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Editor’s Note

หากตองการนําขอเขียนหรือบทความในฉบับ ไปตีพิมพ เผยแพร
หรือเพื่อประโยชนอื่นใดกรุณาอางอิงแหลงที่มา

สวัสดีคุณผูอาน OIE SHARE ฉบับเดือนมีนาคม เดือนที่กําลังจะกาวเขาสู
หนารอนกันอยางเต็มตัวแลวนะคะ สําหรับแฟนคลับ OIE SHARE

ที่ยังติดตามเรื่องราวสาระความรูตาง ๆ ในฉบับนี้เหลานักเขียนพรอมเสิรฟ
บทความดี ๆ ใหกับคุณผูอานที่รัก โดยเริ่มจากคอลัมน Econ Focus กับ
หวัขอ เชือ่มโยงอตุสาหกรรม กลไกสรางโอกาสทองของธรุกจิแฟชัน่ไทยใน
อาเซียน สวนสรุปสถานการณการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนแรก ป 2560 
จะเปนอยางไรพลกิเขาไปดไูดเลยคะ ในคอลมัน Sharing ทานผูอานจะไดรูถงึ 
นวตักรรมดชันผีลผลติอตุสาหกรรม : ขยายความครอบคลมุไปสูหมวดไฟฟา 
และการใชประโยชนจากขอมูลการใชไฟฟาในภาคอุตสาหกรรม สุดทายนี้
พลาดไมไดกับคอลัมน เก็บมาเลา ไปเดินตามรอยพอกับเรื่อง  สศอ. ตามรอย
พอ... ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
  สําหรับฉบับนี้เรายังเปดรับความคิดเห็นของทุกทานทุกชองทาง
ขอบคุณคุณผูอานที่ติดตาม OIE SHARE พบกันใหมฉบับหนา สวัสดีคะ



3

ECONECONECONF  CUS

สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

1ป 2558 GDP ของประเทศไทยเทากับ 395 พันลานเหรียญสหรัฐฯ (ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย) โดยเปน GDP ของภาคการผลิต 149 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 
หรือรอยละ 37.7 ของ GDP ทั้งประเทศ ที่มา:  Central Intelligence Agency (CIA) และการสงออกอุตสาหกรรมแฟชั่นมีมูลคา 14.57 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 
(ที่มา: กระทรวงพาณิชย)
2ขอมูลลาสุด ณ ไตรมาส 2 ป 2558 อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยมีจํานวนแรงงาน 1,306,422 คน โดยผูมีงานทําในภาคอุตสาหกรรม เทากับ 6,453,603 คน 
หรือรอยละ 16.97 ของกําลังแรงงานที่มีงานทําทั้งประเทศ (ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ)

เชื่อมโยงอุตสาหกรรม 
กลไกสรางโอกาสทอง

ของธุรกิจแฟชั่นไทยในอาเซียน

เมือ่โลกของเราหมนุเขาสูสภาวะไรพรมแดน หรอืยคุโลกาภวิตันทีร่ะบบเศรษฐกจิและการคาขายเกดิการเปลีย่นแปลง ผูบรโิภค
สามารถเขาถึงสินคาและบริการที่ตองการไดงายขึ้น สงผลใหผูประกอบการทั่วทุกมุมของโลกตองพัฒนาตนเอง เพื่อใหอยู
รอดและเตบิโตไดในยคุนี ้ซึง่อตุสาหกรรมแฟชัน่เปนหนึง่สาขาอตุสาหกรรมทีจ่าํเปนตองสรางความเชือ่มโยงพึง่พากนัและกนั
ระหวางอตุสาหกรรมการผลติและธรุกจิบรกิารทีเ่กีย่วของโดยเฉพาะในกลุมประเทศภมูภิาคอาเซยีน ตัง้แตตนนํา้จนถงึปลาย
นํ้า ตลอดจนเพิ่มผลิตภาพ (productivity) และสรางนวัตกรรมรวมกัน..สูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันที่ยั่งยืน  

อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย..กับโอกาสในอาเซียน

 อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย เปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีสวนสําคัญตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สามารถสราง
รายไดจากการสงออกประมาณ 15,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเปนสัดสวน รอยละ 9.8 ของ GDP ภาคอุตสาหกรรมทั้ง
ประเทศ1 และกอใหเกดิการจางงานกวา 1.3 ลานคน หรอืคดิเปนสดัสวน รอยละ 17 ของจาํนวนแรงงานภาคอตุสาหกรรมทัง้หมด2  

แตเมื่อโลกกาวเขาสูยุคโลกาภิวัตน สงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจและรูปแบบการคาขายเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากกระแส

16.97%

การแขงขันทางธุรกิจและการแสวงหาตลาดดําเนินไปอยาง
รวดเร็วและมีความซับซ อนมากขึ้นประกอบกับการค า
แบบผูกขาดถูกแทนที่ดวยการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่ง
อตุสาหกรรมแฟชัน่ไทย ยงัถอืวาขาดการรวมตวัและเชือ่มโยงกนั
แมจะมีการกระจายตัวกันทั่วประเทศก็ตาม   
 ดังนั้น การพัฒนาการรวมกลุ มเครือขายอุตสาหกรรม
แฟชั่น (fashion cluster) หรือการสรางความเชื่อมโยงระหวาง
ผูประกอบการทั้งหลายที่อยูในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ
ภาคธรุกจิบรกิารทีเ่กีย่วของ ตัง้แตตนนํา้จนถงึปลายนํา้ ตลอดจน
อตุสาหกรรมสนบัสนนุตาง ๆ  และหนวยงานภาครฐั จะเปนกลไก
หนึ่งที่สําคัญในการสรางความแข็งแกรงใหกับผูประกอบการ
ในอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย
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อาเซียน จัดเปนคู ค าอันดับหนึ่งของไทยในปจจุบัน
โดยมีการรวมตัวกันอยางใกลชิดทางดานเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มุ งเนนการ
สรางตลาดและการมีฐานการผลิตรวมกันรวมถึงการขยาย
ความรวมมือเพื่อเชื่อมโยงโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ สงผล
ใหอาเซียนกลายเปนตลาดสําคัญในการเพิ่มโอกาสทางการ
คาและการลงทุนใหกับผู ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่น
ไทย โดยการใชอาเซียนเปนฐานการผลิตเพื่อลดตนทุนการ
ผลิต โดยอาศัยขอไดเปรียบดานตนทุนแรงงานที่ตํ่ากวาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน รวม
ถึงประโยชนจากการไดสิทธิพิเศษทางภาษีรูปแบบตาง ๆ ใน
ตลาดสงออกที่สําคัญ และการใชอาเซียนเปนฐานการตลาด
เพื่อยกระดับเปน “แบรนดอาเซียน” (ASEAN brand) กอน
จะพัฒนาตอยอดเปนแบรนดระดับโลก3  ทั้งนี้ การสราง
“แบรนดอาเซียน” ใหกับสินคาแฟชั่นไทยจะชวยใหผูประกอบ
การไทย ซึ่งเดิมเปนเพียงผูรับจางผลิต (OEM) กาวสูความเปน
ผู ผลิตที่มีแบรนดสินคาเปนของตนเอง (OBM) ไดงายขึ้น 
เนื่องจากตลาดอาเซียนมีขนาดใหญกวาตลาดไทย ทําให
สามารถประหยัดตนทุนในการลงทุนวิจัยพัฒนา การออกแบบ
และการโฆษณา หรือเกิดการประหยัดตอขนาด (economy
of scale) นอกจากนี้เนื่องจากผูบริโภคในอาเซียนมีความนิยม
(goodwill) ตอสินคาของไทยเปนทุนเดิมอยูแลว จึงทําให
การพฒันาแบรนดแฟชัน่ไปสูตลาดภมูภิาคมคีวามเสีย่งไมสงูนกั

