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• สงวนลิขสิทธิ์ในประเทศไทยตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์

โดย บรษิทั ซเีอด็ยเูคช่ัน จ�ากดั (มหาชน) ห้ามลอกเลยีนหรือท�าซ�า้ ไม่ว่าส่วน

ใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะได้รับอนุญาต 

• ข้อความที่ปรากฏในบทความและโฆษณาในวารสารอินดัสเตรียล

เทคโนโลยีรีวิว เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนหรือผู้ลงโฆษณาเอง ซึ่ง

ทางวารสารฯ มิได้จ�าเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป ข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ที่

ปรากฎในวารสาร ฯ ได้ผ่านการตรวจทานอย่างถีถ้่วนเพือ่ความถกูต้องสมบรูณ์

ทีส่ดุเท่าทีส่ามารถกระท�าได้ ความเสยีหายอนัอาจเกดิขึน้จากการน�าข้อมลูใน

วารสาร ฯ ไปใช้ ทางวารสาร ฯ มิได้มีภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบ แต่อย่าง

ใด ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนต่าง ๆ ที่อาจมี และตีพิมพ์เผยแพร่ ออกไป 

ทางวารสาร ฯ จะพยายามชีแ้จงแก้ไขในฉบบัต่อไปโดยเรว็ทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้

• ยนิดรีบัพจิารณาบทความทางด้านอตุสาหกรรมทกุสาขา โดยส่งต้นฉบบั

พร้อมภาพประกอบ จ่าหน้าซองถึงบรรณาธิการ หรือทางอีเมล์ก็ได้ และขอ

สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขบทความโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียน ส�าหรับ

บทความที่ได้ตีพิมพ์จะมีค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสม

ค้นหาหนังสือและสั่งซื้อได้ที่ www.se-ed.com

เชิญเยี่ยมชม www.thailandindustry.com
สื่ออุตสาหกรรมออนไลน์เพื่ออุตสาหกรรม

 วารสารฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปีกันอีกแล้ว ในโอกาสนี้ก็ขออนุญาตกล่าวค�าว่าสวัสดีปีใหม่

คุณผู้อ่านที่รักทุกท่านครับ ส�าหรับปีที่ผ่านมาเราได้ผ่านพ้นเรื่องราวอะไรมาอย่างมากมาย หลาย

คนอาจจะสมหวังบ้าง หรือผิดหวังบ้างกบัภารกจิหรือประสบการณ์ต่าง ๆ  และในปีใหม่นีก้ค็งเป็น

อีกปีที่มีอะไรให้เราสู้กันต่อไป ก็ขออวยพรให้ทุกท่านได้มีพลังกาย พลังใจ พลังสติปัญญา เพื่อ

ใช้ต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเข้ามาในปีน้ี และจงผ่านพ้นจากปัญหาและอุปสรรคดัง

กล่าวไปได้ด้วยดี พร้อมทัง้ขอให้ทกุท่านจงประสบแต่ความส�าเร็จทัง้ในสิง่ทีค่าดหวงัและวางแผน

ไว้ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของหน้าที่การงาน การเงิน สุขภาพหรือการด�าเนินชีวิต ก็ขอให้ทุกท่านมี

ความสุขตลอดปี 2560 ครับ

 ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่โมเดลประเทศไทย 

1.0 ที่เน้นภาคการเกษตร ไปสู่ ประเทศไทย 2.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และก้าวสู่โมเดลปัจจุบัน

คือ ประเทศไทย 3.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก แต่ทว่า ภายใต้โมเดลปัจจุบันที่เป็นอยู่กันตอนนี้

ต้องเผชญิกบัดกัส�าคญัที่ไม่อาจน�าพาประเทศพฒันาไปมากกว่านี้ได้ หรอืทีเ่รยีกว่าติดกบัดักของ

ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) จึงเป็นประเด็นที่รัฐบาลต้องสร้างโมเดล

ใหม่ขึ้นมา เพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศและน�าพาประชาชนทั้งประเทศไปสู ่โมเดล 

ประเทศไทย 4.0 หรือการเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีฐานะร�า่รวย (High Income Countries) 

โดยจะยกระดบัรายได้ประชาชาตต่ิอหวัต่อปี เพิม่จากปัจจบุนั 5,281 เหรยีญสหรฐัฯ ให้กลายเป็น 

15,000 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งหัวใจส�าคัญในการขับเคลื่อนของประเด็นดังกล่าวนี้เอง หลีกเลี่ยงไม่

ได้เลยที่ต้องสัมพันธ์สอดคล้องกับการสร้างนวัตกรรม การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มมูลค่าของสินค้าในภาคอุตสาหกรรม

 ส�าหรับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นพระเอกหลักของงานนี้ ก็ก�าลังจะก้าวสู่ยุคของ การปฏวิตัิ

อุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 หรือ Industry 4.0 ด้วยเช่นกนั และเมือ่ย้อนกลบัไปก่อนหน้านีก้ารปฏวิตัิ

