความทาทายในบทบาท
  รองผูอํานวยการสํานักงาน
  เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
  หนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหกํากับดูแล 2 กอง คือ กองวิจัย
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (กว.) และกองนโยบายอุตสาหกรรม
รายสาขา 2 (กร.2) ซึ่งงานท้ัง 2 กองมีความแตกตางกัน กว. 
ถือเปนนวัตกรรมใหมในระบบราชการสมัยนั้นเพราะระบบ
ราชการยังไมมีหนวยวิจัยทางนโยบาย พัฒนาระบบเตือนภัย
อุตสาหกรรม ทําการพยากรณมูลคาการผลิตอุตสาหกรรม
ลวงหนาซึ่งเดิมทีมีในภาคเอกชน ตอนนั้นมีการคัดเลือกขาราชการ
ที่เปนคนรุนใหมเขามาทํางาน เนื่องจากเม่ือเกิดวิกฤตตมยํากุง
เขามาจึงตองมีการพัฒนาขอมูลสถิติที่จะมาพยากรณสิ่งที่จะเกิด
ขึ้นขางหนาวาเปนอยางไร เปนท่ีมาของการต้ังกองวิจัยเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมข้ึน ทําใหปจจุบันสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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มีขอมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ครบถวนทันการณ คาดการณ
ลวงหนาได 2-3 เดือน สามารถนําไปใชประโยชนในการวิเคราะห
เศรษฐกิจทุกเดือน และมีการเผยแพรภาวะอุตสาหกรรมเดือน
ที่ผ านมาวาเปนอยางไร และการเตือนภัยท่ีจะบอกวาภาค
อุตสาหกรรมอีก 2-3 เดือนขางหนานั้นจะเปนอยางไร และนําเขา
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบเป นประจําทุกเดือนด วย 
ในสวนของงานของกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 (กร.2) 
จะขับเคล่ือนการทํางานไปตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งเปนเร่ือง
ของการพัฒนาอุตสาหกรรม S Curve ซึ่งก็เปนเร่ืองของการ
ยกระดับอุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรมใหมใหมีการเติบโต
และสรางมูลคาเพ่ิมใหสูงข้ึนแบบกาวกระโดด เพ่ือกาวไปสู 4.0 
เพราะถาเราจะเติบโตแบบปกติก็ตองใชเวลานาน
 ขอบเขตของงานและความรับผิดชอบในตําแหนงงาน
ระดับรองอธิบดีถาดูตามชื่อท่ีเปนภาษาไทยอาจไมคอยเห็นภาพ 
แตภาษาอังกฤษคือ “Deputy Director General” หรือ DDG
คือกํากับงานท่ัวไป ตั้งแต กําหนดแนวทาง เลือกคนจัดคน 
มอบส่ังงาน กํากับให งานดําเนินการสําเร็จตามเป าหมาย 

และเขาไปแกปญหาเมื่อจําเปนและเปนปญหาในระดับท่ีเรา
รับผิดชอบ สวนผูอํานวยการที่รับงานรองลงไปช่ือตําแหนงคือ 
“Director” ก็คือออกแบบ จัดคน กํากับแกปญหางานท่ีรับมา
ขับเคลื่อน ระดับรองลงไปคือหัวหนากลุมงาน ซึ่งสวนน้ีถือวา
สําคัญที่สุดเพราะปฏิบัติจริงแลว ผมมองวาถือเปน “Manager” 
และมีความสําคัญที่จะทําใหงานสําเร็จมากที่สุด สวนความทาทาย
ในตําแหนงจะเห็นวางานกวางมากคือกํากับ“ทั่วไป” ความทาทาย
จรงิ ๆ คอืการประสานแตเปนประสานจติใจ สรางทีม ออกแบบงาน 
และดึงความสามารถของแตละคนท่ีมีอยูออกมาใชใหมากท่ีสุด
ก็ เ กิดผลพัฒนามากมายแล วเพราะป จจุบันความสามารถ
ที่มีอยู ของแตละคนถูกแสดงออกและใชประโยชนนอยมาก
ซึ่ งที่ผ านมาก็ได  เห็นพลังเหล านี้ทําให งานสําเ ร็จได อย าง
ไมเหนื่อยยากอะไร

ในมุมมองของทานคิดวาอะไร
  เปนสวนสําคัญที่จะทําให สศอ. 
  พัฒนาและเติบโตไปสู
  การเปนองคกรชี้นําการพัฒนา  
  อุตสาหกรรมของประเทศ
  สูความย่ังยืน
  ในอดีตท่ีผานมาดานอุตสาหกรรม สศอ. เปนท่ียอมรับ
จากหนวยงานตาง ๆ มาก เจาหนาท่ีมีความแมนยําในขอมูล
และการทํางานสูง แตละคนทํางานไดดีจับงานไดเลยไมคอยมี
ปญหาในงานที่ออกมา สามารถขึ้นพูดบนเวทีในเรื่องอุตสาหกรรม
ไดหมด ปจจุบันผูที่สามารถขึ้นเวทีแลวพูดไดนอยลงมากไมเหมือน

สมัยกอน ซึ่งการขึ้นเวทีพูดมีอยู 3 ปจจัยคือ 1) ทักษะในการพูด 
2) ประสบการณในการพูด ยิ่งพูดบอยยิ่งเกง 3) ความรูที่จะพูด 
ยิ่งมีความรูมากย่ิงมีความมั่นใจมากข้ึน ขอฝากกับคนรุนใหมวา
เราตองเปนมือหนึ่งใหได ตองมีการปลูกฝงการทํางานใหเปน
แบบมืออาชีพ  คือถ า เป นนักกีฬาจะมีทั้ งระดับมืออาชีพ
และมือสมัครเลน คําวามืออาชีพคือ สามารถทํางานใหสําเร็จได
ในบริบทที่ประสานทั้งหมดได โดยความถูกตอง โปรงใส ยุติธรรม
และเปนธรรม ในเรื่องการทํางานจะมีคนพูดวาเลนพรรคเลนพวก 
ซึ่งจริง ๆ แลวในทุกวงการการทํางานจะตองฟอรมทีมข้ึนมา 
เพราะคนท่ีเคยทํางานด วยกันมีความเข าใจกัน รู จุดอ อน 
จุดแข็งแตละคน ไมตองมาเรียนรู กันและกันใหม ความเปน
มืออาชีพไมใชวาจะสงเสริมคนใดคนหน่ึงข้ึนมาไดเลย ถึงเราชอบ
บางคนเปนพิเศษ แตคุณสมบัติในการทํางานไมผานก็ไมควร
ไดขึ้นมาทํางาน ซึ่งถาทําไดแบบน้ีไดทุกคนก็จะตั้งใจทํางาน
มากขึ้น จะไมมีใครที่มาคิดวาทําไปก็เทานั้น สิ่งสําคัญประการหนึ่ง
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คือตองมีความรับผิดชอบ ถาคนเราไมมีความรับผิดชอบงาน
ก็จะออกมาไมดีเพราะคิดวาทําไปสง ๆ ก็ได ผิดพลาดก็ไมตอง
รับผิดชอบ ถ ามีความรับผิดชอบจะพยายามทําให สําเ ร็จ
เพราะถาเราทําไมสําเร็จเราจะตองรับผิดชอบ สิ่งสําคัญของ
ความรับผิดชอบคือเมื่อมีปญหางานไมสําเร็จไมต องโทษกัน
หรือแกตัวตองยอมรับความไมสําเร็จแมมีป ญหาจริงทุกคน
ตองชวยกันแก แกไดหรือไมไดทุกคนก็ตองรับผิดชอบ และพรอม
จะหลีกทางใหคนอื่นเขามาทํา ถึงจะเรียกวามืออาชีพ ทําอยางนี้
เราก็จะมีความเขมแข็งมีความเกง งานที่ทําก็จะสําเร็จท่ีสําคัญ
ผลงานก็จะดี ถูกตอง เพราะเปนผลสําเร็จของกลุ มคนที่มี
ศักยภาพสูงสุดขององคกร