เชื่อมโยงกับใคร..อยางไร 

 เมื่อตัดสินใจที่จะเชื่อมโยงธุรกิจของตนในตลาดอาเซียน 
ผู ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยจําเปนตองศึกษาให
ชัดเจนและลึกซึ้งกอนวา เราอยู ตําแหนงใดในตลาด เรามี
จุดแข็งดานใด เพื่อมองหาพันธมิตรที่เหมาะสม และกําหนด
วางแนวทางการเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเปาหมายหลัก
ของการเชื่อมโยง คือ หลีกเลี่ยงการผลิตสินคาจํานวนมาก 
(mass production) ไปแขงขันกับจีน หรือประเทศผูผลิตอื่น
ที่มีคาแรงตํ่า เชน เวียดนาม กัมพูชา และเปลี่ยนไปเนนการ
สรางมูลคาเพิ่มในหวงโซคุณคา ดวยการดีไซน และนวัตกรรม
การผลิต โดยประเทศอาเซียนที่เปนเปาหมายของการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยจํา เป นต องมีความเหมาะสม
ทั้งดานโครงสรางการผลิต การตลาด และการลงทุนตลอดหวง
โซคุณคา (value chain) นั่นคือ ประเทศที่สามารถเปนไดทั้ง
ฐานการผลิตและฐานการตลาดใหไทย ไดแก อินโดนีเซีย 
เวียดนามและเมียนมาเนื่องจากมีกําลังแรงงานมาก ทําให
มีศักยภาพเปนแหลงผลิตสินคา ประกอบกับระบบเศรษฐกิจ
ทีก่าํลงัเตบิโต และประชากรในประเทศเหลานีน้ยิมสนิคาแฟชัน่

จากไทย สวนประเทศที่จะเปนฐานการตลาดสําคัญ ไดแก 
สิงคโปร เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในดานการคาและการ
กระจายสินคา รวมทั้งประชากรในประเทศมีกําลังซื้อสูง
 ทั้งนี้ แตละประเทศอาเซียนเปาหมายมีทั้งจุดแข็งและ
จุดออนของตน รวมทั้งมีโอกาสและอุปสรรคตออุตสาหกรรม
แฟชั่นไทยที่แตกตางกันไป กลาวคือ สิงคโปร มีระบบการ
คาที่ทันสมัย ชองทางการกระจายสินคาที่หลากหลาย และ
ไมมีขอจํากัดดานการลงทุนจากตางประเทศ แตเนื่องจาก
อัตราคาเชาพื้นที่คาปลีกและคาจางพนักงานที่อยูในระดับสูง 
ทําใหสินคาแฟชั่นไทยเขาไปในตลาดสิงคโปรไดนอยมาก 
อยางไรก็ตาม ชาวสิงคโปรจัดวามีกําลังซื้อสูง จึงเหมาะสม
ที่จะใชเปนฐานการตลาดสําหรับสินคาที่มีคุณภาพดี มีดีไซน 
มเีอกลกัษณ และมรีาคาปานกลาง–สงู ซึง่การเชือ่มโยงฐานการ
ตลาดกบัสงิคโปรควรเนนการสรางแบรนดใหเขมแขง็ และเปนที่
รู จักในประเทศไทยกอน เมื่อแบรนดไดรับความนิยมจาก
นักทองเที่ยวชาวสิงคโปรแลว จึงขยายการทําการตลาดไป
สูสิงคโปร โดยขยายชองทางจําหนายผาน e-commerce 
ใหมากขึ้นตามความนิยมและพฤติกรรมการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคชาวสิงคโปร และเลือกหางคาปลีกที่เหมาะสมกับ
ตําแหนงสินคาของตนเอง เชน หาง Takashimaya ที่เนน
สินคาแบรนดเนมระดับบน หรือหาง Tangs ที่เนนกลุมลูกคา
ระดบักลาง รวมถงึเรยีนรูโมเดลการสนบัสนนุภาคอตุสาหกรรม
ของหนวยงานสิงคโปร อาทิ International Enterprise (IE)
Singapore และ Standards, Productivity, Innovation 
Board (SPRING)

4

3โครงการศกึษาการเชือ่มโยงคลสัเตอรอตุสาหกรรมแฟชัน่ไทยกบัระบบการผลติ การตลาด และการลงทนุในภมูภิาคอาเซยีน, 2559, สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 
(สศอ.) รวมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ)