อุตสาหกรรมได้เกิดขึ้นมาแล้ว 3 ครั้ง โดยเริ่มต้นเมื่อประมาณ 230 ปีก่อนโดยชายที่ชื่อ เจมส์ 

วัตต์ ได้ปรับปรุงเครื่องจักรกลไอน�า้นิวโคแมนให้ ใช้งานได้ดีขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษ

ที่ 18 จากจุดนั้นเรียกได้ว่า เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 เป็นยุคของการใช้พลังงานจาก

เครื่องจักรไอน�้าเข้ามาทดแทนการใช้แรงงานคน หรือสัตว์ หรือพลังงานธรรมชาติ ต่อมาการ

ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 ก็ได้ถือก�าเนิดขึ้น เป็นการเปลี่ยนจากยุคที่ใช้เครื่องจักรไอน�้า มาใช้

พลังงานไฟฟ้า เปล่ียนระบบการผลิต เป็นระบบโรงงาน เกดิการผลิตสนิค้าคราวละมาก ๆ  (Mass 

Production) สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาไม่แพง เกิดกระแสบริโภคนิยมไปทั่วโลก กระทั่งปัจจุบัน

ที่อยู่ในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นยุคที่คอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามามีบทบาทใน

ชีวิตประจ�าวัน ในโรงงานต่าง ๆ  เกดิสายการผลิตแบบอตัโนมติัข้ึน เป็นการใช้เครือ่งจกัรอตัโนมตัิ

หรือหุ่นยนต์ในการผลิตแทนที่แรงงานมนุษย์มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้นอีก

ระดับหน่ึง โดยมีจุดประสงค์ก็เพื่อลดต้นทุนการผลิต และต่อจากน้ีไป การปฏิวัติอุตสาหกรรม

ครั้งที่ 4 หรือ Industry 4.0 จะมีบทบาทมากขึ้นจากการบูรณาการโลกของการผลิตเข้ากับการ

เชื่อมต่อทางเครือข่ายในรูปแบบ Internet of Things (IoT) ทุกหน่วยของระบบการผลิต ตั้งแต่

วัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จุดเด่น คือ สามารถเชื่อม

ความต้องการของผู้บริโภคแต่ละรายเข้ากบักระบวนการผลิตสนิค้าได้โดยตรง กล่าวคอื โรงงาน 

4.0 จะสามารถผลิตของหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันตามความต้องการเฉพาะของผู้บริโภค

แต่ละราย (Mass Customization) เป็นจ�านวนมากในเวลาพริบตาเดียว โดยใช้กระบวนการผลติ

ที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลครบวงจรแบบ Smart Factory

 การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งประเมินกันว่าจะเกิดขึ้นภายใน 20 ปีข้างหน้านี้ ท�าให้

หลายประเทศมีการต่ืนตัวกับผลกระทบที่จะตามมา เน่ืองจากปัจจุบันทุกประเทศบนโลกมีการ

เชือ่มต่อถงึกนัอย่างไร้พรมแดนในทกุมติิ ทัง้ความร่วมมอืทางการค้า ความร่วมมอืด้านการพฒันา

โครงสร้างพื้นฐาน ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและสังคม แน่นอนว่า ในอีกมุมหนึ่ง ย่อมเกิด

การแข่งขนักนัสงูขึน้เร่ือย ๆ  ด้วยเช่นกนั ด้วยเหตุผลประการหลงันีเ้อง หลายประเทศจ�าเป็นต้อง

ปรับตัวสูก่ารพฒันาในยคุอตุสาหกรรม 4.0 ตามกนัไป เพือ่เพิม่ศกัยภาพของตนเองในการแข่งขนั

ในเวทีของตลาดโลกนั่นเองครับ   

เศรษฐกาญจน์ อนุวัตรวงศ์

   sedthakarn@se-ed.com
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INDUSTRY 4.0 หรือ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 นั้น เป็นค�ำที่เรำได้ยินกันบ่อยครั้งในปัจจุบัน แต่ส�ำหรับประเทศไทย ค�ำนี้ ได้ถูกหยิบยก
มำใช้และปรำกฎขึ้นเป็นครั้งแรกในแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และปรำกฏอยู่ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 
ซึ่งเป็นแผนพัฒนำ 5 ปี แรกของกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งจะเป็นแผนแม่บทหลักของกำรพัฒนำประเทศไทย โดยคำดหวังว่ำในอีก 20 ปีข้ำง
หน้ำ ประเทศไทยจะก้ำวพ้นจำกกับดักของประเทศรำยได้ปำนกลำง (Middle Income Trap) ไปสู่ประเทศพัฒนำแล้วท่ีมีฐำนะร�่ำรวย (High Income 
Countries) โดยจะยกระดับรำยได้ประชำชำติต่อหัวต่อปี เพิ่มจำกปัจจุบัน 5,281 เหรียญสหรัฐฯ ให้กลำยเป็น 15,000 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งหัวใจส�ำคัญ
ในกำรขับเคลื่อนของประเด็นดังกล่ำวนี้ หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่ต้องสัมพันธ์สอดคล้องกับกำรสร้ำงนวัตกรรม กำรพัฒนำทำงด้ำนเทคโนโลยี กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิต และเพิ่มมูลค่ำของสินค้ำในภำคอุตสำหกรรมนั่นเอง
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จุรีรัตน์ ทิมากูร
 คณะกรรมการนโยบายการ
พั ฒ น า พื้ น ที่ ใ น เ ข ต พั ฒ น า
เศรษฐกิจพิเศษ (คนพ.) ซ่ึงมี 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เห็น
ชอบโครงการส�าคัญภายใต้แผน
งานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (ปี 2560-2564) โดย
โครงการท่ีมีความจ�าเป็นต้องเร่ง
ด�าเนินการในปี 2560 จ�านวน 48 
โครงการ วงเงินรวม 6,992 ล้าน
บาท ใช้งบกลางปี 2560 เพื่อเริ่ม
ลงทุนโครงการต่าง ๆ ให้มีความ
คืบหน้าในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

