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Editor’s NoteEditor’s Note

หากตองการนําขอเขียนหรือบทความในฉบับ ไปตีพิมพ เผยแพร
หรือเพื่อประโยชนอื่นใดกรุณาอางอิงแหลงที่มา

สวัสดีคุณผูอานจุลสาร OIE SHARE เดือนมิถุนายน ฉบับท่ี 75
พบกับสาระความรูอุตสาหกรรมที่นาสนใจอีกเชนเคย

เริ่มเรื่องแรก “เจาะลึกแนวโนมการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก..อนาคตที่ยังสดใส” ในคอลัมน Econ 
Focus เรื่องที่สอง “ความรวมมือลุมน้ําโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี 
(Mekong - Republic of Korea Cooperation) โครงการฝกอบรม
อยางครอบคลุมเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพของการผลติขาวตอนท่ี 3 (ตอนจบ) 
กิจกรรมติดตามและประเมินผล ณ กาฬสินธุ สปป.ลาว และกัมพูชา” 
ในคอลัมน Sharing และปดทายกับเก็บมาเลา เรื่อง “เซรามิกสมัยใหม
ที่ใชกับอุตสาหกรรมการบิน” 

ขอบคุณสําหรับการติดตาม แลวพบกันใหมในฉบับหนาคะ
     

ดวยความปรารถนาดี
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กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
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ECONFF  CUS  CUS

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ 

เจาะลึกแนวโนมการพัฒนาเจาะลึกแนวโนมการพัฒนา
อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก...เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก...
อนาคตท่ียังสดใสอนาคตท่ียังสดใส

    ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก เปนหน่ึงใน 10 พื้นที่

    เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยที่ถือเปนจุด

เร่ิมตนของนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ในรูปแบบของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พเิศษชายแดนท่ีรฐับาลไดมกีารผลักดันการจัดต้ังมาอยางยาวนาน เนือ่งจาก

เปนพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพสูงสาํหรบัการพัฒนาอตุสาหกรรมท่ีใชแรงงานเขมขน 

(Labour Intensive) ซึ่งสามารถเช่ีอมโยงมาจากสาธารณรัฐแหงสหภาพ

เมียนมา และเปนพ้ืนที่ที่เปนฐานการคาชายแดนโดยมีดานศุลกากรที่มี

ความสําคัญและมีมูลคาการคาชายแดนสูงสุดในบรรดากลุมจังหวัดที่มี

การคาชายแดนกับเมียนมา โดยการจัดตั้งเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ไดเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมท่ีสุดในยุคสมัยรัฐบาลน้ีที่ไดออกประกาศ

กําหนดใหมีพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในประเทศในชวงตนป 2558 

โดยมีเปาหมาย/จุดเนนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก

ใหเปน “ศูนยเปล่ียนถายสินคาระหวางประเทศและเครือขายอุตสาหกรรม

ที่ใชแรงงานเขมขน” จากจุดเร่ิมตนจนถึงวันนี้ หลายคนอาจมีคําถามวา 

ปจจุบันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากเปนอยางไร ยังคงเปนพื้นที่

แมเหล็กดึงดูดการลงทุนอยูหรือไม และแนวโนมการพัฒนาอุตสาหกรรม

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากเปนอยางไร ลองมาหาคําตอบแบบ

เจาะลึกไปพรอม ๆ กันคะ

ศักยภาพและโอกาสดานการพัฒนาอุตสาหกรรม
 ในดานศักยภาพและโอกาสของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 

ซึ่งแทบจะไมตองกลาวถึงมากนัก เน่ืองจากเปนที่ทราบกันดีวาจังหวัดตาก

เปนพื้นที่ยุทธศาสตรที่สําคัญของประเทศไทยสามารถสนับสนุนการเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแขงขันดานการคาการลงทุนของประเทศ โดยมี

พื้นท่ีฝ งตะวันตกสามารถเปนประตูเชื่อมโยงไปยังเมียนมาซึ่งมีแรงงาน

จํานวนมากท่ีพรอมรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเนนใชแรงงานเขมขน 

รวมทั้งสามารถรวมดําเนินกิจการในลักษณะอุตสาหกรรมการผลิตรวม 

(Co-production) กับเขตอุตสาหกรรมเมียวดี (Myawaddy Industrial 

Zone) ของเมียนมา ซึ่งพื้นที่สามารถเชื่อมตอไปยังอินเดียและจีนตอนใต 

รวมทัง้เปนจดุเชือ่มโยงโครงขายคมนาคมทางบกระหวางภาคเหนอืตอนลาง

กับภาคกลางตอนบนและจุดเชื่อมโยงแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-

ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) ซึ่งเปนแนวพัฒนา

พื้นท่ีเศรษฐกิจที่สําคัญของอนุภูมิภาค ในดานของแหลงศูนยรวม

องคความรูเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดตากมีสถาบันการศึกษา

ที่เปดสอนในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาอยูหลายแหง เชน วิทยาลัย

การอาชีพแมสอด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตตาก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วิทยาเขตแมสอด วิทยาลัยลุมนํ้าปง 

วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

แมสอด และวทิยาลยันอรทเทริน ซึง่แสดงใหเหน็ถงึความพรอมดานการผลติ

บุคลากรเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมในอนาคต หากพิจารณาโครงสราง

ทางเศรษฐกิจของจังหวัดตาก สวนใหญขึ้นอยูกับสาขาการเกษตร โดยมี

พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก ขาวโพดเล้ียงสัตว ขาวโพดหวาน ขาวนาป 

มันสําปะหลัง ถั่วเหลือง ถั่วเขียวผิวมัน ออยโรงงาน กะหลํ่าปลี ผักกาดขาว

ปลี พริกข้ีหนูสวน กระเทียมหัว มันฝร่ัง ลําไย กลวยไข กลวยน้ําวา ฯลฯ 

นอกจากน้ี ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ ไดแก แรธาตุ ประกอบดวย 

เ
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ฟลูออไรด ซีไลต แบไรต วุลแฟรม ลิกไนต ดีบุก เฟลดสปาร พลวง ตะกั่ว 

และสังกะสี ทั้งผลิตผลทางการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู 

ลวนสามารถใชเปนวัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรมไดเปนอยางดี 

 สําหรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดตาก จากขอมูลของ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเปนขอมูลสะสม ณ เดือนธันวาคม 2560 

(เฉพาะโรงงานจําพวกที่ 2 และ 3) พบวา มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม 

รวมทัง้สิน้ จาํนวน 889 โรง มเีงนิลงทนุทัง้สิน้ จาํนวน 22,389.98 ลานบาท 

และมีคนงานท้ังสิ้น จํานวน 63,839 คน โดยกิจการท่ีมีจํานวนโรงงาน

สูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 1) กิจการผลิตเครื่องแตงกาย ยกเวนรองเทา 

169 โรงงาน เงินลงทุน 1,545.34 ลานบาท และคนงาน 26,929 คน 

ซึ่งสวนใหญเปนกิจการประเภทตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป รองลงมา ไดแก 

เยบ็เสือ้ผา-กางเกง และผลติชดุชัน้ใน ตามลาํดับ 2) กจิการผลติประเภทอืน่ 

117 โรงงาน เงินลงทุน 9,788.17 ลานบาท และคนงาน 4,435 คน 

และ 3) กิจการผลิตอาหาร 105 โรงงาน เงินลงทุน 1,383.08 ลานบาท 

และคนงาน 1,399 คน สําหรับกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายท่ีไดรับ

การสงเสริมจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือ BOI 

ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษในภาพรวม ประกอบดวย 13 กลุมอตุสาหกรรม 

โดยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก มีกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย

ที่ไดรับการสงเสริมและไดรับสิทธิประโยชนในระดับสูงตามประกาศ

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 4/2557 ครอบคลุมทั้ง 13 กลุม

อตุสาหกรรม รวม  62  ประเภทกิจการ ดงัน้ี 1) กลุมอตุสาหกรรมการเกษตร 

ประมงและกิจการท่ีเกี่ยวของ 2) กลุมอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ

เซรามิก 3) กลุ มอุตสาหกรรมส่ิงทอ เคร่ืองนุงหม และเคร่ืองหนัง 

4) กลุมอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองเรือน 5) กลุมอุตสาหกรรมอัญมณี

และเครื่องประดับ 6) กลุ มอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองมือแพทย 

7) กลุมอตุสาหกรรมยานยนต เคร่ืองจักร และช้ินสวน 8) กลุมอุตสาหกรรม

เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 9) กลุมอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก 

10) กลุ มอุตสาหกรรมการผลิตยา 11) กลุ มอุตสาหกรรมโลจิสติกส 

12) กลุมนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 13) กลุมอุตสาหกรรมสนับสนุน