Fly Now, Greyhound, 

Jelly Bunny



55

อินโดนีเซีย มีประชากรมากที่สุดในอาเซียนและมีคาแรง
ไมสูงมากจึงเหมาะสมที่จะใชเปนฐานการผลิตเพื่อจําหนาย
ในประเทศกรณทีีส่นิคานัน้มโีอกาสทางตลาดใหญพอ   นอกจากนี้
ชนชัน้กลางในอนิโดนเีซยีกาํลงัเตบิโตอยางรวดเรว็จงึเหมาะสม
ที่เปนตลาดสําหรับสินคาที่มีคุณภาพปานกลาง-สูง มีดีไซน 
และมีเอกลักษณเชนกัน ดังนั้น การเชื่อมโยงฐานการผลิตกับ
อินโดนีเซียควรใหความสําคัญกับการเลือกทําเลที่ตั้งที่เหมาะ
สมในการลงทุน ไดแก พื้นที่ทางตะวันออกและตอนกลางของ
เกาะชวา เชน เมอืงเซอมารงั (Semarang) เมอืงสโิดโจ (Sidoarjo)
ซึ่งถือไดวาเปนคลัสเตอรอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม
ของอนิโดนเีซยี และมรีะบบสาธารณปูโภคและโครงสรางพืน้ฐาน
ที่พรอมกวาบริเวณอื่นของประเทศ ประกอบกับแรงงานที่
หาไดงายอยางไรก็ตาม ระบบการถือครองที่ดินยังคงใหเฉพาะ
สิทธิการใชที่ดิน (Using right) เทานั้น ซึ่งไมอนุญาตใหชาว
ตางชาติถือครองเปนกรรมสิทธิ์ได สวนการเชื่อมโยงฐานการ
ตลาดควรเลือกหางคาปลีกที่เหมาะสมกับตําแหนงสินคาของ
ตนเอง เชน หาง Matahari หาง Ramayana เนนตลาดระดับ
กลาง-ลางสวน หาง Sogo หาง Debenhams หาง Metro 
และหาง Central เนนตลาดระดับกลาง-บน รวมถึงการคาขาย
ผานระบบออนไลนใหสอดคลองกบัอตัราการใชโทรศพัทมอืถอื
และการใชอินเทอรเน็ตของผูบริโภคชาวอินโดนีเซียที่มากขึ้น

เวียดนาม มีแรงงานวัยหนุมสาวจํานวนมากและคาแรง
ไมสูงมากนักจึงเหมาะสมที่จะใชเปนฐานการผลิตสําหรับธุรกิจ
ที่ตองใชแรงงานเขมขนโดยควรเลือกลงทุนในภูมิภาคที่มีอัตรา
คาจางแรงงานตํ่า อาทิ จังหวัดดองไน จังหวัดบินเยือง จังหวัด
บาเรีย-หวุงเตาทางตอนใต และจังหวัดไฮฟองทางตอนเหนือ
ของเวียดนาม อยางไรก็ตาม ควรคํานึงถึงตนทุนที่เพิ่มขึ้นจาก
คาสวัสดิการแรงงานในเวียดนามซึ่งอยูที่รอยละ 24 ของคาจาง 
รวมถึงคาฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานเวียดนามที่ยัง
อยูในระดับตํ่ากวาแรงงานไทยนอกจากนี้ประชากรสวนใหญ
มีกําลังซื้อปานกลางและชนชั้นกลางที่กําลังขยายตัวอยาง

รวดเร็วแตชาวเวียดนามจํานวนมากยังนิยมซื้อสินคาราคาถูก
จากตลาดนัด ดังนั้น แนวทางการเชื่อมโยงฐานการตลาดใน
เวียดนาม ควรเนนการรวมทุนกับนักธุรกิจเวียดนาม หรือขาย
แฟรนไชส เนื่องจากกฎหมายการลงทุนเวียดนามจํากัดให
นักลงทุนตางชาติสามารถเปดสาขาธุรกิจไดเพียงแหงเดียว 
โดยหากตองการเปดสาขาเพิ่มจะตองขออนุญาตจัดตั้งจากรัฐ 
เวนแตรานคานัน้มพีืน้ทีน่อยกวา 500 ตารางเมตร ทัง้นีค้วรเนน
การสรางภาพลักษณสินคาไทยดานคุณภาพและดีไซน ภายใต
ราคาที่สมเหตุสมผลเพื่อเจาะตลาดกลุ มลูกคาระดับกลาง 
สวนการจําหนายสินคาผานชองทาง e-commerce ยังมีขอ
จํากัด เนื่องจากชาวเวียดนามยังไมนิยมใชจายผานบัตรเครดิต 
แมวาจํานวนผูใชสมารทโฟนจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วก็ตาม
 เมยีนมา มปีระชากรจาํนวนมาก คาแรงตํา่ และไดสทิธพิเิศษ
ทางภาษีศุลกากรจากสหภาพยุ โรป จึง เหมาะสมที่จะ
ใชเปนฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน และ
การผลิตเพื่อสงออกไปยังสหภาพยุโรปโดยควรเลือกลงทุน
ตั้งโรงงานในทําเลที่เหมาะสม นั่นคือ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ติละวา เนื่องจากความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน และ
เมืองเมาะละแหมง เนื่องจากความสะดวกในการขนสงสินคา
และวัตถุดิบ ซึ่งผู ผลิตสินคาแฟชั่นไทยที่จะเขาไปลงทุนใน
เมียนมาควรมีที่ปรึกษาดานกฎหมายเพื่อใหสามารถขอใบ
อนุญาตในการประกอบธุรกิจ รวมถึงใหคําแนะนําในการ
ขอเชาพื้นที่ตาง ๆ  เนื่องจากพื้นที่สวนมากเปนพื้นที่ของรัฐบาล
ที่ไมอนุญาตใหชาวตางชาติถือครองขณะที่ประชากรจํานวน
หนึ่ง โดยเฉพาะขาราชการและนักธุรกิจเริ่มขยายตัวเปนชนชั้น
กลางอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนกลุมผูบริโภคที่มีรายไดสูงสามารถ
ซือ้สนิคาราคาคอนขางแพงได  โดยไมจาํเปนตองรอชวงลดราคา
ประกอบกับชาวเมียนมาสวนใหญชื่นชอบและนิยมสินคาไทย
จึงมีศักยภาพที่จะเปนฐานการตลาดสําหรับสินคาที่มีคุณภาพ
ปานกลาง-สูง มีดีไซน และมีเอกลักษณ ซึ่งถือวายังมีคูแขง
จาํนวนนอยในเมยีนมาโดยการเชือ่มโยงเมยีนมาใหเปนฐานการ
ตลาดของไทย ควรเนนการประชาสมัพนัธใหผูประกอบการไทย
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ทางปญญาของตนเพื่อปองกันและลดความเสียหายจากการ
ถูกลอกเลียนโดยผูประกอบการชาติอื่น ซึ่งผลิตสินคาคุณภาพ
ตํ่ากวา สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการผลิต ดวยการนํา
ผู เชี่ยวชาญดานการออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ และ
การสรางแบรนด มาใหคําแนะนําในการยกระดับอุตสาหกรรม 
ทัง้การออกแบบและการผลติทีต่รงตามความตองการของตลาด
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการตลาด ดวยการแนะนําที่
ปรึกษาดานกฎหมาย/คูคาในประเทศอาเซียนเปาหมายรวม
ถึงสงเสริมชองทางจําหนายรูปแบบใหม อาทิ e-commerce 
ดวยการสรางตลาดกลาง (Marketplace) ในลักษณะเดียวกับ 
alibaba.com เพื่อเปนแหลงการคาออนไลนครบวงจรของ
ผูประกอบการไทย และแหลงขอมลูแนวโนมความตองการของ
ผูบริโภคจากทั่วโลก ขณะเดียวกันภาคเอกชนตองมีบทบาท
เปนแกนกลางในการขับเคลื่อนธุรกิจ (Driver) เพื่อกระตุน
ใหเกิดความตองการของตลาด โดยมุงเนนการออกแบบและ
พัฒนาสินคาแฟชั่นของตนใหมีความโดดเดนและมีเอกลักษณ 
(Brand style) ที่ชัดเจนและตอบโจทยผูบริโภคอยางแทจริง
แสวงหาชองทางในการจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพในราคา
ทีเ่หมาะสม และผลกัดนัตนเองเขาสูเวทกีารแสดงผลงานแฟชัน่
ในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก

มุมมอง..จากผูเขียน

 จากที่กลาวมาทั้งหมด สรุปไดวาการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย จะเปนเครื่องมือหนึ่ง
ที่สามารถช วยลดอุปสรรคและเพิ่มขีดความ
สามารถในการแขงขันใหกับผูประกอบการไทย 
ผานการสรางฐานการผลิตและฐานการตลาด
ในประเทศเปาหมายที่มีศักยภาพสอดคลองกับ
สถานการณของอุตสาหกรรมและพฤติกรรมการ
บริโภคสินคาแฟชั่นโดยภูมิภาคที่เหมาะสมที่สุด

เขาใจและรูจักตลาดเมียนมามากขึ้น เพื่อสรางความสนใจใน
การเขาไปบุกเบิกตลาดและไดประโยชนจากการเขาตลาดกอน 
(First-mover advantage) อยางไรก็ตามเนื่องจากปจจุบัน
รัฐบาลเมียนมายังไมอนุญาตใหชาวตางชาติเขาไปลงทุนทํา
ธุรกิจการคา (Trading) ในประเทศดังนั้น ผูประกอบการไทย
อาจจําเปนตองจําหนายสินคาผานผูกระจายสินคาทองถิ่น
เชน หางสรรพสินคาในเครือ MKGroup เปนตน ตางจากกรณี
ของอินโดนีเซียที่ผูประกอบการสามารถเปนผูกระจายสินคา
ไดโดยตรง และไมจําเปนตองรวมกับผูกระจายสินคาทองถิ่น

บทบาทรัฐและเอกชน..ที่ตองแสดงรวมกัน

 การสรางความเชื่อมโยงใหกับผูประกอบการอุตสาหกรรม
แฟชัน่ไทย และยกระดบัใหเปนผูนาํดานสนิคาแฟชัน่ในภมูภิาค
อาเซียนนั้น จําเปนตองอาศัยความรวมมือกันระหวางภาค
รัฐและภาคเอกชน โดยแตละฝายมีบทบาทที่ตองรับผิดชอบ
แตกตางกัน กลาวคือ ภาครัฐควรเปนผูสงเสริม (Promoter) 
และผูอาํนวยความสะดวก (Facilitator) อาท ิสงเสรมิการสราง
แบรนดไทยผานการตอยอดโครงการ “กรุงเทพเมืองแฟชั่น” 
เพือ่หนนุเสรมิการกาวไปสูแบรนดอาเซยีน ยกระดบัภาพลกัษณ
ประเทศไทยใหเป นแหลงสินคาแฟชั่นคุณภาพที่มีดีไซน 
ดวยการกระตุ นใหผู ประกอบการไทยคุ มครองทรัพยสิน
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จัดทําโดย
นางสาวขัตติยา วิสารัตน

ภาพประกอบ :
www.freepik.com/free-photo/shallow-bokeh-display-scene-business_1051508.htm’>Designed by Freepik</a>

www.freepik.com/free-vector/mobile-app-for-online-shopping_1011472.htm”>Designed by Freepik</a>
www.pexels.com

และไมควรมองขามอยางยิ่ง คือ อาเซียน นั่นเอง 
ซึง่ถอืเปนตลาดทีจ่ะใหโอกาสสาํคญัแกธรุกจิแฟชัน่
ไทยในการกาวไปสูตําแหนงผูนําดานธุรกิจนี้อยาง
จริงจัง โดยผู ประกอบการจะตองคอยติดตาม
เทรนดแฟชั่นใหม ๆ และแนวโนมความตองการ
ของตลาดโลกที่เปลี่ยนไปอยู ตลอดเวลาเพื่อนํา
มาออกแบบและพัฒนาสินคาใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูบริโภคในตลาดอาเซียน 
 ทิศทางหนึ่งที่ผู ประกอบการอุตสาหกรรม
แฟชั่นไทยควรใหความสนใจ คือ การเติบโต
ของกลุมผูบริโภคสูงวัย โดยประเทศไทยถือเปน
ประเทศที่จะกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุรวดเร็วที่สุดในภูมิภาคนี้
ซึ่งคาดวาภายใน 20 ปขางหนา (ป ค.ศ. 2040)ประเทศไทย
จะมีจํานวนผูสูงวัย (อายุมากกวา 65 ป) ประมาณ 17 ลาน
คน หรือมากกวารอยละ 25 ของประชากรทั้งหมดในประเทศ4 
จากปจจุบัน (ป ค.ศ. 2016) มีสัดสวนอยู ที่ร อยละ 11
ซึง่นอกจากเปนกลุมผูบรโิภคทีม่กีาํลงัซือ้สงูและมคีวามออนไหว
ตอราคาตํา่กวาผูบรโิภคกลุมอืน่ ๆ  แลว ผูสงูวยัเหลานีย้งัมคีวาม
ตองการสนิคาแฟชัน่ทีส่วมใสสบาย มคีณุภาพสงู และเปนเครือ่ง
บงบอกเอกลักษณทางบุคลิกและรสนิยมของคนในยุค Baby 
boom อยางพวกเขา ดังนั้น การพัฒนาสินคาแฟชั่นที่เหมาะ
สมกับสรีระและปญหาทางกายภาพของผูสูงวัยจะเปนการ
เสริมสรางโอกาสใหกับธุรกิจการออกแบบและอุตสาหกรรม
แฟชั่นของไทย เนื่องจากเรามีศักยภาพการผลิตและการตลาด
สินคาแฟชั่นผู สูงวัยที่คอนขางพรอมกวาหลายประเทศใน
ภูมิภาค ขณะเดียวกันการสรางประเทศไทยใหเปนยานการคา
แฟชัน่ (fashion district) กเ็ปนอกีแนวทางหนึง่ทีจ่ะสนบัสนนุให
เกดิการรวมกลุมกนัภายในหวงโซอปุทาน ซึง่หากมกีารเชือ่มโยง
กับประเทศที่จะเปนฐานการผลิตและการตลาดใหกับสินคา
แฟชัน่ของไทยไดอยางเปนรปูธรรมแลว จะยิง่เปนการเพิม่ความ
เขมแข็งใหกับอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย เนื่องจากปจจุบันสินคา
แฟชั่นไทยมีคุณภาพและดีไซน ที่เปนที่ตองการและไดรับการ
ยอมรบัของผูบรโิภคในภมูภิาคอาเซยีน โดยเฉพาะกลุมประเทศ
เพื่อนบาน หรือ CLMV 