ใ

ทุนใหม่ เมนิโครงการ EEC 
แนะ BOI เพิม่แรงจงูใจ New S-curve
รกุห่วงโซ่การผลติใน CLMV

นปี 2560 เริม่สร้างมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 ช่วง

ต่อขยายพัทยา-มาบตาพุด รองรบัรถได้ 72,000 

คนัต่อวนั คาดแล้วเสรจ็ในปี 2561 การขยายช่องทาง

จราจรทั้งหมายเลข 3, 33, 304, 314, 331 เชื่อมต่อ

กันในภาคตะวันออกระยะทาง 1,000 กิโลเมตร การ

สร้างรางรถไฟทางคู่ ฉะเชิงเทรา-คลอง 19-

ฉะเชิงเทรา การสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-

ระยอง การพฒันาท่าเรอืน�า้ลกึแหลมฉบงั เฟส 3 และ

ท่าเรอืมาบตาพุดเฟส 3 รองรับรถยนต์ว่ิงผ่านท่า 2.95 

ล้านคันต่อปี ขนส่งสินค้า 18 ล้าน TEU ต่อปี การเริ่ม

ก่อสร้างท่าอากาศยาน อูต่ะเภา ทัง้รนัเวย์ อาคารทีพ่กั

ผู้ โดยสาร

การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve 

เพื่อก�าหนดให้เป ็นอุตสาหกรรมเป็นมิตรต่อสิ่ง

แวดล้อม เนื่องจากปัจจุบันได้มีนักลงทุนต่างชาติยื่น

ขอรับสิทธิ์การส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ประมาณ 

18,354 ล้านบาท เพือ่เข้าไปลงทนุในระเบยีงเศรษฐกจิ

ภาคตะวันออก โดยทุกหน่วยงานต้องเร่งระดมเข้าไป

ร่วมพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออกให้บงัเกดิ

ผลโดยเร็วภายใน 1-3 ปี เพื่อเดินหน้าสร้างเมืองใหม่

รองรับการลงทุนในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี 

ระยอง ปรับผังเมือง สิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย ความ

เป็นอยูข่องชาวบ้าน เชือ่มโยงกับการพฒันาเมอืงและ

สิ่งแวดล้อมเมือง การท่องเที่ยว สาธารณสุขและ

ระบบบริการที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารนวัตกรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

กระทรวงดิจิตอลจะเข้ามาช่วยวางโครงสร้างพื้นฐาน

ระบบข้อมลู อนิเตอร์เน็ต รองรับการสร้างเมอืงสมาร์ท 

ซิตี้

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการส�านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สศช.) กล่าวว่า

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการเพิ่มเติมใน

เรื่องการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ การเตรียมแผน

รองรับผลกระทบ ผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

"โครงการส�าคัญภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออกปี 60-64 มีมูลค่าโครงการ

รวม 7 แสนล้านบาท แบ่งเป็นการจัดสรรจากงบ

ประมาณประจ�าปี 1.5 แสนล้านบาท จากงบลงทุน

รัฐวิสาหกิจ งบทุนภาคเอกชน และ PPP"
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ขณะเดียวกันที่ประชุมได้มอบหมาย สศช. 

ปรับปรุงแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวัน

ออก (ปี 2560-2564) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ชาติในระยะ 20 ปีแผนงบประมาณ พร้อมทั้งระบุผล

ประโยชน์ที่จะได้รับให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน 

เนื่องจากต้องใช้งบลงทุนทั้งจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 