การทองเที่ยว นอกจากนี้ BOI ยังไดประกาศกิจการเปาหมายเพิ่มเติม

ในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก รวม  10 ประเภทกิจการ 

ไดแก 1) กิจการพืชและไซโล 2) กิจการผลิตภัณฑจากผลพลอยได

หรอืเศษวสัดทุางการเกษตร 3) การผลติโครงสรางโลหะสาํหรบังานกอสราง

หรืองานอุตสาหกรรม 4) กิจการผลิตส่ิงพิมพทั่วไป 5) กิจการผลิตอาหาร

สัตวหรือสวนผสมอาหารสัตว 6) กิจการผลิตวัสดุกอสรางและกิจการผลิต 

ผลิตภัณฑคอนกรีตอัดแรงสําหรับงานสาธารณูปโภค 7) กิจการผลิต

สิ่งปรุงแตงสําหรับประทินรางกาย เชน สบู ยาสระผม ยาสีฟน 8) กิจการ

ผลติผลิตภัณฑพลาสติกสําหรบัอุปโภค เชน บรรจุภณัฑพลาสติก 9) กจิการ

ผลิตส่ิงของจากเย่ือหรือกระดาษ เชน กลองกระดาษ 10) กิจการพัฒนา

อาคารสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม  และ/หรือ คลังสินคา

 จากการพจิารณากลุมอตุสาหกรรมเปาหมายทีม่ศีกัยภาพภายในพ้ืนที่

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก สามารถแยกประเภทกลุ ม

อุตสาหกรรมไดเปนกลุมอุตสาหกรรมดั้งเดิม ซึ่งเปนกลุมอุตสาหกรรม

มีอยู แลวในพื้นท่ีและเนนการใชแรงงานเขมขนจากประเทศเมียนมา

เปนหลัก เชน อุตสาหกรรมส่ิงทอ เคร่ืองนุ งหม และเคร่ืองหนัง 

อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองเรือน อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

เปนตน และกลุมอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนมวาจะศักยภาพในอนาคต เชน 

กลุ มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการอุปโภคบริโภค ซึ่งอุตสาหกรรม

ในลักษณะนี้ จะตองใชผูบริโภคเปนตัวกําหนด โดยจังหวัดตากมีเสนทาง

หมายเลข 9 ที่สามารถเปนจุดเชื่อมโยงไปสูประเทศบังคลาเทศ อินเดีย 

และจีนตอนใต ผานทางดานมูเซ (รุยลี่) ซึ่งเปนตลาดท่ีมีขนาดใหญรองรับ

สําหรับสินคาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากได 

  ในดานมาตรการสงเสริมการลงทุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะมาตรการ

สงเสริมการลงทุนของ BOI ตามประกาศคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุนท่ี 

4/2557 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เรื่อง นโยบายสงเสริมการลงทุน

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ไดกําหนดสิทธิประโยชนสําหรับกิจการ

ที่ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปน 2 กรณี ไดแก กรณีกิจการ

ทั่วไปตามบัญชีประเภทของ BOI และกรณีกิจการเปาหมายตามที่

คณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกําหนด ซึ่งกรณีที่เปน

กิจการเปาหมายของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะไดรับสิทธิประโยชน

ในระดับสูง เชน ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป (โดยจํากัดวงเงิน

ไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) 

และหากเปนกิจการในกลุม A1 หรือ A2 ซึ่งไดยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

8 ปอยูแลว ใหไดรับการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 50 เพิ่มอีก 

5 ป เปนตน โดยมีเงื่อนไขในการสงเสริมการลงทุน คือ ตองตั้งสถาน

ประกอบการในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ และตองยืน่คาํขอรบัการสงเสรมิ

การลงทุนภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 นอกจากน้ี ยังมีมาตรการ

สนับสนุนจากหนวยงานอื่นดวย เชน กรมสรรพากร กรมศุลกากร เปนตน

แนวโนมการพัฒนาอุตสาหกรรม..อนาคตท่ียังสดใส
  ในการพิจารณาประเด็นการพัฒนาที่สําคัญเพื่อใหทราบถึงแนวโนม

การพัฒนาอุตสาหกรรม ในที่นี้ผูเขียนขอแยกการพิจารณาออกเปน 5 ดาน 

ดังนี้  

 1.  ดานการคาชายแดน
   สําหรับศักยภาพดานการคาชายแดนถือเปนจุดแข็งที่สําคัญของ

จังหวัดตาก เนื่องจากท่ีตั้งของจังหวัดที่มีพื้นที่ชายแดนติดตอกับประเทศ

เมียนมากอใหเกิดกิจกรรมการคาชายแดนที่มีมูลคาสูง โดยจังหวัดตาก

มีจุดผานแดนแหงเดียวเปนจุดผานแดนถาวร คือ จดุผานแดนถาวรบริเวณ

สะพานมิตรภาพไทย-พมา (เมียนมา) แหงที่ 1 ที่ตําบลทาสายลวด 

อําเภอแมสอด อยูตรงขามกับเมืองเมียวดี รัฐกระเหร่ียง ของเมียนมา 

ซึง่ถอืเปนประตูการคาท่ีสาํคัญในการนาํเขาและสงออกสินคาไปยงัประเทศ

เมียนมา โดยในป 2560 การคาชายแดนท่ีดานศุลกากรแมสอดมีมูลคา

รวมทั้งสิ้น 79,664.08 ลานบาท ซึ่งเปนมูลคาการคาชายแดนที่สูงที่สุด

ในบรรดากลุมจังหวัดที่มีการคาชายแดนกับเมียนมา เชน ดานระนอง 

ดานแมฮองสอน ดานแมสะเรียง เปนตน โดยมีมูลคาการสงออก 

74,733 ลานบาท และมูลคาการนําเขา 4,931.09 ลานบาท มีดุลการคา

ที่เกินดุลถึง 69,801.91 ลานบาท โดยดานศุลกากรแมสอดมีสินคาสงออก

ที่สําคัญ 10 อันดับแรก คือ รถจักรยานยนต เคร่ืองด่ืมบํารุงกําลัง

นํ้าตาลทราย ผาพิมพฝาย 100% นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันโซเวนท เบียร 

นํ้ามันดีเซล ขนมปงกรอบ และกาซปโตรเลียมเหลว และมีสินคานําเขา
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วงเงนิลงทนุรวมทัง้สิน้ 8,955.40 ลานบาท ผานการอนมุตัแิลว 45 โครงการ

ซึ่งหากพิจารณาในแงของสัดสวนของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีมี

การลงทุนแลว เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก มีจํานวนโครงการ

และวงเงินลงทุนรวมสูงสุด คือ มีผู ขอรับการลงทุนจาก BOI จํานวน 

28 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 3,817.30 ลานบาท คิดเปนสัดสวน

รอยละ 54.90 ของจํานวนโครงการท่ีขอรับการสงเสริมการลงทุนรวม

ทั้งหมด ซึ่งกิจการที่ขอรับการสงเสริมสวนใหญ ไดแก เสื้อผาสําเร็จรูป 

ผลิตภัณฑพลาสติก ยานยนต เคร่ืองจักรและชิ้นสวน 

3.  ดานแรงงาน
    หากพิจารณาในดานของแรงงานท่ีรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม

ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก พบวา ในป 2560 จังหวัดตาก

มีจํานวนประชากรทั้งส้ิน 638,296 คน เปนประชากรในวัยทํางาน 

389,709 คน เปนกําลังแรงงานรวม 248,587 คน และเปนผูมีงานทํา

จํานวน 247,058 คน คิดเปนรอยละ 99.38 ของผูอยูในกําลังแรงงาน

ทั้งหมด สําหรับโครงสรางการจางงาน แรงงานสวนใหญทํางานในภาค

เกษตรกรรม สวนผู ทํางานนอกภาคเกษตรกรรมจะทํางานในสาขา

การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต 

ของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือนสูงสุดเปนอันดับหน่ึง รองลงมา

ไดแก สาขาการบริหารราชการและการปองกันประเทศ และสาขาการผลิต 

ตามลําดับ

   จังหวัดตากมีการใชแรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบาน เชน 

เมียนมา ลาว และกัมพูชา โดยสวนใหญเปนแรงงานชาวเมียนมา ซึ่งมีการ

บรหิารจัดการแรงงานตางดาวตามมติคณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่18 กมุภาพันธ 

2558 ที่เห็นชอบการจัดระบบการจางคนตางดาว สัญชาติเมียนมา 

ลาว และกัมพูชา ที่เขามาทํางานในลักษณะไป - กลับ หรือตามฤดูกาล 

ตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 

ปจจุบันแรงงานเมียนมาจึงสามารถเขามาทํางานในลักษณะไป - กลับ

ที่สําคัญ 10 อันดับแรก คือ โค-กระบือมีชีวิต ถั่วลิสง เศษเหล็กเกา 

พลวงออกไซด โทรศัพทมือถือ เมล็ดมะมวงหิมพานต ตัวเหนี่ยวนําไฟฟา 

ไอโซแท็งค สําหรับบรรจุกาซ เศษอลูมิเนียม และชุดช้ันในสตรี 

 หากพิจารณาในภาพรวมการคาชายแดนที่ดานศุลกากรแมสอด

มีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเน่ืองต้ังแตปงบประมาณ 2556 - 2560 

และนาจะมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนในอนาคตดวยปจจัยเรงของเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปนพ้ืนท่ียุทธศาสตรดานการขนสง

และโลจิสติกส โดยเฉพาะดานโลจิสติกสในชวงระยะ 2 ปที่ผานมา

การขนสงสินคามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก สถิติรถบรรทุกสินคาเพิ่มขึ้น

อยางตอเนื่องทุกป นับจากป 2555 ที่มีรถผานดานศุลกากรแมสอดไปยัง

ประเทศเมียนมาเพียง 58 คันตอวัน แตในป 2560 เพิ่มขึ้นเปน

316 คนัตอวนั และถงึแมในป 2560 การคาชายแดนจะมอีตัราการขยายตัว

ลดลงจากป 2559 รอยละ 5.84 เน่ืองจากสินคาสงออกลดลงจากปจจัย

คาเงินจาตของเมียนมาออนตัวลงสงผลใหชาวเมียนมาชะลอการใชจาย 

รวมถึงชะลอการตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย แตอยางไรก็ตามดานศุลกากร