 ทั้งนี้ ภาครัฐควรสนับสนุนใหผูประกอบการอุตสาหกรรม
แฟชั่นไทยกาวพนจากการเปนเพียงผูรับจางผลิต หรือผูผลิต
ธรรมดาทั่วไป ที่ไมมีจุดเดนในสินคา ขยับสูการเปนผูผลิตกลุม 
ODMs (Own Design Manufacturers) ที่เนนการออกแบบ
และความพถิพีถินัเรือ่งวตัถดุบิและคณุภาพของสนิคา เพือ่สราง
เอกลักษณที่โดดเดนและแตกตางจากสินคาของผูผลิตรายอื่น
ในตลาด และผูผลติกลุม OBMs (Own Brand Manufacturers)
ที่อาศัยทักษะดานการตลาดผนวกกับภาพลักษณของประเทศ 
(country image) ในการสรางแบรนดของตนใหเปนที่รูจัก
และยอมรับในตลาด ทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาค ซึ่ง
แนนอนวาตลาดอาเซยีนเปนจดุเริม่ตนทีด่ใีนการยกระดบัธรุกจิ
แฟชั่นไทย กอนจะขยับสูการเปนแบรนดดังในตลาดโลกตอไป
 ขณะเดียวกันภาคเอกชน หรือกลุ มผู ประกอบการ
อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ควรวิเคราะหตําแหนงสินคา หรือกลุม
ลกูคาเปาหมายของตนใหชดัเจน กอนเขาไปขยายฐาน หรอืสราง
ความเชื่อมโยงในตลาดอาเซียน วาตนเองตองการเนนตลาด
เฉพาะ (niche market) หรอืตลาดมวลชน (mass market) และ
ตองการเจาะกลุมผูบรโิภคระดบับน ระดบักลาง หรอืระดบัลาง
เพือ่ออกแบบและพฒันาสนิคาใหตรงกบัความตองการทีแ่ทจรงิ
นอกจากนี้ผูประกอบการควรศึกษาการทําธุรกิจออนไลนให
เขาใจอยางลึกซึ้ง เพื่อขยายโอกาสและชองทางการจําหนายที่
สอดคลองกบัรปูแบบการซือ้สนิคาของผูบรโิภคในยคุโลกาภวิตัน
ซึ่งทั้งหมดนี้จําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกฝาย ผานการ
สนับสนุนจากภาครัฐอยางตอเนื่อง ควบคูกับการขับเคลื่อน
ของภาคเอกชนอยางจริงจังเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการเปน
ผูนําดานสินคาแฟชั่นในภูมิภาคอาเซียนไดอยางสมบูรณ

www.freepik.com/free-photo/shallow-bokeh-display-scene-business_1051508.htm’>Designed by Freepik</a>

เพื่อนบาน หรือ CLMV 

7

4http://www.worldbank.org/en/country/thailand/publication/thailand-economic-monitor-june-2016-aging-society-and
-economy
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สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ÊÃØ»Ê¶Ò¹¡ÒÃ³� 
¡ÒÃ¼ÅÔµÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁà´×Í¹Á¡ÃÒ¤Á 2560

ECON REVIEW

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ
 
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2560 ขยาย
ตัวรอยละ 1.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน สาขา
อตุสาหกรรมการผลติสาํคญัทีข่ยายตวั เชน อตุสาหกรรมการ
ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส  อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก และ
อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต โดยมีรายละเอียดดังนี้
 อตุสาหกรรมการผลติชิน้สวนอเิลก็ทรอนกิส ดชันผีลผลติ

ขยายตัวรอยละ 29.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  
เนื่องจากตลาดโลกมีความตองการสินคาเกี่ยวกับอุปกรณ
สื่อสารเพิ่มขึ้น จึงทําใหการผลิต Other IC  เพิ่มขึ้น
 อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 

13.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  อันเปนผลมาจาก
ความตองการสินคาในกลุมเหล็กทรงยาว และเหล็กทรงแบน
ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานของ
ประเทศที่เพิ่มขึ้น
 อุตสาหกรรมการผลิตยานยนตดัชนีผลผลิตขยายตัว

รอยละ 1.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน อันเปนผล
มาจากผูผลิตเริ่มผลิตรถยนตรุนใหม และฐานเดือนมกราคม
ป 2559 อยูในระดับตํ่า
 
 สําหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญที่หดตัว เชน  
อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป อุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องปรับอากาศ และอุตสาหกรรมการผลิตสวนประกอบ
และอุปกรณสําหรับยานยนต โดยมีรายละเอียดดังนี้
 อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป  ดัชนีผลผลิตหด

ตัวรอยละ 9.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจาก
มีการยายฐานการผลิต และลูกคาบางสวนหันไปสั่งซื้อสินคา
จากกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพราะสินคามีราคา
ที่ตํ่ากวา

 อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ  ดัชนีผลผลิต
หดตวัรอยละ 9.1 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปกอน เนือ่งจาก
มีการเปลี่ยนแปลงการผลิต โดยจะมีการผลิตสินคารุ นใหม
ที่มีคุณภาพและประหยัดพลังงาน รวมทั้งตลาดตางประเทศ
ชะลอตัว
 อุตสาหกรรมการผลิตสวนประกอบและอุปกรณสําหรับ

ยานยนต  ดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 4.4 เมื่อเทียบกับ
เดอืนเดยีวกนัของปกอน โดยเฉพาะลดลงในสวนของกลุมสนิคา
เครื่องยนตแกสโซลีน และเครื่องยนตดีเซล เนื่องจากตลาด
สงออกชะลอตัว
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ภาพประกอบ:
http://www.all-nationz.com/archives/2014-06.html?p=3

http://www.chinainternshipnow.com/find-best-auto-parts-fiat/
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หมายเหตุ : ในเดือนมกราคม 2560  มีการปรับปรุงขอมูลดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม โดยมีการเพิ่มจํานวนกลุมอุตสาหกรรมจากเดิม 
56 กลุมอุตสาหกรรม เปน 61 กลุมอุตสาหกรรม