  อยากใหทานสะทอนภาพของ
  อุตสาหกรรมในปจจุบัน 
  และแนวทางปรับตัวแขงขัน
  ของผูประกอบการไทย
  ภาคอุตสาหกรรมไทยมีการพัฒนาข้ึนมาก เพราะเรา
ผานรอนผานหนาวกันมามาก เราไดผานวิกฤตตาง ๆ มามากมาย 
ทั้งวิกฤตตมยํากุง นํ้าทวมใหญ วิกฤตตางประเทศ แตเราก็ยัง
ผานกันมาได อีกท้ังสินคาเราก็ยังเปนที่ยอมรับและผูประกอบการ
มีความเขมแข็งมาก แตมันก็ยังมสีิ่งที่นาเปนหวงคือ เราไมสามารถ
ทําอะไรแบบเดิมอยูไดเปนรอยป เพราะฉะนั้นเวลาคุณจะผลิต
สินคาอะไรก็ไมใชวาคุณจะผลิตสินคานั้นไดตลอดชั่วลูกชั่วหลาน 
มันจะต องมีการปรับให สูงและพัฒนาขึ้นไปโดยทําให ดีขึ้น 
การปรับตัวจึงเปนเรื่องสําคัญในภาคอุตสาหกรรม อยางที่ผมบอก
วาอุตสาหกรรมไทยเรามีความเขมแข็งยังอยู ได ดี ทําไมถึง
ไมพัฒนาแบบทางตะวันตก อาจเปนเพราะเราสบายมากจนเกินไป
เราไมมีหนาหนาวแบบชาวตะวันตกท่ีจะตองปลูกผักเก็บไวยาม
หนาหนาวจัด เราก็มีกินตลอดป อุตสาหกรรมก็เชนเดียวกัน
ถายังมีกําไรอยู หากไมคิดจะทําอะไรใหมันดีขึ้น แตเม่ือโลก
มันเปล่ียนไปแลวถาเราไมปรับเราก็อยูไมได เหมือนเม่ือป 2540 
ชวงวิกฤตตมยํากุ งฟองสบู แตก หลายคนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศออกมาเตือนจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเพราะวาเรา
เติบโตขึ้นอยางรวดเร็วจนไมระวัง แตก็ไมมีใครเช่ือ เพราะวา
ทุกคนยังมีกําไรอยู  กําไรในระดับสูงด วย แตอยากบอกวา
ผูประกอบการจําเปนตองปรับตัวเพื่อยกระดับตัวเอง ถึงแมจะยังมี
กําไรอยู ก็ตาม ตัวอยางจากเรื่องจริงดูไดในอินเตอรเน็ตที่มี
นักธุรกิจไทยไปทําธุรกิจขายของท่ีฮองกง และมีรายการโทรทัศน
ไปสัมภาษณ ซึ่งชวงนั้นธุรกิจรุงเรืองมาก ขายของพวกเครื่องเสียง 

เคร่ืองใชไฟฟาและอ่ืน ๆ คนท่ีมาซ้ือสวนใหญก็เปนคนไทย
เปนสวนใหญ ขายดีจนตองเปดสาขาเพ่ิม รอบท่ี 2 รายการเดิม
ก็ไปสัมภาษณอีกแตเปนท่ีเมืองไทยขายเปดพะโลเพราะราน
ที่ฮองกงขาดทุนเพราะขายของแบบเดิมอยูตลอด พอมีอะไรใหม ๆ 
สินคาเทคโนโลยีใหมเขามาก็ไมยอมเปลี่ยนสรุปขายไมออก
พอเริ่มขายไมออกธนาคารที่เคยปลอยกูก็เรียกเงินคืน ก็ไมมีเงิน
ที่จะคืนเพราะไปจมอยูในสตอกสินคาที่ซื้อมาไวขาย และสินคา
ในสตอกก็เปนของเกา จึงทําใหธุรกิจลม เนื่องจากไมทันโลก 
นี่จึงเปนความกังวลที่อุตสาหกรรมไทยตองระวังไว เนื่องจาก
ยั งมีกํ า ไรอยู  จึ ง ไม  ยอมเปลี่ ยน เ ม่ือถึ ง เวลาจึ ง ไม ทันการ 
คือภาคอุตสาหกรรมไทยมีความเขมแข็งมาก แตในความเขมแข็ง
ไมไดหมายความวาจะหยุดพัฒนาตอแลวอยูได เพราะถาเราหยุด
เดินหรือเดินชาก็จะมีคนขางหลังเดินแซงเราไป ตัวอยางชัดเจน
ก็คือปจจุบันมูลคาการสงออกของเวียดนามเกือบเทาไทยแลว 
อานขาวแลวตกใจเพราะเม่ือไมนานมาน้ีเราพูดเร่ืองการสงออก
สินคาของเวียดนามวามีอัตราการขยายตัวสูงมากในแตละป 
ตอนนั้นหลายคนก็พูดวามูลคายังไมมากอีกเปนสิบปถึงจะมีมูลคา
เทาไทย ตองรีบไปเอาขอมูลมาดูซึ่งก็เปนความจริงมูลคาสงออก
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เกือบเทาไทยแลว เพราะการสงออกของเราขยายตัวตํ่ามาก
และติดลบตอเนื่อง

  อยากใหแนะแนวหลักการทํางาน
  หรือขอคิดใหกับขาราชการรุนใหม
  สิ่งที่ผมอยากฝากถึงคนรุนใหม คือ ผมยึดหลักวาเราตอง
เปนมือหนึ่งใหทุกคนยอมรับ ใหทุกหนวยงานยอมรับวาเราเปน
มืออาชีพจริง ๆ ผมมีแนวคิดเดียวกับทาน ดร.สมชาย หาญหิรัญ 
อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม คือ “Very good is Not enough. Just excellent. 
คําวาดีมาก ไมพอ ตองยอดเย่ียมเทาน้ัน” เพราะฉะน้ันทุกอยาง
ต องรับผิดชอบ ทุ มเท ทําอย างไรให สําเร็จ วางแผนใหดี 
การปรับเปลี่ยนความคิดถือวาเปนเรื่องสําคัญมากเพราะรางกาย
เราจะรับคําส่ังจากสมอง ถึงแมรางกายเราจะแข็งแรงใหญโต
แคไหน แตถาสมองของเรามีปญหาคิดไมดี คิดไมถูกทางก็สูไมได 
สวนเรื่องขององคความรูนั้นไมยาก สามารถหาไดทุกอยางไดเอง
ทั่วไปในโลกอินเตอรเน็ตจะเรียนรู เ ร่ืองอะไรไดหมดทุกเรื่อง
ตลอด 24 ชั่วโมง อยากเปนอะไรก็สามารถเปนไดมันมีหมด
เรื่องความรู ต าง ๆ ปรับความคิดเรื่อง Mind Set ให ดี 
มีความคิดของตัวเอง ใสขอมูลตาง ๆ เขาไป อยาไปมุงเรื่อง 
content หรือความรู  เพราะหาไดเยอะมีตัวอยางอยู ทั่วไป 
ประเทศไทยถูกสอนมาใหทองจํา แทบจะไมมีความคิดของตัวเอง 
ในขณะที่พัฒนาแลวจะเปนแบบใหเรียนรู ด วยตัวเอง โดยมี
อาจารยที่ปรึกษาคอยดูแลแนะนํา เมื่อเจอปญหาก็หาทางแก 
แกไมไดคอยกลับมาขอคําแนะนําอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งอันน้ีเปน
แนวคิดเดียวกันกับการเรียนปริญญาเอก คือ ปรัชญา ซึ่งเปน
แนวคิด คือเรียนรูวิธีการที่จะแกปญหา คนเรียนระดับดอกเตอร
สามารถวิเคราะหวางระบบในการทํางานตาง ๆ จนงานสําเร็จได 
เพราะรูวิธีการแกปญหาการทําใหสําเร็จ เหมือนเวลาคนเขาปาถา
ใหนํ้าไป 3 ขวด พอนํ้าหมดก็อดนํ้าตาย แตถาสอนวิธีหาน้ําให
ไมต องใหนํ้าไปก็สามารถอยู ในปาไดอยางไมมีปญหาอดนํ้า 
หากมีความสามารถในการคิดแบบน้ันแลวจะแกปญหาอะไรก็ได 
ไมวาจะเปนทางดานวิทยาศาสตร ดานอุตสาหกรรม ดานโรงงาน 
เพราะรู วิธีคิด วิธีออกแบบสรางระบบใหงานออกมาสําเร็จ 
สวนขอมูลตาง ๆ หาไดทั่วไป เพราะฉะน้ันอยากใหทุกคน
เปนแบบนั้น มีความคิดตัวเองคิดวิเคราะหวาทําอยางไรจึงจะ