แมสอดคาดวา มูลคาการคาชายแดนในป 2561 จะเพิ่มขึ้นประมาณ

รอยละ 101 โดยมีปจจัยบวกจากการท่ีชาวเมียนมายังนิยมและตองการใช

สินคาไทยมากกวาประเทศอ่ืน 

 2.  ดานการขอรับการสงเสริมการลงทุนภายใตมาตรการ
   สงเสริมการลงทุนของ BOI
   สําหรับดานการขอรับการสงเสริมการลงทุนภายใตมาตรการ

สงเสริมการลงทุนของ BOI จากขอมูลความกาวหนาการพัฒนาเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพเิศษ ของสํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม

แหงชาติ (มีนาคม 2561) พบวา ในชวง 1 มกราคม 2558 - 28 กุมภาพันธ 

2561 มีผู ขอรับการสงเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ทั้ง 8 แหง ยกเวนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนมและนราธิวาส

ที่ยังไมมีผูขอรับการสงเสริมการลงทุน รวมจํานวนทั้งสิ้น 51 โครงการ 

1 ขอมูลจากดานศุลกากรแมสอด จังหวัดตาก, คาชายแดนแมสอดทะลุ 1.1 แสนลาน ป 2561 โต 10%!, ประชาชาติธุรกิจออนไลน     
   https://www.prachachat.net, 7 กุมภาพันธ 2561
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หรือตามฤดูกาลไดในพื้นที่จังหวัดตาก โดยพํานักได 30 วัน โดยชวงตั้งแต

เดือนตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ 2561 มีแรงงานเมียนมาเขามาทํางาน

ในลักษณะไป - กลับ จํานวน 15,457 คน (จากจํานวนแรงงานตางดาว

ในจังหวัดตาก รวมท้ังหมด 19,721 คน) จังหวัดตากจึงถือเปนจังหวัด

ที่มีจํานวนแรงงานตางดาวเขามาทํางานในพ้ืนที่มากและสวนใหญเปน

แรงงานไรฝมือ ซึ่งสามารถรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเนนใชแรงงาน

เขมขนไดเปนอยางดี ยกตัวอยางกรณีการขยายฐานการผลิตของบริษัท 

ซาคาเอะเลซ จํากัด ซึ่งเปนกิจการผลิตผาลูกไมของนักลงทุนญี่ปุ น 

ซึ่งมีฐานการผลิตใหญอยูในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน 

ไดขยายฐานการผลิตมายังอําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยตั้งอยูภายในเขต

นิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน มีเงินลงทุนราว 100 ลานบาท โดยใช

แรงงานจากประเทศเมียนมาทั้งหมด เนื่องจากเปนกิจการที่ผลิตผาลูกไม

สําหรับชุดชั้นในสตรีและเคร่ืองแตงกายซ่ึงต องใช แรงงานเข มข น

การยายฐานมาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจึงมีโอกาสเขาถึงแรงงาน

จากประเทศเมียนมาได2 เปนตน ซึ่งกรณีนี้ไดเปนเคร่ืองบงชี้ใหเห็นวา 

ถึงแมฝ งเมียนมาจะมีแนวโนมการพัฒนาดานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น

ไมวาจะเปนการลงทุนในเขตอุตสาหกรรมเมียวดี (Myawaddy Industrial 

Zone) หรือในพ้ืนท่ีอื่น แตยังคงมีนักลงทุนที่มีความเช่ือมั่นในศักยภาพ

ในดานการเชื่อมโยงแรงงานจากฝงเมียนมาเขามาทํางานในฝงไทย

 4.  ดานการเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบาน
    จังหวัดตากมีอาณาเขตติดตอกับเมียนมา โดยมีพรมแดน

ติดตอยาวประมาณ 542 กิโลเมตร โดยมีการเชื่อมโยงพื้นที่ระหวาง

อําเภอแมสอดกับเมืองเมียวดี โดยเฉพาะเขตการคาเมียวดี (Myawaddy 

Trade Zone) และเขตอุตสาหกรรมเมียวดี (Myawaddy Industrial 

Zone) ซึ่งตั้งอยู หางออกไปประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งเมืองเมียวดี

เปนหนึ่งในเมืองชายแดนที่สําคัญของเมียนมาและเปนเมืองหนาดาน

ทางดานชายแดนที่อยู ใกลเมืองเศรษฐกิจสําคัญของเมียนมา อาทิ 

เมืองยางกุง และเมืองเมาะละแหมง อีกทั้งยังอยูบนเสนทางเศรษฐกิจ

ยังเปนศูนยกลางทางดานการคาและการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหวาง

ไทยกับเมียนมา ในดานแรงงานเมืองเมียวดีมีจํานวนแรงงานทั้งชาย

และหญิงประมาณ 6,000 คน โดยแรงงานสวนใหญจะเปนเพศชาย

การประกอบอาชีพของประชากรในเมืองเมียวดีส วนใหญ ได แก  

การทําเกษตรกรรม การคาขายของพื้นเมืองและรับจางท่ัวไป เชน 

เจียระไนพลอย กอสราง และรับจางขนของ เปนตน ซึ่งแรงงานเมียนมา

สวนใหญนิยมขามฝงมาทํางานในอําเภอแมสอดแบบเชาไป - เย็นกลับ 

และบางรายยายเขามาทํางานอยูอยางถาวร

 สําหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีขณะนี้ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ประกอบดวย ศูนยบริการศุลกากรเบ็ดเสร็จดานการลงทุน (One Stop 

Service : OSS) เปนจุดที่อํานวยความสะดวกในการใหบริการสินคา

สงออกและนําเขาระหวางไทยและเมียนมา จุดพักสินคานําเขาและสงออก 

จุดเปลี่ยนถายสินคา (Logistic Park) นิคมอุตสาหกรรม และโซนธุรกิจ

บริการ โดยภาคเศรษฐกิจ การคา การลงทุนของเมืองเมียวดี ในขณะนี้

นับวาเติบโตสูงมาก โดยเฉพาะการลงทุนดานธุรกิจโรงแรมและธนาคาร

ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว รวมถึงการลงทุนภาคอุตสาหกรรม

ซึ่งมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองและมีการลงทุนโครงการนิคมอุตสาหกรรม

เพื่อรองรับการลงทุนจากนักลงทุนทั้งในและตางประเทศดวย

  5.  ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
    จังหวัดตากมีระบบคมนาคมขนสงสําคัญท่ีสามารถเช่ือมโยง

เชิงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (East West Economic 

Corridor : EWEC) ซึ่งเปนพื้นที่แมเหล็กดึงดูดนักลงทุนที่สําคัญในปจจุบัน 

รวมทั้งมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีสําคัญเพื่อรองรับการลงทุน เชน 

การปรับปรุงทาอากาศยานแมสอด ซึ่งนับต้ังแตป 2556 มีจํานวน

ผูโดยสารมาใชบริการเพิ่มสูงขึ้นทุกป ทําใหปจจุบันทาอากาศยานแมสอด

ไมสามารถรองรับการใชบริการไดอยางเพียงพอ จึงตองมีการปรับปรุง

ขยายทาอากาศยานแมสอด ซึ่งปจจุบันอยูระหวางเจรจาซ้ือขายท่ีดิน

และออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน ควบคูกับการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 

ตามแนว  EWEC ซึ่ ง เ ช่ือมต อจนถึง

เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม จึงมีศักยภาพ

ในการเปนประตูการคาเชื่อมคาบสมุทร

อินโดจีนสู ภูมิภาคเอเ ชียใต และยุ โรป 

ปจจัยเหลานี้ล วนสงผลใหเมืองเมียวดี

เป นจุดกระจายสินค าที่สําคัญของไทย

ในเมียนมา นอกจากน้ี เมืองเมียวดียังเปน

เมืองที่ มีความพร อมทางด านผลผลิต

ทางการเกษตรและปศุสัตว อาทิ ถั่วเหลือง 

ถั่วเขียว พริก งา ละหุง มะเขือเทศญ่ีปุน 

ถั่ วแระญี่ปุ น และข าวโพดเลี้ยงสัตว  

ซึ่งสามารถใชเปนวัตถุดิบเพื่อปอนใหแก

ภาคอุตสาหกรรม รวมท้ังเมืองเมียวดี

2 ขอมูลจากศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, สองเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด-เมียวดี เรงโครงสรางพ้ืนฐาน 
 รับลงทุนเต็มสูบ!, ประชาชาติธุรกิจออนไลน https://www.prachachat.net, 16 กุมภาพันธ 2561
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และอยูระหวางการกอสรางอาคารผูโดยสารหลังใหม ทางขับ และลานจอด

เครื่องบิน ซึ่งกําหนดแลวเสร็จภายในป 2561 ในดานการคมนาคม

ขนสงทางถนน ขณะนี้อยูระหวางการกอสรางทางหลวงหมายเลข 12 

ตาก - แมสอด ซึ่งมีกําหนดแลวเสร็จประมาณกลาง ป 2562 และทางเลี่ยง

เมืองแมสอดพรอมสะพานขามแมนํ้าเมย แหงที่ 2 ระยะทาง 21.40 

กิโลเมตร (ฝงไทย 17.25 กม.) โดยงานโครงสรางสะพานและทางเล่ียงเมือง

คาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2561 สวนงานทางฝงเมียนมาอยูระหวาง

สงมอบท่ีดินและมีกําหนดแลวเสร็จทั้งโครงการภายในตนป 2562 ซึ่งหาก

กอสรางแลวเสร็จจะชวยแกปญหาเรื่องการคมนาคมขนสง เนื่องจาก

เสนทางการขนสงกวารอยละ 77 ผานสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา 