หมายเหตุ : ในเดือนมกราคม 2560  มีการปรับปรุงขอมูลดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม โดยมีการเพิ่มจํานวนกลุมอุตสาหกรรมจากเดิม 
56 กลุมอุตสาหกรรม เปน 61 กลุมอุตสาหกรรม

ยาน
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Shar ing

¹ÇÑµ¡ÃÃÁ´Ñª¹Õ¼Å¼ÅÔµÍØµÊÒË¡ÃÃÁ : 
การขยายความครอบคลุมไปสูหมวดพลังงานไฟฟา

และการใชประโยชนจากขอมูลการใชพลังงานไฟฟา

ในภาคอุตสาหกรรม
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เนือ่งจากการเตบิโตในภาคการผลติมคีวามเชือ่มโยงในหลายมติทิัง้ดานอปุทาน เชน ปจจยัการผลติ   เชน ไฟฟา กาซ ไอนํา้
และเหมืองแร และดานอุปสงค เชน ภาคบริการและการทองเที่ยว สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ในฐานะองคกร
ที่จัดทํา บูรณาการ ผลักดันนโยบาย แผนยุทธศาสตรในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลคา และขีดความสามารถใน
การแขงขันอยางยั่งยืน ซึ่งภารกิจงานจัดทําเครื่องมือสําคัญทางเศรษฐกิจ (Key Indicators) ตองมีการปรับเปลี่ยนไป
ตามพลวตัร อยางเหมาะสมเพือ่ใหสะทอนภาคเศรษฐกจิไดอยางถกูตองและทนัสมยัตามนโยบายการสนบัสนนุอตุสาหกรรมใหม 
First S-Curve และ New S-Curve สงผลใหเครื่องมือที่จะเปนเครื่องชี้ในการประเมินภาวะเศรษฐกิจตองไดรับการปรับปรุง
ใหมีความทันสมัยตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอยางเปนระยะ 
 
 ปจจุบันการจัดทําดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีความครอบคลุมเพียงผลิตภัณฑในหมวดภาคการผลิต (หมวด C ตามมาตรฐาน
การจดัหมวดหมูของกจิกรรมทางเศรษฐกจิของ UN) เทานัน้ ดงันัน้ การขยายความครอบคลมุดชันอีตุสาหกรรมนอกเหนอืจากหมวด
ภาคการผลติจงึเปนเรือ่งสาํคญัตามเหตผุลขางตน สศอ. จงึไดมกีารระดมความเหน็เบือ้งตนจากหนวยงานเศรษฐกจิทีเ่กีย่วของจาก
การประชมุคณะอนกุรรมการวจิยัและพฒันาดชันภีาคอตุสาหกรรม ซึง่ไดมกีารหารอืกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของในหลายหนวยงานทีม่ี
ขอมูลจากหมวดอื่น ๆ  นอกเหนือจากการผลิตที่มีศักยภาพและเปนขอมูลสําคัญ อาทิ ขอมูลการผลิตไฟฟาจากการไฟฟาฝายผลิต
ขอมูลการใชไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟานครหลวง (กฟน.) ขอมูลการผลิตแรในประเทศไทยจาก
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (กพร.) เปนตน โดยในเบื้องตนเห็นควรใหมุงเนนการศึกษาความเปนไปไดไปสูหมวด
ไฟฟา กาซ และ ไอนํ้า (หมวด D) และสอดคลองกับคําแนะนําขององคการสหประชาชาติ (International Recommendations 
for the Index of Industrial Production, United Nation: UN) ทั้งนี้ ขอมูลการผลิตและการใชพลังงานไฟฟามีความสําคัญ
และเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจเปนอยางยิ่ง สรุปไดดังนี้

101010101010

การขยายความครอบคลุมดัชนีอุตสาหกรรม 

(ดานอุปทาน : Supply)

   การใชไฟฟารายภาคเศรษฐกิจ ป 2548-2558 เติบโตเฉลี่ย
รอยละ 3.76 ตอป โดยในป 2558 ภาคอุตสาหกรรม มีสัดสวนการ
ใชไฟฟามากที่สุดถึงรอยละ 43 คิดเปน 74,772.6 กิกะวัตต-ชั่วโมง 
(GWh) รองลงมาคือบานและที่อยู อาศัยรอยละ 24 จากทั้งสิ้น 
174,834 GWh 
   การจําแนกการใชไฟฟาเปนราย TSIC พบวากลุมที่มีการ
ใชไฟฟามากที่สุด 5 อันดับ ไดแก การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ 
(17,484 GWh) การผลิตอาหาร (14,394 GWh) การผลิตเคมีภัณฑ 
ปโตรเลียม (11,243 GWh) การขายปลีก (9,955 GWh) และ 
ภัตตาคารและโรงแรม (8,602 GWh) 
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ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม



111111

จัดทําโดย 
ดร.พัทธธีรา สุวรรณทัต

 โครงสรางกิจการไฟฟาของไทยในปจจุบัน ไดแก ระบบผลิตไฟฟา ระบบสงไฟฟา ระบบจําหนายไฟฟา และผูใชไฟฟา 
โดย ระบบผลิตไฟฟาสามารถจําแนกเปน 5 ประเภท ไดแก
  - กฟผ. คิดเปน 15,548 MW
  - ผูผลิตไฟฟาอิสระ (Independent Power Producer: IPP) คิดเปน 14,766 MW จํานวน 13 ราย
  - ผูผลิตจากตางประเทศ คิดเปน 3,386 MW จํานวน 6 ราย
  - ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) คิดเปน 5,137 MW จํานวน 95 ราย และ 
  - ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) คิดเปน 2,163 MW จํานวน 615 ราย
 
 ทั้งนี้ ในมิตขิองการจําหนายไฟฟาในภาคอุตสาหกรรมจะสามารถจาํแนกไดจากระบบการจําหนายไฟฟา โดยจะเกี่ยวของกบั
หนวยงานการไฟฟาสวนภมูภิาค (กฟภ.) และการไฟฟานครหลวง (กฟน.) ซึง่จะมขีอมลูในสวนของระบบผูใชไฟฟาทีม่กีารเชือ่มโยง
กับระบบจําหนายไฟฟา ทั้งนี้ สศอ. ไดมีการหารือรวมกับหนวยงาน กฟภ. และ กฟน. เพื่อขอใชประโยชนจากขอมูลการใชไฟฟา 
และทั้งสองหนวยงานมีความยินดีอยางยิ่งในการสนับสนุนขอมูล ซึ่งจะเปนประโยชนตอภาคสวนที่เกี่ยวของที่ใชประโยชนจาก
ขอมูลทั้งสองฝายแลกเปลี่ยนกันระหวางภาคการผลิตและการใชไฟฟา