สําเร็จ ตองใชอะไรบาง ออกแบบระบบ และพัฒนากระบวนการ
ทํางานอยางไร
 ดังน้ัน ผมขอฝากถึงทุกคนวาเราสามารถพัฒนาใหมีศักยภาพ
เพ่ิมข้ึนได ถึงแมวาระดับ IQ อาจจะตางกันไปบาง แตถาขยัน
ตั้งใจมุงมั่นก็สามารถพัฒนาความสามารถใหสูงขึ้นได ในอดีตผม
เคยไปสัมภาษณเขาทํางานท่ีบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง เขาถามผมวา
คนเราสามารถทํางานออกมาไดดีไดสําเร็จตางกันเพราะอะไร 
ก็ตอบไปเยอะทั้งพรสวรรค IQ …แตเขาตอบกลับมาวาเพราะความ
ตั้งใจ ซึ่งตอนนี้เชื่อเขาแลว เพราะถาใครมีความตั้งใจผมไมเชื่อนะ
ที่จะไมประสบความสําเร็จ แตเกงแคไหนถาไมมีความต้ังใจ
ก็ประสบความสําเร็จยาก นี่คือท่ีอยากจะฝากไว ใหตั้งใจและ
ทํางานแบบมืออาชีพ มีความคิดเปนของตนเอง และท่ีสําคัญมี
ความรับผิดชอบกับงานกับส่ิงท่ีตัวเองทําหรือรวมทํา งานอาจมี
ปญหาแกไขแลวก็ไมสําเร็จก็ควรยังตองรับผิดชอบ ไมใชเร่ือง
นาอายและเปดทางใหคนอ่ืนเขามาทํา หากทําไดเราก็จะมีความ
พรอมมีความเปนผูนํา สามารถขึ้นมาเปนมือหนึ่งได การเปน
มือหน่ึงหรือมืออาชีพ คาตัวคาตอบแทนก็ยอมสูงตามไปเหมือน
อยางนักกีฬามืออาชีพครับ
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ภาวะแนวโนมเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ที่มา: กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ: ฐานเฉลี่ยป 2559 เปนดัชนีที่ยังไมไดปรับผลกระทบของฤดูกาล

ตารางที่ 1 ดัชนีอุตสาหกรรมรายไตรมาส

สรุปอุตสาหกรรมหลักที่สงผลกระทบตอดัชนีผลผลิต ไตรมาส 2/2562 
1.  อุตสาหกรรมยานยนต ปรับตัวลดลงรอยละ 0.94 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยเปนการปรับตัว

ลดลงในทุกกลุมผลิตภัณฑ คือ กลุมเคร่ืองยนต กลุมรถยนตนั่งสวนบุคคล และรถบรรทุกปคอัพ ตามการชะลอตัวของตลาดในประเทศ 
กําลังซ้ือท่ีออนตัวจากภาระหนี้ครัวเรือนและราคาสินคาเกษตรอยูในระดับต่ํา ตลอดจนการสงออกรถยนตที่ลดลงจากเศรษฐกิจโลก
ที่ชะลอตัว 

ดัชนีอุตสาหกรรมไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน) เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ปรับตัวลดลงรอยละ 2.54 สะทอนถึงภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่ีชะลอตัวลง จาก
อุตสาหกรรมอาหาร ยานยนต เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เหล็ก สิ่งทอและเครื่องนุงหม และผลิตภัณฑยาง
และพลาสติก อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมท่ียังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน คือ 
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 และ 2)

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนีอุตสาหกรรมดัชนีอุตสาหกรรม
ไตรมาส 2/2562ไตรมาส 2/2562  
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2. อุตสาหกรรมอาหาร ปรับตัวลดลงรอยละ 4.24 เม่ือเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยปรับตัวลดลงในสินคากลุ มปศุสัตว ปรับตัวลดลง
ในผลิตภัณฑเน้ือไกแชแข็งและแชเย็น เน้ือไกสุกปรุงรส กลุมประมง ปรับตัวลดลง
ในกลุ มผลิตภัณฑกุ งแชแข็ง ปลาหมึกแชแข็ง ปลาทูนา และปลาซารดีนกระปอง 
กลุ มการแปรรูปและการถนอมผลไมและผัก ปรับตัวลดลง รอยละ 13.92 มาจาก
กลุมผักผลไมแชแข็ง สับปะรดกระปอง ขาวโพดหวานกระปอง และผักผลไมอบแหง 
เ น่ืองจากได รับผลกระทบจากปญหาภัยแล ง ทําให มีสับปะรดออกสู ตลาดนอย
เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ขณะท่ีผลไมกระปองอื่น ๆ นํ้าผลไม 
และกะทิ ปรับตัวเพิ่มขึ้น นํ้าตาลทราย ปรับตัวลดลง รอยละ 25.16 เนื่องจากมีการเปดปดหีบเร็วกวาปกอน ในขณะที่การผลิตนํ้ามันปาลม 
ปรับตัวเพิ่มข้ึน เน่ืองจากผลผลิตปาลมน้ํามันท่ีออกสูตลาดเปนจํานวนมาก และการลงนามสัญญาซื้อขายน้ํามันปาลมดิบของการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย รวมถึงมาตรการสงเสริมการใชนํ้ามันไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น

อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่ม ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 11.58 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากการผลิตเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล เพิ่มขึ้นรอยละ 12.06 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากนํ้าอัดลม นํ้าโซดา 
นํ้าชา และนํ้าดื่มใหกําลังงานเปนหลัก เนื่องจากมีการออกผลิตภัณฑใหม ๆ รวมถึงมีการปรับขนาดบรรจุภัณฑใหมีความหลากหลาย
เพื่อเขาถึงกลุมผูบริโภคมากขึ้น การผลิตเบียร เพิ่มขึ้นรอยละ 17.26 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากการพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหมีความหลากหลายเพื่อใหตรงกับความตองการผู บริโภค อีกท้ังการออกผลิตภัณฑใหมโดยการลดปริมาณแอลกอฮอลลง 
(เชน เบียร แอลกอฮอล 0%) เพื่อขยายตลาดเพิ่มขึ้น 

3.  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ปรับตัวลดลง รอยละ 8.56 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปก อน
กลุ มอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจร ปรับตัวลดลง รอยละ 4.50 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน จากชิ้นสวน
และแผนวงจรอิเล็กทรอนิกสกลุม Semiconductor IC และ PWB เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวอยางตอเนื่องทําให
ความตองการในสินคาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชะลอตัวลง และตามวัฏจักรของอุตสาหกรรมฮารดดิสกไดรฟ (HDD) ปรับตัวลดลง
รอยละ 15.04 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ที่ผูบริโภคนิยมใชสินคากลุม Solid State Drive (SSD) ในการจัดเก็บขอมูลแทน HDD และใชในคอมพิวเตอรสวนบุคคลและโนตบุก
เพิ่มขึ้น รวมถึงการพัฒนา HDD ใหมีความจุเพิ่มขึ้นยังสงผลตอปริมาณการผลิตที่ลดลง

4. อุตสาหกรรมเหล็ก ปรับตัวลดลงรอยละ 1.80 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยภาวะการผลิต
ปรับตัวลดลง เน่ืองจากสินคาเหล็กแผนชนิดตาง ๆ เปนหลัก จากผลกระทบจากเหล็กนําเขาราคาถูกที่ผู ผลิตภายในประเทศ
ไมสามารถแขงขันดานราคาได สงผลใหลูกคาปรับลดคําสั่งซื้อและเปลี่ยนไปซ้ือสินคาจากแหลงอื่นที่ราคาถูกกวา รวมถึง
มีการหยุดผลิตช่ัวคราวของผูผลิตบางราย โดยการผลิตเหล็กทรงแบน ปรับตัวลดลงในทุกผลิตภัณฑ และเหล็กทรงยาว ปรับตัวเพิ่มข้ึน
ในเกือบทุกผลิตภัณฑ ยกเวน ลวดเหล็ก และเหล็กโครงสรางรูปพรรณ ชนิดรีดรอนที่ปรับตัวลดลง 
 5.  อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม โดยกลุมสิ่งทอ ปรับตัวลดลง รอยละ 8.06 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน โดยลดลงท้ังจากกลุมการเตรียมและปนเสนใยสิ่งทอ และกลุมการทอผา ซึ่งเปนการลดลงในเกือบทุกผลิตภัณฑ เนื่องมาจาก
ปญหาการแขงขันกับสินคานําเขาจากตางประเทศ (จีนและเวียดนาม) ที่มีราคาถูกกวาเขามาทดแทนตลาดภายในประเทศ
ดานการสงออกก็ลดลงเนื่องจากคําส่ังซ้ือจากประเทศคูคาลดลง และกลุมเครื่องนุงหม ปรับตัวลดลง รอยละ 3.51 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปกอน ซึ่งเปนการลดลงจากท้ังตลาดในประเทศและสงออก ในเกือบทุกผลิตภัณฑ โดยเฉพาะเส้ือผาชั้นนอกบุรุษ
และเด็กชายเปนหลัก เน่ืองจากในปนี้การผลิตกลับเขาสูภาวะปกติ แตปกอนมีฐานการผลิตคอนขางสูง จากการแขงขันฟุตบอลโลก
ในชวงกลางปที่ผานมาสงผลใหความตองการเสื้อกีฬามีมากขึ้น ทําใหการผลิตและจําหนายเครื่องนุงหมในปนี้ลดลง
 6. อุตสาหกรรมยางและพลาสติก ปรับตัวลดลง รอยละ 7.24 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยผลิตภัณฑ
ยาง ลดลงรอยละ 16.85 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยสินคาในกลุมนี้สวนใหญมีการปรับตัวลดลง โดยเฉพาะ
ยางแผน ยางแทง และนํ้ายางขนเปนหลัก เน่ืองจากสภาพอากาศรอนจัดสงผลใหมีปริมาณนํ้ายางออกสูตลาดนอยลง ประกอบกับ
ลูกคาจากจีนเร่ิมสั่งซื้อยางจากประเทศอื่นแทนซ่ึงมีราคาถูกวาไทย อีกทั้งรัฐบาลออกมาตรการควบคุมปริมาณการสงออกยางพารา
เพื่อกระตุนราคายาง
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นานาสาระ

รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภทอุตสาหกรรมรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภทอุตสาหกรรม
ศักยภาพศักยภาพ เปนรางวัลท่ีมอบใหสถานประกอบการ 
เพ่ือเปนกําลังใจแกผู ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
ที่เปนแบบอยางท่ีดีในการมีความคิดริเร่ิมและความ
วิริยะอุตสาหะในการสรรสรางส่ิงที่ เป นประโยชน
ตอการพัฒนากิจการของตนเองดวยการใช “เทคโนโลยี
และนวัตกรรม” จนสามารถยกระดับศักยภาพ
และขีดความสามารถในกิจการของตนให สู ง ข้ึน 
สามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑ สามารถขยายตลาด
เพ่ิมการจางงานและใชวัตถุดิบในประเทศเพ่ิมข้ึน อันจะนําไปสู
การสรางรายไดใหตนเองและ Supply  Chain เพ่ือขับเคล่ือน
เศรษฐกิจของประเทศใหเติบโตไดอยางยั่งยืน   

 รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภท
อุตสาหกรรมศักยภาพ  เปน 1 ใน 12 
ประเภทรางวัลของรางวัลอุตสาหกรรม
ดี เด น หรือ  The Prime Minister’s 
Industry Award  ที่กระทรวงอุตสาหกรรม
ไดจัดใหมีการมอบแกสถานประกอบการ
ที่ ไ ด  รั บการ คัด เลื อกจากสํ า นักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) มาต้ังแต
ป พ.ศ. 2561 จนถึงปจจุบัน    

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 33วารสาร

พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเดนของกระทรวงอุตสาหกรรม โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  ประยุทธ จันทรโอชา
ณ ทําเนียบรัฐบาล  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
สิ่งดีดี ... จากรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน สิ่งดีดี ... จากรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน 

ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ
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ที่สถานประกอบการท่ีผานการคัดเลือกใหเขารับรางวัลมาจัดทํา
เปนแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพ่ือเผยแพรเปนแนวทาง
แกสถานประกอบการอ่ืน ๆ นําไปศึกษาและปรับปรุงโครงสราง
องค กรให สามารถยกระดับศักยภาพของตนเองจนประสบ
ความสําเร็จไดเชนเดียวกันกับสถานประกอบการที่นํามาเปนแบบ
อยางที่ดี  
 ซึ่งในที่นี้จะขอสรุปหลักการสําคัญ ๆ ที่ได จากสถาน
ประกอบการดังกลาว ดังนี้

หมวดที่ 1 นโยบายและการวางแผนธุรกิจหมวดที่ 1 นโยบายและการวางแผนธุรกิจ ผูบริหาร
จะตองมีวิสัยทัศน เน่ืองจากผู บริหารเปนกลไกสําคัญในการ
กําหนดนโยบาย แผนงานและเปาหมายท่ีชัดเจนในการพัฒนา  
และเปนผูจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขององคกรรวมถึงกําหนดแผนจัดการ
บริหารความเส่ียงหรือแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรม มีการส่ือสารถายทอดแผนงานและผลักดัน
แผนสูการปฏิบัติรวมถึงวัดผลการพัฒนาไดจริง  มีการลงทุน
ในการนําเทคโนโลยีใหม ๆ เข ามาพัฒนาในองค กรต้ังแต 
การบริหารจัดการ สนับสนุนการผลิตและดานการตลาด โดยนํา
เทคโนโลยีมาใชในการส่ือสารระหวางกันตลอดสายการผลิต
เพื่อใหทราบปญหาในการผลิตและทราบความตองการท่ีแทจริง
ของลูกคา พัฒนายกระดับบุคลากรใหสามารถรองรับเทคโนโลยี
ที่เปล่ียนแปลงไปได มีการผลักดันให Supply Chain สามารถ

 การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเดิม ๆ ของผูประกอบการ
แตละรายใหเขาสูการเปนอุตสาหกรรมศักยภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความ
สามารถใหแขงขันไดในโลกอนาคตน้ันมีความเกี่ยวของกับปจจัย
หลายประการโดยเฉพาะดานการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ซึ่งการจะนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชปรับโครงสรางธุรกิจ
ขององคกรและภาคการผลิตยอมหนีไมพนที่จะตองมีการลงทุน
เพิ่มเนื่องจากจะตองปรับปรุงปจจัยแวดลอมในหลาย ๆ ดาน
ในองคกรไปพรอม ๆ กัน ทําใหสถานประกอบการแตละราย
และอุตสาหกรรมแตละอุตสาหกรรมยอมจะมีความพรอมในการ
ปรับตัวไม เท ากัน เพราะ “เทคโนโลยี” เป นได ทั้งโอกาส
และอุปสรรคของภาคอุตสาหกรรมเพราะในอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ ผู ประกอบการจะมีความรู   ความเข าใจ  และ
มีงบประมาณเพียงพอเพื่อลงทุนดานเทคโนโลยี ในขณะท่ี
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ยังขาดทรัพยากร
ที่จะมารองรับการปรับตัว เชน  การขาดวิสัยทัศน ขาดเงินทุน  
ขาดทักษะทางเทคโนโลยีและยังไมกลาลงทุนกับการซื้อเทคโนโลยี
ซึ่งมีราคาแพงมาใช บุคลากรไมมีความรู ด านเทคโนโลยีหรือ
การบริหารจัดการสมัยใหม  เปนตน

แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ที่ไดจากรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ที่ไดจากรางวัล
อุตสาหกรรมดีเดน ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพอุตสาหกรรมดีเดน ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ
การที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไดดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของสถานประกอบการเพ่ือคัดเลือกเขารับรางวัล   
อุตสาหกรรมดีเดน ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ มาตั้งแต
ป  พ .ศ . 2561 จนถึงปจจุบัน ทําให ทราบแนวคิด/เทคนิค
ซึ่งเปนวิธีการที่แตกตางกันของสถานประกอบการแตละราย
ดําเนินการจนประสบความสําเร็จในธุรกิจ สามารถขยายตลาด
ใหกวางข้ึนท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ สามารถสราง
รายไดใหสูงขึ้นเมื่อเทียบกับกอนการพัฒนา วิธีการตาง ๆ ที่ถูกนํา
มาใชมีทั้งท่ีสถานประกอบการไดคิดคนข้ึนมาเอง หรือนําเอาส่ิง
ที่มีผู คิดคนขึ้นมากอนแลวนํามาประยุกตใชในการดําเนินงาน
หรือซื้อเทคโนโลยีสมัยใหม มาใช  เลยน้ันข้ึนอยู กับสภาวะ
และความพรอมของสถานประกอบการแตละรายที่จะพิจารณา
ตามความเหมาะสมของตน แนวคิด/เทคนิคท่ีสถานประกอบการ
เลือกใชจนสามารถปรับปรุงโครงสรางหรือยกระดับศักยภาพ
องคกรจนประสบความสําเร็จนั้น จึงสามารถถือเปนแนวปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice) ใหกับสถานประกอบการอื่น ๆ ไดเปนอยางดี   
 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไดเล็งเห็นคุณประโยชน
ของแนวคิด/เทคนิคตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอภาคอุตสาหกรรม
ของสถานประกอบการท่ีได รับรางวัลอุตสาหกรรมดี เด น
ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ จึงไดรวบรวมวิธีการตาง ๆ 
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พัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ นวัตกรรม มาตรฐาน และบุคลากร
ของตนเองเพื่อใหมีการเติบโตไปดวยกันอยางยั่งยืน
 หมวดที่ 2 นวัตกรรม (Innovation) หมวดที่ 2 นวัตกรรม (Innovation)  ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงสําคัญท่ีนําไปสูการเกิดกระบวนการผลิตใหม 
(Process Innovation) หรือผลิตภัณฑ ใหม  (Product  
Innovation) โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวท่ีพัฒนาขึ้นดวย
เทคโนโลยี/นวัตกรรมน้ันตองสามารถทําไดจริงหรือสามารถ
จําหนายเชิงพาณิชย โดยการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมนี้
อาจเกิดจากการมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากร
ทั้งภายในและภายนอกองคกร (มีการสรางเครือขายการพัฒนา
รวมกับลูกคา คูคา หนวยวิจัยหรือสถาบันการศึกษาที่รวมทํา
การวิจัย/พัฒนา การเป ดให บุคคลภายนอกเสนอแนวคิด)
การนําเทคโนโลยี/นวัตกรรมท่ีมีอยูแลวนํามาประยุกตใหดีขึ้น
หรือใหเหมาะสมกับการผลิตของตน