เปนเสนทางที่มีไวสําหรับการขนสงสินคาที่มีปริมาณมาก ทําใหปจจุบัน

เกิดปญหาการจราจรแออัดของรถบรรทุกสินคา ทําใหการขนสงสินคา

ใชระยะเวลานานกวาปกติสงผลใหตนทุนการขนสงเพ่ิมขึ้น โครงการ

กอสรางดานศุลกากรแมสอด แหงที่ 2 เนื้อที่ประมาณ 120 ไร 

โดยกรมศุลกากรอยูระหวางปรบัแบบกอสรางใหสอดคลองกับทีด่นิราชพสัดุ 

คาดวาจะกอสรางแลวเสร็จในป 2563 นอกจากน้ี ยังมีการเตรียม

ความพรอมสําหรับการใหบริการทางศุลกากร โดยมีโครงการระยะสั้น

ที่ดําเนินการแลว ไดแก โครงการปรับปรุงดานพรมแดนแมสอด 

เพือ่แบงแยกชองทางบคุคล ยานพาหนะ สนิคา และการนาํระบบเทคโนโลยี

มาใชในการอํานวยความสะดวกยานพาหนะผานพรมแดน โครงการ

ขยายไหลทางเพื่อเปนจุดจอดรถช่ัวคราว โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ

สินคาดวยเครื่องเอกซเรยแบบเคลื่อนที่ได และโครงการตรวจผูโดยสาร

ระหวางประเทศโดยเครื่องเอกซเรยกระเปาและสัมภาระรวมกับดาน

ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดตาก นอกจากน้ี ในดานการจัดตัง้นิคมอุตสาหกรรม

จังหวัดตาก การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ไดกําหนด

บทบาทของพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมฯ ใหเปนแหลงกระจายสินคาและ

การบริการท่ีทันสมัยและครบวงจร การอํานวยความสะดวกของกิจการ

ที่ใชแรงงานสูง เนนการเพ่ิมมูลคาจากการแปรรูปสินคาเกษตร การผลิต

บรรจุภัณฑรวมทั้งอุตสาหกรรมเชิงสุขภาพ การพัฒนาอุตสาหกรรมที่

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยตั้งอยูในเขตตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด 

จังหวัดตาก ขนาดพื้นที่ 671 ไร อยูหางจากสนามบินแมสอดประมาณ 

7 กิโลเมตร หางจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 93 กิโลเมตร 

และหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 502 กิโลเมตร โดยอยูหางจาก

ชายแดนประเทศเมียนมาประมาณ 2 กิโลเมตร ปจจุบันอยูระหวาง

ปรับปรุงรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental 

Impact Assessment: EIA) ออกแบบรายละเอียด และรอสงมอบท่ีดิน

จากกรมธนารักษ 

บทสรุป
  จากความพยายามในการคนหาคําตอบตามประเด็นการพัฒนา

ในดานตาง ๆ ที่สําคัญขางตน คงสามารถตอบโจทยไดในระดับหนึ่งวา 

แนวโนมการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก

ยังคงสดใส ประกอบกับปจจุบันรัฐบาลไดเรงขับเคลื่อนการดําเนินงาน

เพ่ือพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในหลายดาน โดยในดานการตลาด

และประชาสัมพันธนั้น ขณะน้ีอยู ระหวางการดําเนินงานจัดทําแผน

การตลาดและประชาสัมพันธในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรายพ้ืนที่ 

โดยมีสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะ

ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการดานการตลาดและประชาสัมพันธ

ภายใตคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ .) 

เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักซ่ึงเปนบทบาทใหมที่สําคัญและทาทาย

เปนอยางยิ่งในการจัดทําแผนฯ เปนรายพื้นที่ที่ยึดโยงกับยุทธศาสตร/

แผนพัฒนาในระดับประเทศ/ระดับพ้ืนที่ โดยดําเนินการรวมกับหนวยงาน

ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผานกลไกขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ 

ไดแก คณะขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดานการตลาดและ

ประชาสัมพันธรายพ้ืนที่ ซึ่งมีองคประกอบจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ทั้งในสวนกลางและในระดับพื้นที่ และมีการบูรณาการเพื่อท่ีจะกระตุน

ใหเกิดการลงทุนจากทั้งในประเทศและตางประเทศ อันจะกอใหเกิด

การกระจายตัวของ SMEs ในจังหวัด มีเม็ดเงินลงทุนหมุนเวียนในพื้นท่ี 

(Circulation) เพิ่มข้ึน รวมท้ังพ้ืนที่เกิดการพัฒนาสูความเปนเมืองใหม 

(Urbanization) มีการพ่ึงพากันในพื้นที่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ซึ่งจะนําไปสูการยกระดับความเปนอยู/คุณภาพชีวิตของคนในพ้ืนท่ี 

แตอยางไรก็ตาม หนทางขางหนายังยาวไกลสําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ี

เพื่อใหกาวไปสูจุดหมายคงตองมีการผลักดันและแกไขปญหา/อุปสรรค

บางประการท่ีมีอยูในปจจุบันอยางจริงจังเพื่อใหเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

จังหวัดตากเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ประสบผลสําเร็จ

อยางเปนรูปธรรม และสามารถใชเปนพื้นที่ตนแบบ (Role Model) 

ที่มีประสิทธิภาพใหกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอื่นตอไป

ในอนาคต

จัดทําโดย : 
เรวดี  แกวมณี

แหลงขอมูลอางอิง :
1. สถิติการคาชายแดนและการคาผานแดน

ของประเทศไทย ป 2559-2561 (มกราคม), 

กองความรวมมือการคาและการลงทุน 

กรมการคาตางประเทศ, มีนาคม 2561 

2. การคาชายแดนแมสอดยังสดใส!, ประชาชาติธุรกิจออนไลน 

https://www.prachachat.net, 3 สิงหาคม 2560

3. คาชายแดนแมสอดทะลุ 1.1 แสนลาน ป 2561 โต 10%!, ประชาชาติ

ธุรกิจออนไลน https://www.prachachat.net, 7 กุมภาพันธ 2561

4. สองเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด-เมียวดี เรงโครงสรางพื้นฐาน 

รับลงทุนเต็มสูบ!, ประชาชาติธุรกิจออนไลน 

https://www.prachachat.net, 16 กุมภาพันธ 2561
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ECONECON  REVIEWREVIEW

สรุปสถานการณ
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายนป 2561

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2561 ขยายตัว
รอยละ 4.0 เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
สาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญท่ีขยายตัว เชน อุตสาหกรรม
การผลิตน้ําตาล อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive
และอุตสาหกรรมการผลิตเม็ดพลาสติก
 ● อุตสาหกรรมการผลิตนํ้าตาล ดัชนีผลผลิตขยายตัว
รอยละ 44.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจากมี

ผลผลิตออยเขาสูโรงงานมากกวาปทีผ่านมา สงผลใหโรงงานเล่ือน
การปดหีบออยและเรงผลิตน้ําตาลใหทันกอนเขาสูฤดูฝน 
 ● อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive ดัชนีผลผลิต
ขยายตัวรอยละ 19.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
เปนผลมาจากยอดผลติทีเ่พิม่ขึน้จากตางประเทศ ซึง่สอดคลองกับ
การสงออกและความตองการใชงานท่ีขยายตัวอยางตอเนื่อง
 ● อุตสาหกรรมการผลิตเม็ดพลาสติก ดัชนีผลผลิต
ขยายตัวรอยละ 11.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
เปนการเพิ่มขึ้นในกลุม PP PE PVC และ LLDPE เปนหลัก 
เนื่องจากมีการขยายกําลังการผลิต เพ่ือรองรับความตองการ
สินคาทั้งในประเทศและตางประเทศที่เพิ่มขึ้น

 สําหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญท่ีหดตัว เชน 
อุตสาหกรรมการผลิตผาทอ อุตสาหกรรมการผลิตเฟอรนิเจอร 
และอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยางชนิดอื่น ๆ 

● อุตสาหกรรมการผลิตผาทอ ดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 
11.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนการลดลงในกลุม
ผาทอ (ฝาย) เปนหลัก เนื่องจากตนทุนที่เกิดจากคาแรงและ
วัตถุดิบท่ีเพิ่มขึ้น ทําใหไมสามารถแขงขันทางดานราคาได อีกทั้ง
มีการนําเขาสินคาราคาถูกจากตางประเทศมาจําหนายมากขึ้น

● อุตสาหกรรมการผลิตเฟอรนิเจอร ดัชนีผลผลิตหดตัว
รอยละ 9.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนการลดลง
ในกลุมเครื่องเรือนท่ีทําดวยไม เนื่องจากความตองการสินคาทั้ง
ตลาดในประเทศและตางประเทศลดลง

● อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยางชนิดอื่น ๆ ดัชนี
ผลผลิตหดตัวรอยละ 8.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
เปนการลดลงในกลุมยางแผนและยางแทงเปนหลัก เนื่องจาก
มีฝนตกอยางตอเน่ือง สงผลใหวัตถุดิบ (นํ้ายาง) ออกสูตลาด
ลดลง

 การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 4.0 
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนผลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ 
เชน อุตสาหกรรมการผลิตน้ําตาล อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive และอุตสาหกรรมการผลิต
เม็ดพลาสติก อัตราการใชกําลังการผลิตในเดือนเมษายน 2561 อยูที่รอยละ 61.6
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  วามเดิมจุลสาร OIE Share ฉบับที่ 69 เดือนธันวาคม 2560 
  คอลัมน Sharing ตามติดตอนท่ี 2 กิจกรรมของโครงการ
ฝ กอบรมอย างครอบคลุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตข าว 
(Comprehensive Training to Enhance Rice Productivity 
in the Mekong Region) โดยการสนับสนุนของกองทุนลุมน้ําโขง
กับสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Mekong Cooperation Fund : MKCF) 
ภายใตความรวมมือลุมนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong - Republic 
of Korea Cooperation) OIE Share ฉบับนี้ ขอนําเสนอ ตอนที่ 3 
(ตอนจบ) กจิกรรมติดตามและประเมินผล จากบางสวนของผูแทนจาก ไทย 
สปป.ลาว และกัมพูชา เพ่ือนําเสนอผลลัพธที่ไดจากการดําเนินโครงการ
ความรวมมือดานเศรษฐกิจของไทย ผานการถายทอดองคความรูและ
ประสบการณดานการกระบวนการเพิม่ผลผลติขาวและการสรางมลูคาเพิม่
ดานอุตสาหกรรม เพ่ือนําไปตอยอดแนวความคิดและทักษะในการกําหนด
นโยบายในการพัฒนาทองถิ่นและความรวมมือระหวางประเทศของ
อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงรวมกับไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ดังนี้
 ศูนยเมล็ดพันธุขาว จังหวัดกาฬสินธุ เปนหนวยงาน
ที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ ข าวชุมชน ทั้งนี้ 
จากการเขารวมโครงการฝกอบรม ผูแทนไดนําความรูมาประยุกตใช
เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี และเห็นวาหลักสูตร
การปลูกขาวอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําทฤษฏีการเพ่ิมผลผลิต
การปลูกข าวมาประยุกต ใช ในการดําเนินงานเพ่ือเพิ่มผลผลิตข าว
และการปรับปรุงผลิตเมลด็พนัธุขาวใหไดคณุภาพดีมากขึน้ ดวยการปรบัใช
เทคโนโลยีในการกําจัดโรคพืชและศัตรูพืช สงเสริมการพัฒนาเพิ่มพูน
องคความรู ใหกับสมาชิกในพ้ืนที่ของชุมชน นอกจากนี้ยังไดมีการ
แลกเปลีย่นความเหน็และขอมลูสถานการณการปลกูขาวเปนระยะ ระหวาง
ผูแทนที่เขารับการฝกอบรมมาดวยกัน สําหรับหลักสูตรการใชเทคโนโลยี
โรงสีขาวและการผลิตสีเขียว ถือเปนองคความรูใหมที่นาสนใจ ไดเรียนรู
เพิ่มเติมเพ่ือเสริมทักษะและองคความรูจากการเขารวมศึกษา ณ โรงสี
กิจประเสริฐ จังหวัดนครปฐม ซึ่งเปนโรงสีตัวอยางทําใหสามารถเขาใจ
กระบวนสรางมูลคาเพ่ิมดานการจัดการภายหลังเก็บเก่ียวขาวไดมากขึ้น 
ซึ่งจะนําไปสูกระบวนการวางแผนและบริหารจัดการเพื่อเพาะปลูกขาว
ใหไดคุณภาพดีและสงมอบไปยังกระบวนการแปรรูปเพ่ือตอบรับใหตรงกับ
ความตองการของตลาดไดดียิ่งข้ึน สําหรับหลักสูตรการติดตามผลผลิต
โดยการใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การใชขอมูลดาวเทียมในการติดตาม
พื้นที่เพาะปลูกขาวและการเจริญเติบโตของขาว ทําใหไดพัฒนาแนวคิด

ในการตอยอดเพื่อการจัดทําโครงการศึกษาวิจัย โดยกําลังดําเนินการ 
ซึ่งจะเนนในดานพื้นที่เพาะปลูกขาว การบริหารจัดการขาวและการจัดการ
พื้นท่ีนํ้าทวม อยางไรก็ดี โดยที่เปนเน้ือหาคอนขางใหม ซึ่งจําเปนตองใช
ความรูทางวิทยาศาสตรที่ซับซอน ควรขยายระยะเวลาฝกอบรม รวมทั้ง
เพิ่มกิจกรรมการฝกปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ภาคสนาม และทายสุดจากการ
เขาพบและศึกษาหนวยงานตาง ๆ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ทําใหไดเรียนรู
วิธีการเพาะปลูกขาวท่ีทันสมัย การผลิตขาวเพ่ือตอบสนองตอสาขา
อุตสาหกรรมที่มีเปาหมายที่ชัดเจน (ขาวบริโภค สาเก และการผลิต
อาหารจําพวกเสน) และการวิจัยพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
และปรับปรุงพันธุขาว
 Plant Protection Center และ Nasaythong 
Agriculture and Forestry Office สปป.ลาว  ศูนยปองกัน
กําจัดศัตรูพืช และสํานักงานเกษตรเมืองนาทรายทองซึ่งตั้งอยู ทาง
ตอนเหนือของเวียงจันทน มีการจัดระบบชลประทาน อางเก็บน้ําท่ีดีที่สุด 
และมีพื้นที่ราบลุมเหมาะสมตอการทําการเกษตรและเลี้ยงสัตว จึงเปน
พื้นที่ปลูกขาวท่ีใหญที่สุดของเวียงจันทน ผูแทน สปป.ลาว ไดนําความรู
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบชนิดของพันธุ ข าว (ขาวเจาและขาวเหนียว) 
ระหวางไทยมีกวา 700 ชนิด ในขณะท่ี สปป.ลาว มีเพียง 30 ชนิด 
ซึ่งมีปริมาณท่ีแตกตางกัน และจําเปนตองไดรับการพัฒนาวิจัยพันธุขาว 
โดยท่ี สปป.ลาว ไมมีการใชสารเคมีในการเพาะปลูกขาว ดงัน้ัน ปญหาหลัก
ที่พบในพ้ืนท่ี สปป.ลาว มีความแตกตางกันตามสภาพภูมิประเทศ 
โดยภาคเหนือเปนพ้ืนท่ีภูเขา จึงประสบกับปญหาแมลงศัตรูพืช ภาคกลาง
เปนแหลงปลูกขาวหลักของประเทศ (รอยละ 70) โดยเฉพาะในแขวง
สะหวันนะเขต เปนพื้นที่ราบลุม ปญหาหลักคือวัชพืช เชนเดียวกับภาคใต

10

ค
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

ความรวมมือลุมนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี
(Mekong - Republic of Korea Cooperation)

โครงการฝกอบรมอยางครอบคลุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตขาว 
ตอนท่ี 3 (ตอนจบ) 