การร่วมลงทุนกับภาคเอกชนกว่า 700,000 ล้านบาท 

ในช่วงระยะเวลา 5 ปี รวมทั้งเตรียมเสนอคณะ

รัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม รองรับ

การลงทุนในปี 2560 ประมาณ 6,000-7,000 ล้าน

บาท และในช่วงต้นปีหน้ารฐับาลได้เตรยีมเดนิหน้าจดั

โรดโชว์ครั้งใหญ่ในประเทศ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี 

2560 เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุน

ในประเทศไทย

นายปรเมธี กล่าวต่อว่า ส�าหรับแผนงานใหม่ที่

ประชุมได้เพิ่มเติมกระทรวงที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ

พฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก ประกอบด้วย 

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีทีจ่ะเข้ามาช่วย

ในด้านนวัตกรรมและการพัฒนาบุคลากร ในด้าน

แรงงานฝีมือและนักวิจัยเพื่อรองรับ EEC และ

กระทรวงดจิิตอลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม เข้ามาช่วย

ในการพัฒนาระบบและเครือข่ายเพื่อรองรับด้าน

อีคอมเมิร์ซและท�างานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย

สร้างเมืองสมาร์ทซิตี้

ชี ้โครงการ EEC ระยะส้ัน ทนุเก่าได้ประโยชน์
มากกว่า

รายงานศนูย์วจิยักสกิรไทย ระบวุ่า ในระยะสัน้ถงึ

ปานกลางโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor) หรือ EEC ที่รัฐบาล

คาดหมายว่าจะเข้ามาช่วยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้

เข้ามาลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของ

ประเทศ ทีเ่รยีกว่า First S-curve และ New S-curve 

สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อให้

อุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นเครื่องจักรส�าคัญในการขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตในระยะ

ยาว 

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มอุตสาหกรรมที่เรียกว่า 2nd 

Wave S-curve ที่ต้องได้รับการปรับปรุงและน�า

เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์มาใช้เพื่อให้

อุตสาหกรรมสามารถเติบโตได้ต่อไป ได้แก่ กลุ่ม

อุตสาหกรรมแฟชั่น (อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องหนัง 

อญัมณแีละเครือ่งประดบั) และกลุม่อตุสาหกรรมวสัดุ 

(อตุสาหกรรมโลหะ อโลหะ ไม้ แก้ว กระจก ปนูซีเมนต์ 

และเซรามิก) เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีความทันสมัย 

สามารถแข่งขันได้ ในเวทีโลก และท�าให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปาน

กลาง จะให้ประโยชน์แก่นักลงทุนเดิมโดยเป็นการลงทุนต่อยอดในอุตสาหกรรม

เดิมไปสู่อุตสาหกรรมกลุ่ม First S-curve 

ส่วนการลงทุนของนักลงทุนรายใหม่ในอุตสาหกรรม New S-curve จะยังมี

ไม่มากนัก โดยในระยะยาว การดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

จ�าเป็นต้องค�านึงถึงปัจจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย อาทิ ปัจจัยด้านแรงงาน ความต่อ

เน่ืองของนโยบายภาครัฐ ระดับการพัฒนาด้านวิจัยและพัฒนา (R&D) ของ

ประเทศ ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และ

นวัตกรรม 

ศนูย์วจิยักสกิรไทย มองว่าในระยะสัน้ถงึปานกลาง EEC จะเป็นประโยชน์กับ

นักลงทุนที่ปัจจุบันมีการลงทุนใน 3 จังหวัดนี้อยู่แล้วมากกว่าดึงดูดนักลงทุนหน้า

ใหม่ ส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมกลุ่ม New S-curve จะยังมีน้อย โดยการ

ลงทนุส่วนใหญ่จะมาจากนักลงทนุเดมิทีต้่องการต่อยอดอตุสาหกรรมเดมิของตน

ออกไปในอุตสาหกรรมกลุ่ม First S-curve ในขณะที่อุตสาหกรรมกลุ่ม New 

S-curve อาจมีความน่าดึงดูดน้อยกว่าโดยเปรียบเทียบ เพราะเป็นอุตสาหกรรม

ใหม่ของประเทศท�าให้ต้นทุนในการลงทุนอาจสูงกว่า หาก BOI ต้องการให้นัก

ลงทุนเข้ามาลงทุนใน EEC ในอุตสาหกรรมกลุ่ม New S-curve มากขึ้น ก็ควร

ก�าหนดสิทธิประโยชน์ของ EEC โดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมกลุ่ม New 

S-curve ให้ได้รับสิทธิประโยชน์สูงกว่านโยบายส่งเสริมการลงทุนประเภทอื่น ๆ 

ของ BOI อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับนักลงทุน

ทั้งน้ี ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าสัดส่วนของการขอรับการส่งเสริมการลงทุน

ในอุตสาหกรรมกลุ่ม First S-curve มีโอกาสเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 33 ในช่วงเดือน 

ม.ค.-ส.ค.2559 เป็นร้อยละ 38 ในปี 2564 จากการเพ่ิมขึ้นของการลงทุนใน

อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรม

การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ส่วนการขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน

อตุสาหกรรมกลุม่ New S-curve อาจมสีดัส่วนใกล้เคยีงของเดมิทีร้่อยละ 9 และ

การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมอื่น ๆ จะมีสัดส่วนลดลงจากร้อย

ละ 58 เป็นร้อยละ 53 ซึง่คาดว่าการลงทนุในกลุม่นีจ้ะมาจากเขตพฒันาเศรษฐกจิ

พเิศษ 10 แห่งตามนโยบายของรฐับาล และการลงทนุในอตุสาหกรรมดัง้เดมิเป็นหลัก 

แนะผลิตแรงงานทักษะ รองรับ New S-curve
นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังมองว่า ในระยะยาว หากต้องการให้การ