หมวดที่ 3 มาตรฐาน (Standard)หมวดท่ี 3 มาตรฐาน (Standard) เปนการสราง
และยกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑใหมี
คุณภาพอยางตอเน่ืองเพื่อใหสินคาไดรับการยอมรับจากผูบริโภค
โดยมีการพัฒนายกระดับคุณภาพตลอด Supply Chain  โดยการ
ยกระดับมาตรฐานตองมีแผนการพัฒนาอยางตอเนื่อง  เปดโอกาส
ใหบุคลากรในองคกรสามารถมีสวนรวมในการยกระดับมาตรฐาน/
คุณภาพ  รวมถึงการผลักดันและขยายผลให Supply Chain 
ยกระดับมาตรฐานของตนเองไปพรอม ๆ กัน  

หมวดที่ 4 การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) หมวดท่ี 4 การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) 
เปนการเพิ่มผลิตภาพโดยมุงเนนการนําเทคโนโลยีนวัตกรรม
และระบบการบริหารจัดการสมัยใหมมาใชในกระบวนการผลิต
ตามแนวคิด Industry 4.0 โดยมีการวางแผน/กลยุทธและผลักดัน
ลงสู การปฏิบัติ มีการตรวจสอบการดําเนินงานและวัดผล
เพ่ือทบทวนและปรับปรุงระบบโดยใชขอมูลจริง มีการจัดสรร

ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนแผนงานท่ีไดกําหนด ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานใหมีทักษะ มีการฝกอบรมอยางเปนระบบและติดตาม
ประสิทธิผลการฝกอบรม เพ่ือลดตนทุนและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขัน

หมวดที่ 5 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมวดที่ 5 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เปนการพิจารณา
ปจจัยที่มีผลตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยางรอบดาน  โดยมุงเนน
การมีความสามารถในการสร างมูลค าเพิ่มจากการพัฒนา
นวัตกรรมทําใหมูลคาการคา/การลงทุนเติบโตข้ึนอยางตอเน่ือง 
สถานประกอบการอาจมีการรวมทําการวิจัยและพัฒนากับคูคา
เพื่อสร างนวัตกรรมการผลิตสินคาใหตรงกับความตองการ
ของลู กค  า  การยกระดั บฝ  มื อแร ง ง านด  าน เทค โน โล ยี
และนวัตกรรมเพ่ือใหสามารถรองรับเทคโนโลยีที่มีความกาวหนา 
บางสถานประกอบการมีการทํากิจกรรมสนับสนุนใหพนักงาน
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จัดทําโดย :
นางสาวอัมพรพรรณ วงษทาเรือ  

แหลงขอมูลอางอิง :
 ● หนังสือ The Prime Minister’s Award 2018, 

กระทรวงอุตสาหกรรม
 ● จับตา 10 S-Curve อุตสาหกรรมดาวเดน 

คาดไทยใช 5-10 ปเขาใจเทคโนโลยี รอดการ Disruption,
https://www.marketingoops.com/news/biz-news/

10-s-curve/, August 24, 2018   
 ● เอกสารสรุปผลการดําเนินงานของคณะทํางานพิจารณา

คัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภทอุตสาหกรรม
ศักยภาพ, สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, ก.ย. 2562

 ● แนวปฏิบัติที่ดี (Best  Practice) ของสถานประกอบการ
ที่ไดรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ, 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, ก.ย. 2562

มีความคิดสรางสรรคนวัตกรรมใหมอยางตอเนื่องใหสถาน
ประกอบการนําไปใชเพ่ิมมูลคาสินคาได การมีความสามารถ
ในการจําหนายสินคาท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยแนวทาง
หนึ่งในการขยายตลาดในตางประเทศ คือ นอกจากจะทําการ
ส  ง ออก โดยตรงแล  ว  สถานประกอบการ ท่ีมี ศั กยภาพ
และเงินทุนเพียงพอจะใชวิธีการไปต้ังบริษัทผู แทนจําหนาย
สินคาในตางประเทศเพ่ือเปนจุดจําหนายและกระจายสินคา
ในภูมิภาคใกลเคียงหรือมีการร วมกับ Local Distributer 
ในตางประเทศทํากิจกรรมสนับสนุนการตลาด ซึ่งจะสงผลใหเกิด
การคาและการลงทุนของสถานประกอบการน้ัน ๆ เพ่ิมข้ึน 
สามารถสรางมูลคาจากการพัฒนานวัตกรรมโดยมีการเติบโต
ทางดานรายได มูลคาการจําหนายที่เพิ่มขึ้นจะสงผลใหมีการ
ขยายฐานลูกคา มีการขยายลงทุน ขยายการจางงาน และมีการใช
วัตถุดิบในประเทศที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง เกิดคุณประโยชน
ตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภาพรวม

หมวดที่ 6 การพัฒนาบุคลากรและองคความรูหมวดที่ 6 การพัฒนาบุคลากรและองคความรู
ทางเทคโนโลยีทางเทคโนโลยี คํานึงถึงการพัฒนาองคความรู เพื่อพัฒนา
บุคลากรอยางตอเน่ือง มีการจัดการความรู ด านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่สามารถสรางมูลคาเพ่ิมไดเพื่อใหนําความรู 
ไปใชในการพัฒนากระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑไดอยาง
ตอเนื่อง และมีการสงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ
ใหม  ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงบางสถานประกอบการ
มีการสงเสริมความรูโดยสนับสนุนใหมีการถายทอดองคความรู
จากรุนผูเกษียณอายุสูพนักงานรุนใหมทําใหมีการพัฒนาความรู
ของบุคลากรอยางตอเนื่องไมขาดหาย
 สําหรับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสถาน
ประกอบการท่ีได รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด น  ประเภท

อุตสาหกรรมศักยภาพ ไดถูกนํามารวบรวมเปนเลมสมบูรณ 
ซึ่งในการนี้สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมตองขอขอบคุณสถาน
ประกอบการที่อนุญาตใหนํา สิ่งดีดี ... จากรางวัลอุตสาหกรรม
ดีเดนประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ มาเผยแพรเปนแบบอยาง
ที่ดีแกผู ประกอบการรายอื่น ๆ และเปนความรูใหแกผู ที่สนใจ 
ทั้งนี้ ผูประกอบการอุตสาหกรรมหรือผูที่มีความสนใจจะศึกษา
รายละเอียด สามารถขอรับเลมไดที่กองนโยบายอุตสาหกรรม
รายสาขา 2 ชั้น 2 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
โทร. 0 2202 4381, 0 2202 4391 หรือ  Download ขอมูล
ไดที่เว็บไซตของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม http://www.
oie.go.th
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เกร็ดความรูคูอุตสาหกรรม นวัตกรรม
การรายงาน
ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม
รายเดือน