การเพิ่มผลิตภัณฑเพื่อความสอดคลองกับ 

First S-Curve และ New S-Curve 

(ดานอุปสงค : Demand)

 จากขอมูลการใชไฟฟาและขอมูลการผลิต 
จะสามารถทาํให สศอ. รบัทราบความเคลือ่นไหวของ
กิจการ/โรงงาน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาค
อตุสาหกรรมไดอยางรวดเรว็ยิง่ขึน้ นอกจากนี ้ขอมลู
ดังกลาวยังสามารถนําไปใชเปนขอมูลประกอบการ
พยากรณดชันผีลผลติอตุสาหกรรม (Lead indicator)
ซึ่งจะทําใหผลการพิจารณากิจกรรมที่เกี่ยวของ
ภาคการผลิตเปนไปอยางแมนยํามากขึ้น โดยจะมี
ประโยชนตอ กฟผ. กฟภ. และ กฟน. ในการตรวจ
สอบความสอดคลองของขอมูลจําหนายที่แมนยํา
ในรายอุตสาหกรรม รวมทั้งเปนประโยชนตอ สศอ.
ในการจัดหาข อมูลของผลิตภัณฑ  ใหม   หรือ 
อุตสาหกรรมใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ

รูปแสดงการใชไฟฟารายภาคเศรษฐกิจป 2558 และการเติบโตของการใชไฟฟาในแตละภาคสวน 

ที่มา : ดร.จิราพร ศิริคํา การไฟฟาฝายผลิต, จากการประชุมคณะอนุกรรมการวิจัย
และพัฒนาดัชนีภาคอุตสาหกรรม ณ สศอ. 



12

เก็บมาเลา
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µÒÁÃÍÂ¾‹Í...ÍÂ‹Ò§¾Íà¾ÕÂ§
ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
คณะผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาที่ สศอ. เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร 
อนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิ อาํเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม ในวนัที ่3 มนีาคม 2560 ซึง่การศกึษาดงูานในครัง้นี้
อยูภายใตโครงการฝกอบรมพฒันาประสทิธภิาพการปฏบิตังิานบคุคลากร ของสาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 
เปาหมายในการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู พัฒนาทักษะความสามารถ ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ปฏบิตังิาน มคีวามรู ความเขาใจตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และเปนการปรบัฐานความคดิ ความเขาใจ 
ทักษะตาง ๆ ทัศนคติที่ดี สามารถนําความรูประสบการณจากการศึกษาดูงานไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
และการดาํเนนิชวีติได และเพือ่เสรมิสราง ความสามคัค ีและความผกูพนั มชีวีติความเปนอยูเรยีบงาย ดาํเนนิชวีติ
อยางมีเหตุผล ซื่อสัตย สุจริต ของบุคลากร สศอ.

สํานักบริหารกลาง
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ที่มาที่ไป

 ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร  อันเนื่องมาจาก
พระราชดาํร ิอาํเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม พระบาทสมเดจ็
พระเจาอยู หัวรัชกาลที่ 9 ไดพระราชทานพระราชดําริ
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2525 ใหพิจารณาจัดตั้งขึ้นบริเวณปา
ขุนแมกวง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ขอบเขตพื้นที่
โครงการประมาณ 8,500 ไร โดยมีพระราชประสงคที่จะให
เปนศูนยกลางในการศึกษา ทดลอง วิจัย เพื่อหารูปแบบการ
พัฒนาตาง ๆ ในบริเวณพื้นที่ตนนํ้าที่เหมาะสมและเผยแพรให
ราษฎรนําไปปฏิบัติตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาพื้นที่
ตนนํ้าลําธาร ซึ่งศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ จะทําการศึกษาการพัฒนาปาไมพื้นที่
ตนนํ้าลําธารใหไดผลอยางสมบูรณ เปนหลักตนทางปลายทาง
เปนการศึกษาการประมงตามอางเก็บนํ้าตาง ๆ ที่จะกอใหเกิด
ประโยชนตอราษฎรอยางแทจริง ผสมกับการศึกษาดานการ
เกษตรกรรม ด านปศุสัตว และโคนม และด านเกษตร
อุตสาหกรรม เพื่อใหเปนศูนยที่สมบูรณแบบ กอใหเกิด
ประโยชนตอราษฎรที่จะเขามาศึกษากิจกรรมตาง ๆ ทรงมี
พระราชดําริวาใหศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร ทําหนาที่
เสมือน "พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต" หรืออีกนัยหนึ่งเปน  
"สรุปผลของการพัฒนา" ที่ประชาชนจะเขาไปเรียนรูและ
นําไปปฏิบัติได 

นายระพพีล  ทบัทมิทอง  วทิยากรอาวโุสประจาํศนูยฯ  ไดใหความรูเกีย่วกบัการศกึษาพฒันาปาไม โดยจะเนนปลกูปา 3 อยาง
ประโยชน 4 อยาง คือ ไมใชสอย ไมผล ไมเชื้อเพลิง โดยปลูกรองรับการชลประทาน ปลูกรับซับนํ้าและปลูกอุดชวงไหลตาม
รองหวยโดยรับนํ้าฝนอยางเดียว ประโยชนที่สี่คือ ไดระบบอนุรักษดินและนํ้า การศึกษาสภาพพื้นที่ปาไมตนนํ้าลําธาร และ
ปลายทางเปนการศึกษาดานการประมงตามอางเก็บนํ้าตาง ๆ อีกทั้งวิทยากรยังใหเกร็ดความรูเกี่ยวกับการเพาะพันธุตนไมตางๆ 
ยกตวัอยางเชน การเลอืกกิง่ไมเพือ่ใชในการขยายพนัธุใหเลอืกกิง่ทีม่เีปลอืกสนีํา้ตาลปนเขยีว (กิง่ออนเกนิไปมกัจะเนางาย สวนกิง่แก
เกนิไปกจ็ะออกรากยาก) และนานาสาระกบัมะละกอ ดอกตวัผูจะมชีอดอกใหญแตกกิง่เตม็ไปหมดและไมตดิลกู  ตนตวัผูนีจ้ะมนีอยมาก
ราว ๆ รอยละ 1 หากเพาะจากเมล็ดดอกตัวเมียจะเปนทรงพุม แบบคลาย ๆ พานพุมหรือดอกบัว และยังแนะนําเรื่องการเพาะ