ลงทุนในอุตสาหกรรมกลุ่ม New S-curve มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 9 ก็

จ�าเป็นต้องพิจารณาด้วยว่าสิทธิประโยชน์จาก BOI เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียง

พอในการดงึดดูนกัลงทนุ แต่ปัจจยัด้านแรงงานกเ็ป็นเรือ่งส�าคญั ซึง่ประเทศไทย

ยังขาดแคลนแรงงานกึ่งทักษะและแรงงานมีทักษะ จึงจ�าเป็นที่จะต้องผลิต

บคุลากรให้ตรงตามความตอ้งการของอตุสาหกรรมจงึจะสามารถดงึดดูนกัลงทนุ

ได้ ส่วนงานที่ต้องใช้แรงงานที่มีทักษะสูงก็อาจแก้ปัญหาโดยการจ้างผู้เชี่ยวชาญ

ชาวต่างชาติมาเป็นการชั่วคราว และก�าหนดเงื่อนไขให้การลงทุนมีการถ่ายทอด

เทคโนโลย ี(Technology Transfer) และการฝึกอบรมให้แก่แรงงานชาวไทยด้วย 

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ได้แก่ ความต่อ

เน่ืองของนโยบายภาครัฐ ระดับการพัฒนาด้านวิจัยและพัฒนา (R&D) ของ

ประเทศ ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และ
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นวตักรรม เป็นต้น ซึง่จ�าเป็นจะต้องปรบัปรงุให้ปัจจยัเหล่าน้ีเอือ้ต่อการลงทนุและ

พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ไทย ร่วงอันดับ 6 ลงทุน ในกลุ่มประเทศ CLMV
จากดชันบีทบาททางเศรษฐกจิใน CLMV (KR CLMV Economic Presence 

Index: CLMV-EPI) ที่จัดท�าโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย สะท้อนให้เห็นว่า จีนยังคง

มีบทบาททางเศรษฐกจิโดยรวมเป็นอนัดบั 1 ตอ่กลุม่ประเทศ CLMV ทัง้ดา้นการ

ค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ในขณะที่ ไทยมีบทบาททางเศรษฐกิจโดยรวม 

ลดลงจากอันดับที่ 2 ในปี 2553 มาอยู่อันดับที่ 3 ในปี 2559 และหากพิจารณา

ลงไปในดชันย่ีอย จะเหน็ว่าบทบาทการลงทนุของไทยในกลุม่ประเทศ CLMV ลด

ลงไปอยู่รั้งท้ายประเทศอื่น ๆ ในอันดับที่ 6 ช่วง ในปี 2559 จากอันดับที่ 3 ในปี 

2553 ในขณะที ่บทบาทการค้าและการท่องเทีย่วของไทยกล็ดลงไปอย่างละหนึง่

อันดับเช่นเดียวกัน 

ทั้งนี้ บทบาททางเศรษฐกิจไทยในกลุ่มประเทศ CLMV ที่ปรับตัวลดลง คง

เป็นผลจากบทบาทการลงทุนของไทย (CLMV EPI: Investment Index) ได้ถูก

แซงหน้าโดยจนี เกาหลีใต้ สงิคโปร์ ญีปุ่น่ และมาเลเซยี ซึง่ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของ

ทุนและเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV มากขึ้น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวียดนาม อันเป็นฐานการลงทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เมื่อ

เทียบกับกัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาร์ ขณะที่นักลงทุนไทยแม้จะมีการเข้าไป

ลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV มานานแล้ว ทว่าส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในสาขา

พลงังาน ในขณะทีภ่าคการผลติยงัมไีม่มากนัก จงึเป็นผลให้บทบาทการลงทนุของ

ไทยตกมาอยู่ในอันดับรั้งท้ายในขณะที่ จีน เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ กลายเป็นผู้

ลงทุนอันดับต้น ๆ

นอกจากนี้ บทบาทการลงทุนไทยในกลุ่มประเทศ CLMV ที่ลดลง โดยเปรียบ

เทียบยังมีนัยเชื่อมโยงไปถึงบทบาทการค้าของไทยอีกด้วย กล่าวคือ สินค้าส่ง

ออกของไทยไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าจ�าพวกเคร่ือง

อุปโภคบริโภค ตลอดจนสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมต�่าและมีความผันผวน

ทางด้านราคาค่อนข้างสูง อีกยังไม่มีความเชื่อมโยงกับฐานการผลิตเพื่อการส่ง

ออกในกลุ่มประเทศดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวียดนาม จึงท�าให้สินค้าไทย

ไม่สามารถเข้าไปเช่ือมโยงห่วงโซ่การผลติเพือ่การส่งออกในเวยีดนามภายใต้สทิธิ

พเิศษ GSP รวมไปถงึสทิธิพเิศษทางภาษอีืน่ ๆ  อนัเป็นผลให้การเตบิโตของมลูค่า

การส่งออกไทยไปเวยีดนามนีอ้ยู่ในระดบัทีจ่�ากดั เมือ่เทยีบกบัจนี และโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นทั้งนักลงทุนหลักและเป็นผู้ส่งออกสินค้าขั้นต้นน�า้และ