หนาเดียวจบ...
ครบทุกขอมูล

จากตัวเลขที่ยุงยาก จํานวนขอมูลที่มาก 
มาเปนการสรุปทุกอยางในหนาเดียว
 สศอ. มีการจัดทําดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม หรือ MPI 
เร่ิมต้ังแตป พ.ศ. 2543 เปนตนมา โดยรวบรวมขอมูลจาก
การสํารวจผลการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรมการผลิตมา
ประมวลผลเปน MPI รายเดือนเทียบกับคาเฉล่ียของปฐาน 
ซึ่งไดปรับเปล่ียนปฐานทุก 5 ป ตามสํามะโนอุตสาหกรรม
ของสํานักงานสถิติแหงชาติ โดยปจจุบันสามารถจําแนกขอมูล
เปน 21 สาขาอุตสาหกรรม 68 กลุมอุตสาหกรรม 255 ผลิตภัณฑ 
จัดทํารายงานในรูปแบบตารางตัวเลขเปน Excel file และแผนภูมิ 
และประกอบดวย 7 ดัชนีอุตสาหกรรมและอัตราการใชกําลัง

 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ในฐานะที่เปนหนวยงานกําหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศ จําเปนตองรูทันขอมูลอยางครอบคลุม รอบดาน รวดเร็วและทันตอเหตุการณ การวิเคราะหขอมูล
เพื่อเปนการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและแมนยํา
มีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะเปนเคร่ืองมือนําไปสูการช้ีนําการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสูความย่ังยืน ทั้งน้ี 
สศอ. มีผลิตภัณฑหลักคือ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index: MPI) จัดทํา
และเผยแพรรายงานเปนประจําทุกเดือน และมีผูใชขอมูลทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและตางประเทศ

การผลิต เสนอตอคณะกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม แถลงขาว
และเผยแพรผานทางเว็บไซต สศอ. ทั้งนี้ การเตรียมขอมูลใหพรอม
ในการประชุมท้ังภายในหนวยงานและภายนอก การแถลงขาว
ของผู บริหาร สศอ. การตอบประเด็นคําถาม หรืองานอ่ืน ๆ 
จําเป นต องจัดทําเอกสารหลายชุด และระยะเวลาท่ีจํากัด 
นอกจากน้ี ยังตองนําเสนอในรูปแบบท่ีสื่อสารเขาใจงายและ
ครอบคลุมทุกประเด็น อาทิ การเตรียมขอมูลในรูปแบบท่ีกระชับ
และครอบคลุม ภายในเอกสารเพียงหนาเดียว นําเสนอรัฐมนตรี 
และผูบริหารกระทรวง เพ่ือเปนขอมูลประกอบการลงพื้นท่ี
ครม.สัญจร และ อก. สัญจร 

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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 One Page MPI เกิดจากการประยุกต ใช เครื่องมือ 
Microsoft Power Business Intelligence มานําเสนอ
รายงานขอมูลสถานการณดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายเดือน
ฉบับหนาเดียว ที่ครอบคลุมขอมูลในทุกมิติ สามารถนําไปใชงาน
ตอไดอยางสะดวกและครบถวน Power BI เปนเทคโนโลยี

จากหลายแหลง ทั้งฐานขอมูล ไฟลตาง ๆ ทั้ง Excel, Text File 
และขอมูลจากเว็บไซต ใชเวลาในการพัฒนาไมมาก จากประโยชน
ของ Power BI ทีมผูเขียนจึงนํามาประยุกตใชงานกับการเตรียม
ขอมูล MPI มาเปน One page MPI เพื่อนําเสนอเปนรายงานสรุป
ภายในหนาเดียว

 ถึงแมวาทีมผูเขียนพยายามจัดเตรียมขอมูลท่ีจะนําเสนอ
ในรูปแบบที่กระชับและครอบคลุม แตยังไมมีเคร่ืองมือท่ีจะเพ่ิม
ความสะดวก รวดเร็วและครอบคลุมเพียงพอที่จะนําเสนอ
ไดภายในหนาเดียว ซึ่งตอมา สศอ. ไดจัดกิจกรรม โครงการ
ประกวดนวัตกรรมตนแบบ OIE Improvement Idol Award ขึ้น 
โดยผูบริหาร สศอ. ใหความสําคัญและจัดขึ้นเปนประจําทุกป 
ในป 2562 นี้ ผูเขียนจึงไดนําเสนอผลงาน “One Page MPI”
โดยทีมผู เขียนสนใจสมัครเขารวมโครงการ และใชชื่อทีมวา 
HOPE ตามหลักการสําคัญในการพัฒนาทักษะความรู ตาง ๆ 
โดยมีความหมาย
 H  HAPPINESS (ความสุข) 
 O  OPTIMISM (มองโลกในแงบวก)
 P  PERSEVERANCE (ความขยันหมั่นเพียร)
 E  EXPERIENCE (ประสบการณ)

และเครื่องมือท่ีจะชวยใหเราทํางานกับการวิเคราะหข อมูล
ในทางธุรกิจชวยงานดาน Business Intelligence ไดอยาง
งายดาย รวดเร็ว และสรางรายงานไดอยางนาสนใจ โดยไมตอง
มีความรู  ในเชิงเทคนิคของ IT มาก การจัดการกับข อมูล
ทั้งจัดระเบียบ คํานวณ ปรับแตงอัตโนมัติ และยังเปนเคร่ืองมือ
ในการสรางรายงาน มีความสามารถในการรวม ประสานขอมูล
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 จากรูปสถานการณดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายเดือน
ฉบับหนาเดียว (One page MPI on Power BI) ซึ่งเกิดจากการ
จัดทําขอมูลดวย Power BI อยางงาย สามารถอธิบายไดดังนี้ 
 1.  ตัวเลขบอกถึงระดับ MPI เดือนปจจุบัน ตัวเลขอัตรา
การเปลี่ยนแปลงของ MPI เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
ตัวเลขอัตราการเปลี่ยนแปลงเม่ือเทียบกับเดือนกอน และตัวเลข
อัตราการใชกําลังการผลิต (Capacity Utilization: CAPU) 
 2.  ดัชนีผลผลิต MPI รายเดือน แสดงกราฟของ MPI และ 
CAPU เปนรายเดือน ยอนหลัง 12 เดือน เปนภาพรวมทั้งป
 3.  ดัชนีผลผลิต MPI รายไตรมาส แสดงตารางและกราฟ
ของ MPI และอัตราการเปลี่ยนแปลงเม่ือเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน เปนรายไตรมาส ไตรมาสปจจุบันและไตรมาสกอนหนา
 4.  ดัชนีผลผลิต MPI รายป แสดงตารางและกราฟ
ของระดับ MPI และอัตราการเปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกับปกอน 
เปนรายป เปนปปจจุบันและปกอนหนา
 5.  อุตสาหกรรมสงผลบวกตอดัชนี แสดงตารางของกลุม
ของอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญท่ีส งผลตอดัชนีในเชิงบวก 
5 อันดับแรก ในเดือนปจจุบัน โดยจะแสดงอัตราการขยายตัว
ของแตละสาขาอุตสาหกรรม 
 6.  อุตสาหกรรมสงผลลบตอดัชนี แสดงตารางของกลุม
ของอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญท่ีส งผลตอดัชนีในเชิงบวก
5 อันดับแรก ในเดือนปจจุบัน โดยจะแสดงอัตราการขยายตัว
ของแตละสาขาอุตสาหกรรม
 7.  ภาวะความเช่ือมั่นทางธุรกิจของผู ประกอบการ
จากกลุมตัวอยาง แสดงเปนตารางตัวเลขระดับความเชื่อม่ัน
ทางธุรกิจของเดือนป จจุบันและเดือนถัดไป ซึ่ งใช  เฉพาะ
ภายใน สศอ. เทานั้น

เกร็ดความรูกับเครื่องมือ Microsoft Power BI
Power BI เปนชุดของเคร่ืองมือในการวิเคราะห

ขอมูลธุรกิจ (ฺBusiness Analytics Tool) และสรางรายงาน
ไดอยางนาสนใจ ชวยเพิ่มมุมมอง ใหกับผูใชงานเพื่อประกอบ
การตัดสินใจ แบบรวมศูนย สามารถปรับขอมูลใหทันสมัย
ไดทันที อีกทั้งยังสามารถเขาถึงไดจากทุก ๆ อุปกรณ
ผูใชสามารถเขาถึงขอมูลในมุมท่ีตองการ เพ่ือท่ีจะหาคําตอบ 
เพื่อตัดสินใจ และยังสามารถเขาถึงข อมูลและรายงาน
ของคุณไดจาก Apps Power BI Mobile ทั้งใน Windows, 
iOS, Android อีกดวย ดวยหลักการของ Design One View 
Anywhere สามารถรองรับขอมูลไดหลายรูปแบบไมวา
จะเปน ฐานขอมูล (Database) ไฟล (File) และระบบตาง ๆ 
ได แก  SAP HANA, Hadoop, Google Analytics, 
Facebook เป นต น สามารถนําข อมูลของท้ังองค กร 
ไมวาจะอยูบน Cloud หรือ On-Premise โดยใช Power BI 
Gateway ที่จะเช่ือมโยงไปยังฐานขอมูล SQL Server, 
Analysis Service หรือแหลงตาง ๆ ใหมาอยูใน Dashboard 
เดียวกันใน Power BI และเผยแพรไปใหกับทุก ๆ อุปกรณ 
หรือนําไปแสดงผลในเว็บไซต เปล่ียนจากขอมูลเปนขอมูล
เชิงลึกในไมกี่นาทีดวย Power BI Desktop
 Power BI Desktop คือ เคร่ืองมือในการจัดการ
กับข อมูล ทั้งจัดระเบียบ คํานวณ ปรับแต งอัตโนมัติ 
และยังเปนเครื่องมือในการสรางรายงาน มีความสามารถ
ในการรวม ประสานขอมูลจากหลายแหลง ทั้งฐานขอมูล 
ไฟลตาง ๆ ทั้ง Excel, Text File และขอมูลจากเว็บไซต 
ทําใหงานอันแสนนาเบื่อ เปนงานที่สนุก ใชเวลาในการพัฒนา
ไมมาก