กิจกรรมติดตามและประเมินผล ณ กาฬสินธุ สปป.ลาว และกัมพูชา

Shar ingShar ing
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พบกับปญหาโรคพืช สําหรับองคความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม ไดนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานจริง ไดแก การทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุขาว
และการทดสอบความงอก การเก็บเมลด็พนัธุ การผลิตพนัธุขาว การจัดการ
ปญหาศัตรพูชื วชัพชืและโรคพืช  การจดัการในโรงส ีการตรวจสอบคุณภาพ
หลังการเก็บเกี่ยว และการจัดการขาวภายหลังการเก็บเกี่ยว และการใช
ระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือสรางแผนท่ีการเพาะปลูกขาวและ
ตดิตามเฝาระวังการปลูกขาว โดยไดถายทอดองคความรูใหแกเพือ่นรวมงาน 
สมาชิกเครือขายในชุมชนและเกษตรกร เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหตระหนักถึง
อันตรายจากการใชสารเคมี นําไปพัฒนาการผลิตขาวภายใตระบบ
การจัดการคุณภาพขาว ตั้งเปาหมายท่ีจะทําใหผลผลิตขาวไดมาตรฐาน 
ปลอดภัย ปลอดศัตรูพืช และมีคุณภาพ โดยเนนการพัฒนาและวิจัย
พันธุขาว รวมทั้งการจัดทําแปลงนาขาวสาธิต พื้นที่ประมาณ 6 ไร สําหรับ
พันธุขาวท่ีนิยมบริโภคของ สปป.ลาว ไดแก ขาวไกนอย (ขาวเหนียว
พันธุพื้นเมือง) ขาวทาดอกคํา 8 ขาวทาดอกคํา 11 และขาวหอมสะหวัน 
และขาวเจา ซึ่งปจจุบันกําลังเปนที่ตองการของตลาด รวมถึงปอนเขาสู
โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือนําไปแปรรูปเปนเคร่ืองด่ืมเบียร ในสวนของ
การวเิคราะหปญหาการเพาะปลกูขาวและการจดัการหลังการเกบ็เกีย่วขาว
ของ สปป.ลาว มีความคลายคลึงกับไทย อาทิ แมลงศัตรูพืช สภาพอากาศ 
นํ้าทวม และการปนเปอนยาฆาหญาในขาว เปนตน ทั้งนี้ ปญหาหลัก
ในการทํานาของ สปป.ลาว คือ สารเคมีตกคางในขาว ซึ่งเกิดจาก
การลักลอบนําเขาสารเคมีที่ไมไดมาตรฐานนํามาใชในการเพาะปลูกและ
กําจัดแมลงศัตรูพืช การขาดแคลนแรงงานดานเกษตรกรรม เนื่องจาก
แรงงานที่เปนเกษตรกรนิยมไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมมากกวา 
และการขาดแคลนเทคโนโลยีและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว อยางไรก็ดี 
การเพาะปลูกขาวของ สปป.ลาว ในปจจุบันไดมีความพยายามรณรงค
ใหเกษตรกรใชสารเคมีนอยลง เนนการปลูกขาวอินทรียมากขึ้น เนื่องจาก
มคีวามปลอดภยัทัง้ตอผูผลติและผูบรโิภค รวมถงึขาวอนิทรยีเปนทีต่องการ
ของตลาดมากขึ้น ทั้งนี้ หลักสูตรการปลูกขาวอยางมีประสิทธิภาพ
เปนประโยชนโดยตรงท่ีไดรับมากท่ีสุดในการนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการกําจัดศัตรูพืช สําหรับขอเสนอแนะตอหลักสูตร
การใชเทคโนโลยีโรงสีขาวและการผลิตสีเขียว เห็นวาควรเพ่ิมเติมประเด็น
การจัดการหลังการเก็บเกีย่วและการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต การปองกัน
สารตกคางในผลผลิต และระบบโรงสีขาวและขยายระยะเวลาใหมากขึ้น 
สวนหลักสูตรการใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เปนประโยชนอยางมาก
ในการวางแผนบริหารจัดการพ้ืนที่เปาหมายไดอยางชัดเจนเพ่ือการ
เพาะปลูก เนื่องจากเปนความรูใหม มีขอเสนอใหจัดทําเอกสารคูมือ
การใช งานบนเว็บไซตของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) หรือ GISTDA เปนภาษาอังกฤษ 
โดยปจจุบันแมจะเปนภาษาไทยแต สปป.ลาว ก็สามารถนํามาอาน
และใชประโยชนไดเนื่องจากภาษามีความคลายคลึงกัน สําหรับการพัฒนา
ความรวมมือระหวางประเทศลุ มนํ้าโขง-ไทยและสาธารณรัฐเกาหลี 
ประเด็นดานการพัฒนาคุณภาพเพื่อการผลิต โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ 
เปนปจจัยสําคัญที่สุด รวมทั้ง การพัฒนาความรวมมือระหวางกัน 
เพ่ือยกระดับความรูทางวิชาการ และการวางเปาหมาย เพื่อถายทอด
องคความรูที่เปนประโยชนใหกับชุมชนและเกษตรกรไปยังแขวงและ
เมืองตาง ๆ อยางไรก็ดี อุปสรรคการพัฒนา เกษตรกรยังขาดการรวมกลุม
ระหวางกัน ดังนั้น เม่ือผลผลิตออกมาจึงสงขายไปยังโรงสีขาวโดยตรง 
ทําใหไมสามารถกําหนดราคาผลผลิตไดเอง จึงไดจัดตั้งกลุมเกษตรกร
ตัวอยาง และจากการสํารวจครอบครัวเขารวมโครงการกับหนวยงาน
ภาครฐัของ สปป.ลาว ตัง้แตป พศ. 2535 เพือ่ถอดบทเรยีนทดลองพนัธุขาว
การเพาะปลกู รวมทัง้ แลกเปลีย่นเรยีนรูประสบการณการเพาะปลกูกบัไทย 
ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนครและขอนแกน จากการประยุกตตามแนวคิด
แบบเกษตรสมัยใหม โดยไดจดัสรรแบงพ้ืนทีอ่อกเปนการปลูกขาว เล้ียงสตัว
และปลูกผักซึ่งเปนไปในลักษณะเดียวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของไทย 
 Department of Rice Crop, Department of 
Agriculture Land Resource Management กัมพูชา  
 หนวยงานทั้งสองแหงมีบทบาทในการมีสวนรวมกับศูนยเมล็ดพันธุ
ชุมชน โดยสงเสริมใหเกษตรกรมีบทบาทในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุที่
เหมาะสมกับทองถิ่น นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในการสงเสริมการผลิต
เมล็ดพันธุขาวหลายชนิด โดยหน่ึงตัวอยางท่ีสําคัญคือการรวมมือกับ 
Cambodia Agricultural Research and Development Institute 
(CARDI) พัฒนาขาวหอมสายพันธุ  “ผกาลําดวน” ซึ่งเริ่มพัฒนา
ตั้งแตป 1999 และประสบความสําเร็จจนสามารถควารางวัลขาวท่ีดีที่สุด
ในโลกเปนเวลา 3 ปติดตอกัน (2012 - 2014) อยางไรก็ดีจากสภาพ
ภูมิอากาศโลกที่แปรปรวนทําใหเกิดปญหาภัยแลงและนํ้าทวม ถือเปน
อุปสรรคใหญที่สุดสําหรับการปลูกขาวของกัมพูชา ฉะน้ันหากเมล็ดพันธุ
ขาวไมทนตอสภาพแวดลอมก็จะสงผลใหความเสียหายขยายวงกวาง
มากขึ้น ดังนั้น การที่เจาหนาที่จากทั้งสองหนวยงาน มีโอกาสไดเรียนรู
จากหลักสูตรการเพาะปลูกและการเพิ่มผลผลิตขาวเปนสิ่งท่ีเปนประโยชน 
สามารถนําความรูที่ไดรับมาประยุกตใชในการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ขาวไดดียิ่งขึ้น รวมทั้งมีสวนรวมในการศึกษาวิจัยขาว โดยมีหนวยงาน
ในสวนภูมิภาคทําหนาที่ทดลองเพาะปลูก เก็บรักษาเมล็ดพันธุ ข าว 
และแจกจายจําหนายแกเกษตรกร นอกจากน้ี ควรเพ่ิมเติมหลักสูตร
การคัดเลือกพันธุขาวและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาว 
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เพ่ือชวยพัฒนาและถายทอดความรู ใหแกเกษตรกร สําหรับหลักสูตร
การใชเทคโนโลยีการผลิต การผลิตสีเขียวและการบริหารจัดการโรงสี 
มีความนาสนใจเปนอยางมากเนื่องจากในปจจุบันกัมพูชาไดมุ งเนน
การสงออกขาวหอม และปรบัปรงุพนัธุขาวเพือ่เพิม่มลูคา โดยไดสงออกขาว
ไปยังกวา 46 ประเทศท่ัวโลก แตปจจุบันยังขาดแคลนโรงสีที่มีการจัดการ
ที่ดีและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งโรงสีสวนใหญเปนของภาคเอกชน ทําให
เกษตรกรท่ีอยูหางไกลไมสามารถเขาถึงได ทําใหตนทุนและคาขนสง
เพิ่มสูงขึ้น สงผลใหเกษตรกรมีรายไดตํ่า ราคาขาวที่คงท่ีไมปรับตัวสูงขึ้น 
รวมทัง้การทาํ Contract Farming จากนายทนุชาวตางชาต ิจงึทาํใหชาวนา
ไมมีแรงจูงใจในการเพิ่มผลผลิต เพื่อแกปญหาดังกลาว กัมพูชาจําเปน
ตองมีการปรับปรุงดานวิทยาศาสตร เชน การเพิ่มคุณภาพของดิน รวมถึง
การจัดพื้นที่ปลูกขาว การจัดสรรเงินกู ดอกเบ้ียต่ําใหกับเกษตรกร 
และการปรับปรุงดานโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เพื่อสนับสนุน
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการเพาะปลูกขาวใหมากขึ้น ดังนั้น ในสวนของ
หลักสูตรการติดตามผลผานการใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ซึ่งใชขอมูล
ดาวเทียมในการติดตามพื้นที่เพาะปลูกขาวและการเจริญเติบโตของขาว 
ทําใหไดแนวคิดในการบริหารจัดการดินและน้ําเพื่อการเพาะปลูกขาว  
นอกจากนี้ ไดเรียนรูเทคโนโลยีใหม อาทิ ดาวเทียมสํารวจเพ่ือการปรับปรุง
ดิน โดยท่ีกัมพูชาเปนประเทศเกษตรกรรมแตผลผลิตที่สําคัญคือ ขาว 
มันสําปะหลัง นํ้าตาล และยางพารา ยังมีผลผลิตไมมาก โดยปญหา
สําคัญคือการจัดการคุณภาพดิน ในอนาคตประสงคจะไดรับความรวมมือ
ดานเทคโนโลยีดาวเทียมเพ่ือการเกษตร อาทิ การสํารวจดิน  (Soil Survey) 
นักวิทยาศาสตรดิน (Soil Scientist) เพื่อการพัฒนาดินสําหรับ
การเพาะปลูกใหมีคุณภาพ นอกจากน้ี กัมพูชามีแผนในการทําฐานขอมูล
ดานการจัดการโซนน่ิงท่ีดิน เพ่ือใหสามารถจัดการเพาะปลูกและบริหาร
จัดการทรัพยากรดินใหดียิ่งข้ึน 
 นอกจากนี้ เพื่อใหสามารถเขาใจการประยุกตแนวคิดที่ไดจากการ
เรียนรูของผูเขารวมโครงการในพื้นที่การปฏิบัติจริง จึงไดมีการลงพื้นที่
สํารวจสถานีสงเสริมการเกษตร 2 แหง ประกอบดวย 1) Prey Dao 
Agriculture Station จังหวัดกําปงสปอ ทางตะวันตกของกรุงพนมเปญ 
ราว 48 กิโลเมตร โดยพ้ืนที่มีผลผลิตการเกษตรท่ีสําคัญ คือ ขาว 
มันสําปะหลัง พืชนํ้าตาล (ออย และตาล) และมะมวง ทั้งน้ี สถานีดังกลาว
ประกอบดวยแปลงนาวิจัย เพ่ือทําการวิจัยพันธุ ขาว อาทิ ขาวหอม 
(Aromatic Rice) และขาวผกาลําดวน รวมทั้งเปนศูนยเก็บเมล็ดพันธุขาว
ใหกับเกษตรกรในพ้ืนที่และบริเวณใกลเคียง สําหรับเปนเมล็ดตนพันธุ
และรองรับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และมีการใชเครื่องรมควัน