กลางน�า้ เช่น ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงผ้าผืน 

เข้ามาป้อนให้กับฐานการผลิตเวียดนาม สะท้อนจากในช่วง 6 เดือนแรกของปี 

2559 มลูค่าการส่งออกของไทยไปเวยีดนามทัง้หมดคดิเป็น 4.2 พันล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.37 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ามากในขณะที่มูลค่าการส่ง

ออกของเกาหลีใต้ไปเวียดนามนั้นรวมเป็น 15.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยาย

ตัวถึงร้อยละ 10.7 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ามา

แนะไทยขยายตลาดห่วงโซ่การผลิตในกลุ่ม CLMV ส่งออกต่าง
ประเทศ

ดังนั้นการเข้าไปลงทุนเพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตในกลุ่มประเทศ CLMV 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวียดนาม จึงน่าจะเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยให้ไทยกลับมา

มีบทบาทการลงทุนและการค้าในกลุ่มประเทศเพื่อน

บ้านอกีคร้ัง เน่ืองจากภาคการผลติของเวยีดนามก�าลงั

เติบโตอย่างร้อนแรง ในขณะที่เพื่อนบ้านอย่าง สปป.

ลาว กมัพูชาและเมยีนมา แม้จะมศีกัยภาพในการเป็น

ฐานการผลติเพ่ือการส่งออกแต่ปัญหาภายในประเทศ

เหล่านี้ เช่น การขาดแคลนแรงงานใน สปป.ลาว การ

ขึน้ค่าแรงบ่อยคร้ังในกมัพูชาและการเมอืงทีย่งัไม่สงบ

ในเมียนมา ได้ส่งผลให้ภาคการผลิตในประเทศดัง

กล่าวยังขยายตัวไม่มากเท่ากับในเวียดนาม ซึ่งการ

เตบิโตของภาคการผลติเวยีดนาม ยงัถอืเป็นโอกาสที่

ดีส�าหรับผู ้ประกอบการไทยในการเข้าไปลงทุนใน

อตุสาหกรรมสนับสนุนต่าง ๆ ต่อไปอีกด้วย

ทางการเวียดนามเร ่งส ่งเสริมอุตสาหกรรม

สนบัสนนุภายในประเทศ เพือ่รองรบัการขยายตวัของ

ภาคการผลิต ถือเป็นโอกาสที่ดีของไทยในการเข้าไป

ลงทุนและเพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจในเวียดนาม ซึ่ง

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มูลค่าเงินลงทุนโดยตรงจาก

ต่างประเทศ (FDIs) ได้หลั่งไหลเข้าไปในเวียดนาม

อย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนจาก

เกาหลีใต้ ซึ่งเป็นนักลงทุนที่มีบทบาทส�าคัญต่อการ

พัฒนาภาคการผลิตเวียดนาม จากที่กระจุกตัวอยู่ใน

อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มมาเป็นการผลิตเครื่องใช้

ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างแท็บเล็ตและ

สมาร์ทโฟน นอกจากนี้ การลงนามข้อตกลงทางการ

ค้าเสรีกับนานาประเทศของเวียดนาม ก็ได้ท�าให้นัก

ลงทุนต่างชาติอื่น ๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ 

ทยอยหลั่งไหลเข้ามาลงทุนมากยิ่งขึ้น เพื่อใช้สิทธิ

ประโยชน์ทางภาษสี�าหรับการส่งออกทีเ่วยีดนามได้รบั

จากประเทศภาคีสมาชิก

อย่างไรก็ดี ท่ามกลางการขยายตัวของการลงทุน

และภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วนี้ ผู้ประกอบการ

ภายในประเทศของเวียดนามจ�านวนมากกลับไม่

สามารถยกระดับการผลิตของตนให้เข้าไปเป็นส่วน

หนึ่งของห่วงโซ่การผลิตได้ ท�าให้ที่ผ่านมาเวียดนาม

ต้องพึ่งพาการน�าเข้าชิ้นส่วนต่าง ๆ ส�าหรับการผลิต 

อนัเป็นผลให้ดลุการค้าของเวยีดนามยงัคงมแีนวโน้ม

ขาดดลุ แม้การส่งออกจะขยายตวัอย่างต่อเน่ืองก็ตาม 

สะท้อนจากมูลค่าการส่งออกในปี 2558 อยู่ที่ 162.0 

พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตวัร้อยละ 7.8 เมือ่เทยีบ

กับปีที่ผ่านมา ในขณะที่ มูลค่าการน�าเข้ารวมเป็น 

165.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 12 

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ท�าให้ ในปี 2558 เวียดนามมี

มูลค่าการค้าขาดดุล 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

หมายความว่าแม้ปัจจบุนัเวยีดนามจะมรีายรบัจากการ
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ส่งออกมากขึน้ แต่รายจ่ายจากการน�าเข้าสนิค้ากเ็พิม่