BIBI
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  8.  เปนการบรรยายสรุปภาพรวม One page MPI
ในเดือนปจจุบัน
 9.  ดัชนีผลผลิต MPI (ASIA) เปรียบเทียบกับไทย 
แสดงกราฟ MPI ของไทยเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียน
ที่สําคัญซ่ึงเปนคูแขงในภาคการผลิตของไทย ไดแก อินโดนีเซีย 
เกาหลีใต มาเลเซีย ไตหวัน และเวียดนาม 
 10.  ดัชนีผู จัดการฝายจัดซ้ือ (Purchasing Manager 

Index: PMI) แสดงตารางและกราฟการเปรียบเทียบ PMI โลก 
(PMI Global) และ PMI ประเทศไทย (จัดทําโดย Markit) 
 11.  QR code ซึ่ งสามารถติดตามและดาวน โหลด 
One page MPI on Power BI by HOPE ได
 จุดเดนของ One page MPI โดยใชเครื่องมือ Power BI 
คือ ทําใหสามารถมองเห็นภาพรวมของ MPI ทั้งในภาพกวาง
เปนรายเดือน รายไตรมาส และรายป และมองเห็นภาพในเชิงลึก
ของ MPI ในรายกลุมอุตสาหกรรมที่ส งผลตอ MPI รวมทั้ง 
ในเชิงคุณภาพและการคาดการณ โดยมีแสดงขอมูลที่ครอบคลุม
ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของผูประกอบการโดยตรง และ PMI 
ที่คาดการณระยะสั้น ที่ทําใหเปนการเตือนภัยและชี้นําภาวะ
อุตสาหกรรมท่ีจะเกิดข้ึน รวมทุกอยางในหนึ่งหนา สามารถ
พิมพออกมาหนาเดียวจบ...ครบทุกขอมูล ตลอดจนสามารถ
ดาวนโหลดขอมูลและเขาถึงไดทุกที่ทุกเวลาผาน QR code 
ที่อยูบน One page MPI

ประโยชนที่ไดรับจากการจัดทํา One page MPI 
และการเข  าร วมนวัตกรรมต นแบบ OIE 
Improvement Idol Award
 1. ประโยชนตอองคกร ทําใหผู บริหารและเจาหนาท่ี
สามารถนํา One page MPI ไปใชในการเขาร วมประชุม 
ประกอบการวิเคราะห และนําเสนอภาพรวมของสถานการณ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและรายสาขาอุตสาหกรรมสําคัญ

ที่สงผลตอดัชนี MPI ไดอยางสะดวก รวดเร็ว และงายตอการพกพา 
ตลอดจนสามารถติดตามผานออนไลน หรือพิมพเปนเอกสารได
ภายใน 1 หนา
 2. ประโยชนตองาน ทําใหลดภาระและเวลาในการ
จัดเตรียมเอกสารตาง ๆ ในเวลาท่ีจํากัดและทันทวงที สามารถ
สรุปขอมูลที่มากไดภายในหนาเดียว
 3. ประโยชนตอผูรับบริการขอมูล/ผูเก่ียวของ ผูสนใจ
สามารถเขาใจ สะดวก และงายตอการนําไปใชประโยชน ปจจุบัน
อยูระหวางการปรับปรุงและพัฒนาใหมีความสมบูรณ หากไดรับ
ความเห็นชอบของผูบริหารจะไดมีการเผยแพรในหนาเว็บไซต
ของ สศอ. ตอไป
 4. ประโยชนตอตัวผูเขียน ทําใหไดพัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น รวมทั้งเปนการฝกที่จะใชความพยายามคนควา
และทดลองใชเคร่ืองมือใหม ๆ ที่ทันสมัยมาชวยใหการทํางาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากผลงาน
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จัดทําโดย
นางสาววรนาถ ดานผดุงทรัพย 

นางสาวพัชราวดี คํารอด 

แหลงขอมูลอางอิง:
https://powerbi.microsoft.com/en-us/what-is-power-bi/

ตนแบบสามารถนํามาประยุกตใชกับงานที่ทําอยู ในปจจุบัน

ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น แลวยังได ฝ กการทํางานเปนทีม 
รับฟ งความคิดเห็นของผู อื่น การแก ไขป ญหาเฉพาะหนา 
และเกิดความคิดสรางสรรค 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในอนาคต
 เน่ืองจากเครื่องมือ Power BI เปนเคร่ืองมือท่ีนาสนใจ
และนํามาชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน ควรมีการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการในการใช Power BI เพื่อพัฒนาตอยอดการประยุกต
ใช Power BI ในการทํางาน ซึ่งหากพิจารณาใหนําเขามาใชงาน
จริง Power BI Professional จะมีฟงกชั่นที่นาสนใจอีกมากมาย
ใหเลือกใช มากกวาเวอรชั่นทดลอง โดยทีมผู  เขียนเห็นวา 
Power BI ตอบโจทยกับงานปจจุบันท่ีตองกระชับ รวดเร็ว 
งายและสวยงาม ในการนําเสนองาน 

 นอกจากนี้ หากนําแนวคิดวิธีการ One page MPI 
ซึ่งเปนการสรุปสถานการณอุตสาหกรรมการผลิตรายเดือน
ฉบับหนาเดียวไปประยุกตใชหรือตอยอดเพิ่มเติมจากสถาณการณ
ในภาพรวม เปนสถานการณรายสาขาอุตสาหกรรมหรือกลุม
อุตสาหกรรมและมีขอมูลในเชิงลึกจะเปนการพัฒนาตอยอด
ผลงาน One page MPI ไดอยางดีเยี่ยม เช น จัดทําเปน
สรุปสถานการณของอุตสาหกรรมอาหาร ยานยนต ไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส หรือสถานการณการนําเขา-สงออกของสินคา
อุตสาหกรรมที่สําคัญ เปนตน

ทายสุด แตไมสุดทาย
 ในที่สุดผลงาน One page MPI on Power BI by HOPE 
ของผูเขียน ไดรับรางวัลยอดเยี่ยม โครงการประกวดนวัตกรรม
ตนแบบ OIE Improvement Idol Award 2019 ซึ่งเปนความ
ภาคภูมิใจอยางย่ิงของทีมผู เขียน ทายน้ี ผู เขียนขอใชพื้นที่
ในบทความนี้ ขอขอบพระคุณผูบริหาร สศอ. ทุกทานที่มีโครงการ
ประกวด Improvement Idol ที่ทําใหเจาหนาท่ี สศอ.ไดพัฒนา
ทักษะความคิดและกระบวนการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณ กองสารสนเทศและเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ที่ใหการสนับสนุนการปรับปรุงผลงาน One page MPI คร้ังน้ี 
และพ่ีนอง สศอ. ทุกทานท่ีใหกําลังใจดวยดีมาโดยตลอด รวมท้ัง 
ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญจากสถาบันพลาสติก และคณาจารย
จากสถาบันพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ที่ไดจัดทํา
หลักสูตรการฝกอบรม Big data ภายใตโครงการการพัฒนา
ระบบจัดการขอมูลขนาดใหญเพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม ที่ไดใหความรูเรื่อง Power BI 
และท่ีสําคัญ และทีมผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดบอกเลา
ประสบการณใหม ๆ ในโอกาสตอไป