เมล็ดพันธุเพ่ือกําจัดแมลง ควบคูกับการนําเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ 
และ 2) Agricultural Station จังหวัดสวายเรียง (Svay Rieng) หางจาก
กรุงพนมเปญ ราว 122 กิโลเมตร เปนพื้นที่ราบลุมเหมาะแกการเพาะปลูก 
ตดิพรมแดนกับเวียดนาม ผลผลิตการเกษตรท่ีสาํคญัคอื ขาว ผกั และผลไม 
ลกัษณะของสถาน ีสวายเรยีงจะมคีวามใกลเคียงกบัทีก่าํปงสปอ แตมขีนาด
พื้นที่ของสถานีที่ใหญกวา ซึ่งประกอบไปดวยแปลงนาสาธิตและแปลงนา
วจิยั รวมทัง้ทีเ่กบ็เมลด็พนัธุขาวใหกบัเกษตรกรในพืน้ทีแ่ละบรเิวณใกลเคยีง
 การติดตามและประเมินผลของโครงการดังกลาว ไดดําเนินการ 
ณ กรุงเนปดอว เมียนมาร อีกแหงเพื่อใหครบถวนตามแผนงานแลว
เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2561 โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
และสถาบันอาหาร ไดจัดทํารางรายงานขอเสนอแนะและความเห็น 
นําเสนอตอกระทรวงการตางประเทศ เพ่ือประกอบการจัดทําเปนรายงาน
ฉบับสมบูรณ นําเสนอตอ สถาบันลุมนํ้าโขง หนวยงานบริหารโครงการ
เพื่อรายงานไปยังกองทุน MKCF เรียบรอยแลว 
 สําหรับบทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรม ในสวนของหลักสูตร
การใชเทคโนโลยีโรงสีขาวและการผลิตสีเขียว ไดมุ งเนนการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตและเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม
จากกรณีศึกษาของโรงสีขาวไทย ซึ่งเปนแบบอยางของการดําเนินงาน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีม่คีวามเปนสากล โดยพบวา สปป.ลาว 
และกัมพูชา กําลังมีการดําเนินงานในลักษณะท่ีคลายคลึงกับแนวทาง
ของไทย แตยังไมมีความแพรหลาย ซึ่งหากไทยสามารถเผยแพร
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได ในโครงการความรวมมือ
ระหวางประเทศ ก็จะเปนการสรางบทบาทนําของไทยภายในอนุภูมิภาค 
ทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ดวยการประเมินหาจุดของความ
เหมาะสมพอดี คือทางสายกลาง ไมเกินกําลังและศักยภาพ ปรับตัว
และสภาพแวดลอมใหเหมาะสม ในแตละสภาพพ้ืนที่ที่มีความแตกตางกัน  
อยางไรก็ดี ปจจุบัน การดําเนินกิจการแปรรูปโรงสีขาวใน สปป.ลาว 
และกัมพูชา อาจยังมีขอจํากัดดานเทคโนโลยีที่ยังตองการไดรับการพัฒนา
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสีขาว โดยใหมีผลผลิตเพ่ิมมากข้ึนและ
อนุรักษพลังงาน โดยประเทศเพ่ือนบานยังตองการพัฒนาความรวมมือ
กับไทยและยินดีหากภาคธุรกิจไทยมีความสนใจเขาไปลงทุนในกิจการ
โรงสีที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาใหการผลิตขาวสารมีคุณภาพและไดผลผลิต
ตามเปาหมายในการสงออก จงึเปนโอกาสของไทยในการสรางความรวมมือ
เพ่ือสงเสริมการพัฒนาดานการผลิตในภาคอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
ระหวางกันไดตอไป

จัดทําโดย : 
นายชาลี ขันศิริ

นายพงษศักดิ์ เลาวสวัสดิ์ชัยกุล
นางศุภวรรณ เทอดเกียรติ์บูรณะ

แหลงขอมูลอางอิง :
โครงการฝกอบรมอยางครอบคลุมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของการผลิตขาว
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เก็บมาเลา

  ครื่องบินนับเปนทางเลือกหนึ่งในการเดินทาง ไมวาจะเปน
  การเดินทางภายในหรือระหวางประเทศ เน่ืองจากสามารถ
ตอบโจทยความสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งราคาไมสูงมากเพราะในปจจุบัน
มีสายการบินราคาถูกเพิ่มข้ึนมากจากการแขงขันกัน เสนทางการบินขยาย
หลากหลายเสนทางทําใหอุตสาหกรรมการบินเติบโตขึ้น และดวยเหตุนี้เอง 
การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินจําเปนตองมีการพัฒนาอยางมีศักยภาพ
ทั้งในดานวัตถุดิบ สวนประกอบ ขั้นตอน กระบวนการผลิต การใหบริการ  
ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ประกอบกับรัฐบาลไทยไดผลักดัน
อุตสาหกรรมการบินเพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตชิ้นสวน
อากาศยานและการซอมบํารงุเคร่ืองบินของภูมภิาคบนพ้ืนทีโ่ครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

เซรามิกสมัยใหมมีบทบาทอยางไรกับอุตสาหกรรมการบิน
 จุดออนของเซรามิกแบบเดิม ๆ คือ มีความเปราะ แตกงาย 
ซอมแซมยาก เมื่อเกิดตําหนิหรือรอยเพียงจุดเล็ก ๆ ก็ทําใหเกิดการแตกได
ทันที ดังนั้น เพื่อลดปญหาดังกลาวจึงมีการคิดคน พัฒนา “วัสดุคอมโพสิต
ที่มีเซรามิกเปนสวนผสมหลัก (Ceramic-matrix composite, CMC)” 
เพื่อใหเกิดเปนเซรามิกสมัยใหมที่ประกอบไปดวยวัสดุที่เปนเน้ือหลักและ
วัสดุเสริมแรง ทําใหไดความเหนียวและทนทานมากย่ิงขึ้น จึงไมทําใหเกิด
การเปราะแตกในทันที อีกทั้งยังเพ่ิมความแข็งแรง ลดความเสียหาย
ที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย างกระทันหัน และปองกัน
การกัดกรอนท่ีเกิดข้ึน ณ อุณหภูมิสูงอีกดวย เซรามิกสมัยใหมดังกลาว
จึงมีจุดเดน คือ ทนตอความรอนสูง ทนทานตอการกัดกรอน ไมเปนสนิม
ไมนําไฟฟา จากงานวิจัยหลาย ๆ งานพบวาการท่ีเซรามิกสมัยใหม
มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการนํามาประยุกตใชเปนวัสดุพื้นฐานรวมกับ
อุตสาหกรรมการบิน จึงนิยมนําเอา CMC  ไปใชกับอุปกรณไฟฟา อุปกรณ
เครื่องยนต กังหันใบพัดเครื่องบิน ระบบกันความรอนในทอไอเสีย

ของจรวด กระเบื้องกันความรอนของกระสวยอวกาศและขีปนาวุธ 
และสวนประกอบตาง ๆ ในเครื่องยนต

คุณประโยชนของเซรามิกสมัยใหมกับอุตสาหกรรมการบิน
 การนําเอาเซรามิกสมัยใหมมาประยุกตใชกับอุตสาหกรรมการบิน
ก็เนื่องดวยคุณสมบัติที่พิเศษเหนือกวา เซรามิกธรรมดา ๆ มากนักทําให
มันไดถูกนํามาใชเปนอุปกรณหรือชิ้นสวนตาง ๆ ในเครื่องบินทดแทนวัสดุ
แบบเดิมในหลายชิ้นสวน  ตัวอยางเชน
 ● เซรามิกคอมโพซิสกับกังหันเครื่องบิน
 เน่ืองจากเซรามิกสมัยใหมสามารถทนความรอนไดดีกวาพลาสติก
และมีนํ้าหนักเบากวาโลหะ จึงมีการนําเซรามิกสมัยใหมมาใชเปนวัสดุ
เคลือบกันความรอน (Thermal barrier coatings, TBCs)  ในกังหันใบพัด
ของเคร่ืองยนตเจ็ทของเคร่ืองบิน  โดยมันทํามาจากซิลิคอนคารไบด (SiC)  
ที่สามารถทนอุณหภูมิไดถึง 1,500 - 1,600 องศาเซลเซียส และหุมดวย 
Ceramic matrix มีความเหนียว เบา ทนความรอนไดดีกวาอัลลอยถึง
150 - 200 องศาเซลเซียส โดยใบพัดจะยอมใหอุณหภูมิสูงเขาไปสู
หองเผาไหมได  ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพกังหันลมใหดีขึ้น  
 และเมื่อเครื่องยนตสามารถทํางานในอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพดานพลังงาน การเผาไหมเชื้อเพลิงจะเปนแบบสมบูรณ
จึงลดการปลอยมลพิษและลดการใชนํ้ามันถึง 15%  อีกทั้งนํ้าหนักท่ีเบา
ของเซรามิก ดังกลาวทําใหนํ้าหนักของเครื่องบินโดยรวมลดลงชวยให
ประหยัดเชื้อเพลิง ทําใหเครื่องบินสามารถบินไดในระยะทางที่ไกลข้ึน
เม่ือเทียบกับปริมาณนํ้ามันเทาเดิมซึ่งทั้งหมดจะเปนประโยชนตอการบํารุง
รักษาในระยะยาวอีกดวย CMC ที่ถูกนํามาใชงานแลว คือ ใชเปน
สวนประกอบในเครื่องบิน  Airbus A320  ในชวงเดือนสิงหาคม 2559
และ Boeing 737  ในปถัดมา (รูปภาพที่ 1)