ขึ้นตามไปด้วย ซึ่งการเกิดขึ้นในข้างต้นนี้ยังอาจส่ง

ผลกระทบต่อสถานะดลุบญัชีเดนิสะพดัของเวยีดนาม 

ตลอดจนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในล�าดับต่อไป

นอกจากนี ้การทีภ่าคการผลติเวยีดนามกระจกุตวั

อยู่ในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น ก็ยังส่งผลให้

สินค้าส่งออกของเวียดนามมีมูลค่าเพิ่ม (Value 

Added) ต�่า แม้การส่งออกสินค้าจะขยายตัวในระดับ

ที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังปี 2550 ที่เวียดนามได้

เข้าเป็นสมาชิก WTO อันเป็นประตูสู่การค้าโลกน้ัน 

ได้ท�าให้เวียดนามเปิดรับ FDI จากต่างประเทศมาก

ขึ้น ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกของเวียดนามปี 2551 

พุ่งขึ้นมาเป็น 60.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากการ

เข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ หรือเพิ่มขึ้นเป็น

เกอืบห้าเท่าจากในปี 2543 ทีม่มีลูค่าการส่งออกเพยีง 

14.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งสินค้าส่งออกส่วน

ใหญ่ในปีข้างต้นนี้มาจากผู้ผลิตภายในประเทศเป็น

หลัก                  

เวียดนามขาดแคลนอุตสาหกรรมสนับสนุน 
โอกาสไทยลงทนุอตุสาหกรรมต้นน�า้-กลางน�า้

ทั้งนี้ การขาดแคลนอุตสาหกรรมสนับสนุนใน

เวียดนาม ถือเป็นโอกาสดีส�าหรับการลงทุนของผู้

ประกอบการไทยในเวยีดนามเพือ่รองรบัภาคการผลติ

ที่ก�าลังเติบโต โดยเน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมต้น

ถึงกลางน�้า รวมไปถึงการลงทุนผลิตชิ้นส่วน/สินค้า

อุตสาหกรรมขั้นกลาง เพื่อเชื่อมต่อห่วงโซ่การผลิต

และรองรับการขยายตัวของการลงทุนจากเกาหลีใต้

และญี่ปุ ่นในเวียดนาม ซ่ึงเป็นเจ้าของทุนและ

เทคโนโลยีในการผลิต มากกว่าการเข้าไปแข่งขัน

โดยตรง ซึง่นกัลงทนุไทยน่าจะมีโอกาสในอตุสาหกรรม

ต่าง ๆ อาทิ สิ่งทอ ผ้าผืนชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

อื่น ๆ เช่น เครื่องจักรและส่วนประกอบเครื่องจักร 

กระดาษผลิตภัณฑ์กระดาษ และผลิตภัณฑ์พลาสติก 

รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ อันเป็นสินค้าส่งออกที่มี

ศักยภาพของไทยไปยังเวียดนามอยู่แล้วสะท้อนจาก

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 มูลค่าการส่งออก

สินค้าดังกล่าวเติบโต ร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับปีที่

ผ่านมาเทียบกับมูลค่าส่งออกทั้งหมดของไทยไปยัง

เวียดนามที่ขยายตัวร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน

ในช่วงเวลาเดียวกัน 

การเข้าไปเช่ือมห่วงโซ่การผลิตในเวียดนาม 

นอกจากจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการ

ไทยในการขยายตลาดไปยังนานาประเทศ ผ่านการใช้ประโยชน์จากข้อตกลง

ทางการค้าเสรีต่าง ๆ แล้ว ยังจะช่วยเพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจโดยรวมของไทย

ในเวียดนามจากที่อยู่ในอันดับรั้งท้าย จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์และมาเลเซีย

ตลอดในช่วง 6 ปีที่ผ่านมาอีกด้วย 

อย่างไรก็ดี การเข้าไปลงทุนในเวียดนามอาจยังมีอุปสรรคในบางประการที่ผู้

ประกอบการไทยจ�าเป็นต้องศึกษาให้ละเอียดถี่ถ่วนก่อน เช่น การแข่งขันจากผู้

ประกอบการจีนที่มีความพร้อมในด้านเงินทุนและเทคโนโลยี รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงกฎหมายภายในประเทศบ่อยคร้ัง ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อการ

ด�าเนินธุรกิจในเวียดนามอย่างมีนัยส�าคัญ ดังนั้น การหาพันธมิตรทางธุรกิจหรือ

ร่วมทุนกับผู้ประกอบการท้องถิ่น จึงเป็นส่ิงส�าคัญที่จะช่วยเพ่ิมความสามารถใน

การขยายตลาดและศักยภาพในการผลิต อันเป็นการช่วยเพ่ิมความสามารถ

ทางการแข่งขันส�าหรับการด�าเนินธุรกิจในล�าดับต่อไป

สสว.เห็นชอบจัดสรรเงินทุนเส่งเสริม SME กว่า 3 พันล้านบาท
มติที่ประชุมบอร์ดใหญ่ สสว. เห็นชอบในหลักการให้การอุดหนุนและช่วย