รอบรั้ว อุตสาหกรรม
นายณัฐพล รังสิตพล ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เปนประธานในพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการท่ีดีและพลัง
ของแผนดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เพื่อนอมถวายเปนราชสักการะ ตลอดจนแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีและนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท
สมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว โดยเปดกรวยถวายราชสักการะ กลาวถวาย
พระพรชัยมงคล กลาวนําคําถวายสัตย ปฏิญาณ ถวายความเคารพ 
รวมรองเพลงสรรเสริญพระบารมี และสดุดีจอมราชา โดยมีคณะผูบริหาร 
ขาราชการ และเจาหนาท่ี สศอ. รวมพิธีอยางพรอมเพรียง ในวันท่ี 26 
กรกฎาคม 2562 ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายณัฐพล รังสิตพล ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เป นประธานเป ดงานสัมมนา “ประกอบการอย างอัจฉริยะ . . .ก าวทัน
ภาวะอุตสาหกรรม” โดยมีนายสันติ เหลาบุญเสงี่ยม รองผู ว าราชการ
จังหวัดขอนแกน กลาวตอนรับ และนายภานุวัฒน ตริยางกูรศรี ผูตรวจราชการ
กระทรวงอุตสาหกรรม รวมบรรยายพิเศษ “นโยบายอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่
สูอุตสาหกรรม 4.0” ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแกน 
โฮเทล แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จังหวัดขอนแกน

นายสุริยะ  จึง รุ  ง เรืองกิจ  รัฐมนตรีว  าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
เข าตรวจเย่ียมและมอบนโยบายใหสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
พรอมนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เขารวมประชุม 
โดยมีนายณัฐพล รังสิตพล ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
และคณะผูบริหารใหการตอนรับ ในวันท่ี 7 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายณัฐพล รังสิตพล ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เป นประธานเป ดงานสัมมนา Smart Platform on i- Industry
คลิกเดียว…ครบ จบทุกเรื่อง ในงาน Thailand Industry Expo 2019 
ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารอิมแพค เมืองทองธานี
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OIE Business Indicators

การสงออก – นําเขา สินคาอุตสาหกรรมไทย ไตรมาส 2 ป 2562

ไตรมาส 2 ป 2562 การสงออกสินคาอุตสาหกรรม (ไมรวมทองคํา) หดตัว
รอยละ 5.3 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากการหดตัวของสินคา
สําคัญหลายรายการ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ แผงวงจร
ไฟฟา รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ เคมีภัณฑ เม็ดพลาสติก เครื่องจักร
ที่ใชในการกอสราง เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ ตามลําดับ ดานตลาดสงออก
สินคาอุตสาหกรรม (ไมรวมทองคํา) ในไตรมาสท่ี 2 ป 2562 ตลาดหลักหดตัว
ในหลายตลาด อาทิ จีน อาเซียน (5) สหภาพยุโรป (27) และญี่ปุน

ไตรมาส 2 ป 2562 การนําเขาสินคาหดตัวรอยละ 3.6 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน โดยการนําเขาสินคาเช้ือเพลิงหดตัวรอยละ 3.4 สินคาทุนหดตัว
รอยละ 5.2 จากการนําเขา เครื่องรับสงสัญญาณและอุปกรณติดตั้ง มอเตอรไฟฟา 
เทปแมเหล็ก จานแมเหล็ก และสวนประกอบคอมพิวเตอร ที่หดตัว 
สวนสินคาวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป (ไมรวมทองคํา) หดตัวรอยละ 2.8 จากการ
หดตัวของการนําเข าเคมีภัณฑ สินแร อลูมิเนียมและผลิตภัณฑ อุปกรณ
สวนประกอบเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อาทิ แผงวงจรไฟฟา ตามลําดับ

สินคาอุตสาหกรรม 3 อันดับแรกในตลาดสงออกสําคัญของไทย ไตรมาส 2 ป 2562

-  อัญมณีและ
 เครื่องประดับ 
   (ไมรวมทองคํา)
   (+84.0%)
-  ปูนซิเมนต
 (+27.2%)
-  เครื่องปรับอากาศและ
 สวนประกอบ
 (+10.3%)
  

- รถยนต อุปกรณและ
   สวนประกอบ
   (+15.7%)
-  ผลิตภัณฑยาง 
 (+11.5%)
- เครื่องสําอาง สบู และ 
 ผลิตภัณฑรักษาผิว
 (+67.0%)

-  ผลิตภัณฑยาง 
 (+22.8%)
-  รถยนต อุปกรณ
 และสวนประกอบ
 (+36.2%)
- เครื่องจักรกล
 และสวนประกอบ
 (+23.8%)
 

-  เครื่องปรับอากาศ
 และสวนประกอบ
   (+22.6%)
-  เคมีภัณฑเซรามิก
   (+31.7%) 
-  ผลิตภัณฑยาง
   (+10.9%) 

-  ผลิตภัณฑยาง 
   (+26.8%)
-  รถยนต อุปกรณ
 และสวนประกอบ
   (+31.9%)
-  เครื่องจักรกล
 และสวนประกอบ 
  (+23.8%)

หมายเหตุ :  อาเซียน (5) ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และบรูไน
                CLMV       ไดแก กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม

ที่มา : กระทรวงพาณิชย

สินคา
2559 2560 2561 2562

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

สงออกสินคาอุตสาหกรรม
-1.7% -4.5% 2.7% 3.2% 6.1% 12.8% 10.0% 13.7% 14.6% 10.7% 5.2% 0.6% -2.1% -5.3%

(ไมรวมทองคํา)

นําเขาสินคาทุน -2.3% -11.1% 2.7% -0.1% 3.5% 11.6% 9.1% 8.0% 12.2% 7.9% 0.0% 1.5% -8.9% -5.2%

นําเขาวัตถุดิบฯ
-11.4% -3.3% 1.2% 12.0% 14.5% 16.0% 10.3% 11.6% 15.5% 10.2% 10.1% 7.0% -2.7% -2.8%

(ไมรวมทองคํา)



OIE Business Indicators ตัวชี้วัดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

ไตรมาสที่ 2/2562 MPI หดตัวรอยละ 2.5 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน อุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีหดตัวจากไตรมาสเดียวกัน
ของป 2561 อาทิ นํ้าตาล ยางอื่น ๆ ที่มิใชยางลอ HDD สวนอุตสาหกรรมที่ขยายตัว อาทิ เครื่องปรับอากาศ นํ้ามันปาลม

โดย :  สาํนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม โทรศพัท 0 2202 4373 โทรสาร 0 2644 8316 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.oie.go.th

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

MPI (%YoY)
2561 Apr 3.6

May 4.9
Jun 4.9
Q2 4.5
Jul 4.8
Aug 2.3
Sep -0.1
Q3 2.3
Oct 5.7
Nov 0.8
Dec 1.2
Q4 2.6

2562 Jan 0.6
Feb -1.3
Mar -2.7
Q1 -1.2
Apr 1.5
May -3.4
Jun -5.3
Q2 -2.5

The Early Warning System of Industrial Economics: EWS-IE

หลักการพิจารณา EWS-IE สัญญาณไฟ
EWS-IE สัญญาณไฟเปนเครื่องมือที่มีความสามารถในการช้ีนําภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปนระยะเวลา 
2-4 เดือน แบงออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะปกติ เตือนระยะเบ้ืองตน และเตือนระยะรุนแรง โดยระยะปกติ
จะแสดง สัญญาณไฟสีเขียวสัญญาณไฟสีเขียว เตือนระยะเบื้องตนจะแสดง สัญญาณไฟสีเหลืองสัญญาณไฟสีเหลือง และเตือนระยะรุนแรง
จะแสดง สัญญาณไฟสีแดงสัญญาณไฟสีแดง
EWS-IE เดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2562 สงสัญญาณเตือนระยะตน โดยตัวแปรองคประกอบ
ที่สงสัญญาณปกติ ไดแก ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคของจีน ตัวแปรองคประกอบที่สงสัญญาณไมปกติในเบื้องตน 
ไดแก ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนของไทย ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนของไทย ดัชนีคําส่ังซ้ือทั้งหมด
ของไทย และตัวแปรองคประกอบที่สงสัญญาณไมปกติ ไดแก ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย ดัชนีผูจัดการ
ฝายจัดซ้ือภาคอุตสาหกรรมของญ่ีปุน ดัชนีผูจัดการฝายจัดซ้ือภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ดัชนีความเชื่อมั่น
ทางธุรกิจของยูโรโซน

หมายเหตุ: ขอมูลที่ใชในการประมวลผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยเปนขอมูลเดือนเมษายน 2562

หมายเหตุ : ()  หมายถึง อัตราการขยายตัว YoY (%)
               *  ตัวเลขประมาณการเบื้องตน

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)