สํานักบริหารกลาง
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จัดทําโดย
นางสาวภคอร ประสิทธิ์สุข

ขอมูลอางอิง
http://www.hongkhrai.com

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=moonwatcher&date=27-01-2010&group=7&gblog=73
บทเพลง "ในหลวงรัชกาลที่ ๙" ประพันธคํารองโดย พันตรี สุระชัย ถวิลไพร, คุณ สุทธิพงษ วัฒนจัง

เมล็ดมะละกออีกดวย หากผูอานสนใจแนะนําใหไปเที่ยวชม
ศนูยศกึษาการพฒันาหวยฮองไคร  อนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ 
สกัครัง้ รบัฟงการบรรยายจากวทิยากรผูมอีงคความรู ทานจะได
สัมผัสกับธรรมชาติ และเมื่อทานเกิดขอสงสัย วิทยากรสามารถ
ตอบขอสงสัยทานไดทันที เรียกไดวาการดูงานในครั้งนี้เต็มอิ่ม
ไปดวยความรูทางดานการเกษตรเลยทีเดียว
 หลังจากบรรยายสรุป วิทยากรนําคณะไปดูงานภาย
ในศูนยฯ โดยจุดแรกเปนปาเปยก สําหรับปาเปยกแหงนี้ 
นายระพพีลบอกวา เดมิทเีปนสภาพปาถกูทาํลายจนเสือ่มโทรม 
กรมชลประทานจึงไดขุดสระเพื่อเปนแหลงนํ้าทั้งหมด 8 แหง
กระจายอยู ในบริเวณโครงการ สามารถกักเก็บนํ้าไวใชใน
กิจกรรมของงานศึกษาและพัฒนาดานตาง ๆ 
 จากปาเปยกเรามุงหนาสูกลุมงานศึกษาและพัฒนาประมง 
ภายในอาคารมกีารแสดงพนัธุสตัวนํา้จดืทีพ่บในแหลงนํา้บรเิวณ

หมู บ านรอบศูนย ฯ และ
ภายในบริเวณศูนยฯ พันธุ
ปลาที่หายากและใกลสูญ
พันธุของไทย ศูนยศึกษา
นี้ทําใหไดทั้งความรู และ
ความเพลิดเพลิน นอกจาก
นี้ยังเปนการเสริมสรางและ
ปลูกจิตสํานึกดานการอนุรักษ
ทรัพยากรนํ้าจืดอีกดวย 
 จากงานศึกษาและพัฒนาประมงมาตอกันที่แปลงปลูก
ผักตาง ๆ และแปลงสตรอเบอรี่พันธุพระราชทาน วิทยากรให
ความรูเรื่องของการใสปุยปลอดสารพิษเพื่อใหผลผลิตงอกงาม 
ซึ่งมีการใชสูตรตาง ๆ กันไป จากนั้นวิทยากรพาพวกเราเดินชม
แปลงผักพรอมบรรยายใหความรู ถึงแมวาแดดจะรอนแคไหน
แตทุกคนดูไมเหน็ดเหนื่อยและยังคงซักถามวิทยากรอยาง
ตอเนือ่ง ทีส่าํคญัศนูยแหงนีม้ทีีส่าํหรบัถายรปูมากมาย หากใคร
สนใจพาครอบครัวมาเที่ยวก็มีมุมใหไดถายรูปตามจุดตาง ๆ 
แถมไดความรูดานการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง กลับบาน
มาอีกเพียบแนนอน
 สุดทายวิทยากรพาเรากลับมาจุดที่รับฟงการบรรยาย
อกีครัง้ แลวกลาวรํา่ลากนัและกนั ทีข่าดไมไดคอืคณะเจาหนาที่ 
สศอ. ทุกทานรวมเก็บภาพเปนที่ระลึก วาครั้งหนึ่งเรารวม
เปนสวนหนึ่งของ สศอ. ตามรอยพอ ณ ศูนยศึกษาการพัฒนา
หวยฮองไคร  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และความคุมคาของ
การศกึษาดงูานในครัง้นีไ้มอาจตคีาราคาได เนือ่งจากตนไมและ
แหลงนํ้าที่สมบูรณในวันนี้เปนสิ่งที่พอหลวงรัชกาลที่ 9 ของเรา
ไดสรางไวใหลูกหลานมีกิน มีใช สืบไป 

“พระองคสถิตในหัวใจ ของคนไทยทั่วหลา 

ทุกคําสอนที่พอนําพาจากฟาลงมาสูดิน 

ลกูขอนอมนาํทาํตอไป ดวยหวัใจถวลิ ขอสญัญา 

จะรักชาติไปจนสิ้น สุดลมหายใจ”
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MOVEMENT

นายวีรศักดิ์  ศุภประเสริฐ รองผู อํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงขาวดัชนี
อุตสาหกรรมเดือนแรกป 2560 เมื่อวันอังคารที่ 
28 กุมภาพันธ 2560 ณ สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

นายวีรศักดิ์  ศุภประเสริฐ รองผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อตุสาหกรรม เปนประธานเปดงาน พรอมเจาหนาที ่สศอ. เขารวมกจิกรรม 
KM INSIDE OUT 4.0 โดยในงานมีดีเจพี่ออย นภาพร Green Wave 
106.5 มาพูดคุยในหัวขอ “คนยุคใหม Thailand 4.0” เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 9 กุมภาพันธ 2560 ณ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายศิริรุจ จุลกะรัตน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนประธานเปดงาน พรอมเจาหนาที่ สศอ. เขารวมงาน
เปดตัวการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เมื่อวันจันทรที่ 27 กุมภาพันธ 2560 ณ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ผูบริหารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขาราชการ 
พรอมเจาหนาที่ สศอ. เดินทางไปศึกษาดูงานดานการ
พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมใหบุคลากรสามารถประยุกตหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และนําไปสู การพัฒนาองคกรอยาง
ตอเนือ่ง  ณ ศนูยศกึษาการพฒันาหวยฮองไครอนัเนือ่ง
มาจากพระราชดําริ เมื่อวันศุกรที่ 3 มีนาคม 2560 
ณ จังหวัดเชียงใหม
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ดานอุตสาหกรรมในรายสาขาอื่น ๆ  ใหบริการอีกมากมายทานสามารถใชบริการไดที่
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