เซรามิกสมัยใหมกับเซรามิกสมัยใหมกับ
อุตสาหกรรมการบินอุตสาหกรรมการบิน

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

เ

ที่มา : http://vibrationacoustics.asmedigitalcollection.
asme.org/article.aspx?articleid=2654148

รูปภาพที่ 1  แสดงชิ้นสวนใบพัดเคร่ืองบินที่ทําจากเซรามิกสมัยใหม

ที่มา : https://www.compositesworld.com/articles/
aeroengine-composites-part-1-the-cmc-invasion
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●  เซรามิกคอมโพซิสกับระบบเบรคสําหรับเครื่องบิน
 การพัฒนาอยางรวดเร็วของเครื่องบินในปจจุบันทําใหเครื่องบิน
สามารถจุที่นั่งไดเพิ่มมากขึ้น สงผลตอน้ําหนักของเครื่องบิน ระบบเบรค
เปนสิง่สาํคัญทีจ่ะตองกระชบัและนิง่ สาํหรบัการทีจ่ะใหเคร่ืองบนิขึน้และลง
จอดอยางปลอดภัยในระยะทางส้ัน ๆ ได ดังน้ัน วัสดุที่นํามาทําเบรค
ตองมีคุณสมบัติดานความตานทานแรงเสียดทานที่ดี โดยจานเบรคที่มี
คุณสมบัติดังกลาวทํามาจากเสนใยคารบอนเสริมแรงดวยซิลิกอนคารไบด 
(Carbon-fibre-reinforced silicon carbide, C/SiC) ที่นับเปนเซรามิก
สมัยใหม
 ที่ผานมา เซรามิกสมัยใหมถูกนํามาใชในรถไฟความเร็วสูง ตอมา
ไดมีการใชในรถยนตมูลคาสูงอยาง Porsche 911 GT2  ในป 2001 
โดยมีอายุการใชงาน 300,000 กิโลเมตร ซึ่งมากกวาเบรคที่ทําจากเหล็กถึง 
4 เทา และมีนํ้าหนักที่ลดลง ทําใหประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเพิ่มขึ้น
และในปจจุบันจานเบรค C/SiC สามารถทนความรอนไดถึง 1,200 องศา
เซลเซียส ซึ่งเกินกวาอุณหภูมิทั่วไปที่ตองการ โดยมีการจําหนายจานเบรค
ชนิดนี้ใหกับรถยนตมูลคาสูงแลวกวา 100,000 จาน  ตอมาเบรค C/SiC
ไดนํามาใชกับระบบเบรคของเครื่องบินดวยคุณสมบัติทางดานโครงสราง
และการลดแรงเสียดทานท่ีด ีและไดมกีารพัฒนานําเอาสารอ่ืน ๆ มาเติมแตง 
เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง อาทิ กราไฟท, Ti3SiC2 และ
PIP-SiC  ซึ่งจะชวยลดการกระจายตัวของซิลิกอนและชวยใหประสิทธิภาพ
ของการเบรคดีขึ้น อีกทั้งยังปองกันการสึกกรอนไดดีขึ้นดวย ชวยการกําจัด
การสึกหรอแบบยึดตดิ  ทาํใหเบรคนุม  ลดแรงกระแทกเม่ือเคร่ืองบินลงจอด  
(รูปภาพที่ 2)

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่รัฐบาลใหการสนับสนุนอยู  
เพื่อใหเกิดการผลิตในประเทศ ลดการนําเขา เกิดการถายทอดและเรียนรู
เทคโนโลยีและองคความรูตาง ๆ สูผูผลิตของไทยท้ังรายใหญและรายยอย  
เกิดคลัสเตอรของ SMEs ที่เปนซัพพลายเชนของผูผลิตรายใหญ การผลิต
มีการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ/ชิ้นส วนได ระดับมาตรฐานสากล 
ระยะตอมาเม่ือผู ผลิตในประเทศมีองคความรูพอเพียงแลวจึงทําการ
สนบัสนนุใหผูผลติในประเทศสามารถผลติเซรามกิสมยัใหมไดเองในอนาคต  
โดยรัฐบาลจะตองสนับสนุนผูผลิตในประเทศอยางเปนระบบ ครบวงจร   
ทัง้นี ้เพือ่ใหไทยเปนฐานการผลิตเซรามิกสมยัใหม สาํหรบัใชในอตุสาหกรรม
การบินทีม่ัน่คง มศีกัยภาพทัดเทยีมระดับนานาชาติ ซึง่จะสามารถสนับสนนุ 
การเติบโตของอุตสาหกรรมการบินที่จะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคต

จัดทําโดย :
นางสาวอัมพรพรรณ  วงษทาเรือ

แหลงขอมูลอางอิง :
http://globthailand.com/airbus/

http://www.globalspec.com/learnmore/materials_
chemicals_adhesives/ceramics_glass_materials/ 

ceramic_matrix_composites
http://vibrationacoustics.asmedigitalcollection.asme.org/

article.aspx?articleid=2654148
http://www.ceramicindustry.com/articles/95338-

advanced-ceramics-in-the-aerospace-industry
http://aviationbenefits.org/blog/2015/02/

ceramic-matrix-composites/
https://phys.org/news/2017-01-ceramic-matrix-

composites-flight-jet.html
https://www.design-engineering.com/cmc-

material-leap-1004025534-1004025534/
PROGRESS OF CERAMIC MATRIX COMPOSITES BRAKE 

MATERIALS FOR AIRCRAFT APPLICATION
International Aviation Safety โดย หอการคาฝรั่งเศส-ไทย 

คุณ โสมวรรณ เลาหะพันธ และ คุณ สุกัญญา เอื้อชูชัย 

ที่มา : http://slideplayer.com/slide/8563162/

รูปภาพที่ 2  แสดงชิ้นสวนระบบเบรคที่ทําจากเซรามิกสมัยใหม

บทบาทภาครัฐตอการพัฒนาอตุสาหกรรมเซรามิกสมัยใหม
เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการบิน
 จากคุณสมบัติพิเศษของเซรามิกสมัยใหมที่สามารถใชทดแทน
วัสดุหรือช้ินสวนเดิม ๆ ที่ใชในอากาศยานไดดีเยี่ยม และจากขอมูล
ของ International Aviation Safety ที่ประมาณการวาในป ค.ศ. 2035 
จํานวนเคร่ืองบินจะเพ่ิมขึ้นจากประมาณ 20,000 ลํา เปนประมาณ
40,000 ลํา (แผนภาพท่ี 1)  
 การเติบโตอยางกาวกระโดดของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลก
นั่นยอมหมายถึง จํานวนการใชชิ้นสวน เพ่ือการผลิตเคร่ืองบินใหมและ
เพื่อการซอมแซมตองเพิ่มข้ึนมากตามจํานวนเครื่องบินที่เพิ่มขึ้น ภาครัฐ
จึงควรสนับสนุนการพัฒนาการผลิตเซรามิกสมัยใหมเพ่ือเปนอุตสาหกรรม
สนับสนุน (Supporting Industry) แกอุตสาหกรรมการบินใหสามารถ
เกิดขึ้นไดในประเทศควบคูกันไปดวย โดยในชวงตน ๆ อาจจะเปนการ
ชักชวนผูผลิตตางประเทศท่ีมีเทคโนโลยีชั้นสูงใหเขามาลงทุนในประเทศ  
อาจจะเปนพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมที่มีความพรอม เชน พื้นท่ีโครงการพัฒนา

แผนภาพที่ 1  การเติบโตอยางกาวกระโดดของอุตสาหกรรมการบิน

ที่มา : International Aviation Safety  
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นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม รักษาราชการ
แทนผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม บรรยายพิเศษหัวขอ “การจัดทํา
ฐานขอมูล Big Data สําหรับ Industry 4.0” พรอมทั้งเยี่ยมชมบูธตาง ๆ รวมถึงบูธ
ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนยแสดงสินคา
และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายอิทธิชัย ปทมสิริวัฒน รองผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ใหเกียรติ
เป  นประธานกล  า ว เป  ด  “การสั มมนา
เชิ งวิชาการ  เรื่ อง  ขับเคลื่ อนเศรษฐกิจ
ดวยขอมูลทามกลางเทคโนโลยีเปล่ียนโลก” 
เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2561  ณ หองบอลรูม 
โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค

นายอิทธิชัย ปทมสิริวัฒน รองผูอํานวยการ
สํ า นั ก ง า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
เป นประธานเป ดงาน  “การ เป ดตั ว
การบริหารจัดการความรู (KM Kick off) 
สศอ.ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ในหัวขอ KM Smart Move” เพื่อสงเสริม

ใหเจาหนาที่ สศอ. เขาใจการดําเนินการจัดการความรู ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายอดิทัต วะสีนนท รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พรอมดวย
เจาหนาที่ สศอ. รวมบริจาคสิ่งของ โดยมี นางจิตรา เตมีศรีสุข ผูปกครองสถานคุมครอง
และพัฒนาคนพิการการุณยเวศม เปนผูรับมอบ ภายใตโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
และศึกษาดูงาน เพื่อเรียนรู ศาสตรพระราชา ขับเคลื่อนพลังความดีเพื่อแผนดิน 
เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2561 ณ สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม 
จังหวัดชลบุรี