เหลือตามมาตรการฟื้นฟูกิจการ SME วงเงิน 2,000 ล้าน โดยให้การอุดหนุน

แบบมีเงื่อนไขช�าระคืนอย่างผ่อนปรนหรือเป็นเงินร่วมทุนก็ได้ และให้ สสว. ไป

หารือกับกระทรวงการคลังเพ่ือหาแนวทางช่วยเหลืออุดหนุนให้กว้างขวาง และ

ยืดหยุ่นขึ้น และเห็นชอบให้ธนาคารกรุงไทยเป็นหน่วยร่วมช่วยด�าเนินการ รวม

ทั้งยังเห็นชอบการจัดสรรเงินกองทุน สสว. เพื่อส่งเสริม SME ประจ�าปี 2560 

วงเงนิรวม 1,226 ล้านบาท โครงการส�าคัญ ได้แก่ น�าสนิค้า SME 1 แสนรายการ

เข้า E-commerce และบ่มเพาะ SME เกษตร 5 พันราย

นางสาลินี วังตาล ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ทีป่ระชมุได้เหน็ชอบให้จดัสรรเงนิกองทนุของ สสว. 

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาและให้ความช่วยเหลือ SME ประจ�าปีงบประมาณ 2560 

เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 3,256 ล้านบาท โดยมีสาระส�าคัญสรุปได้ ดังนี้

1. กองทุนฯ เพื่ออุดหนุน SME ตามมาตรการฟื้นฟูกิจการ SME (ตามมติ 

ครม. 27 ก.ค.59) วงเงิน 2,000 ล้านบาท กลุ่มเป้าหมายคือ SME ที่ได้รับความ

ช่วยเหลือควรเปิดกว้างให้คลอบคลุม SME ที่ประสบปัญหาทางการเงิน ไม่

สามารถกู้ยืมเงินจากระบบสถาบันการเงินตามปกติ แต่ยังมีศักยภาพสามารถ

ด�าเนินกิจการต่อไปได้ เช่น 1) เป็น NPL แต่มีผู้เชี่ยวชาญไปศึกษาการท�าธุรกิจ

แล้วเห็นว่า กจิการยงัสามารถด�าเนินธรุกจิต่อไปได้ หรืออยู่ในวิสยัทีจ่ะฟ้ืนฟกูจิการ

ได้ 2) เคยเป็น NPL แต่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว 3) ยังไม่เป็น NPL แต่

ได้มีการปรับสัญญาช�าระหนี้ (Reschedule) 4) มีสถานะที่ยังไม่เป็น NPL แต่

ช�าระหน้ีไม่สม�่าเสมอ เพราะประสบภาวะสภาพคล่องตึงตัว 5) เป็นผู้ประกอบ

กจิการที่ได้ยืน่ค�าร้องขอฟ้ืนฟกูจิการตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย (ฉบบัที ่9) ฯ และศาล

ได้รับค�าร้องไว้พิจารณาแล้ว โดยเห็นชอบในการหลกัการให้อดุหนุนแบบมเีงือ่นไข

ช�าระคืนอย่างผ่อนปรน หรือจะให้เป็นการร่วมลงทุนก็ได้ โดยให้ธนาคารกรุงไทย

เป็นหน่วยร่วมด�าเนินการ ทั้งนี้ SME สามารถยื่นค�าขอได้ที่ Rescue Center 

และที่สาขาธนาคารของรัฐ ทุกแห่งทั่วประเทศ

2. ส่งเสริมและพัฒนา SME ตามงบบูรณาการประจ�าปี 2560 งบประมาณ 

1,226 ล้านบาท มีโครงการส�าคัญ ได้แก่ 

2.1 โครงการส่งเสริมการจัดจ�าหน่ายผ่าน E-Commerce งบประมาณ 140 

ล้านบาท น�าสนิค้า 1 แสนรายการจาก SME 65,000 กจิการจ�าหน่ายแบบออนไลน์

ใน Market Place ซึ่งเป็นที่นิยม โดย สสว. สนับสนุนการถ่ายภาพ บรรยาย

ลักษณะสินค้า และการกระตุ้นยอดขาย
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2.2 โครงการบ่มเพาะ Startup ที่มีนวัตกรรม 10,000 ราย แบ่งเป็น SME 

เกษตร 5,000 ราย SME ในภาคการผลิต การค้า และบริการ 5,000 ราย งบ

ประมาณทั้งสิ้น 149 ล้านบาท โดยร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร ธกส. 

มหาวิทยาลัยในภูมิภาค และภาคีอื่น ๆ ในการเสริมสร้าง Smart Farmers และ

วสิาหกจิชุมชนทีม่ศีกัยภาพให้เป็นผูป้ระกอบธรุกจิการเกษตร โดยให้การสนบัสนนุ

ทางด้านนวัตกรรม กระบวนการผลิตสมัยใหม่และการตลาด และยังร่วมกับ

มหาวิทยาลัยในภูมิภาคและภาคีของ สสว. เช่น สภาอุตสาหกรรม บ่มเพาะ 

Startup ในภาคการผลิต การค้า และบริการ โดยค�านึงถึงความต้องการของ

ตลาดเป็นหลัก และการน�า IT มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

2.3 โครงการส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิระดบัเตบิโต (SME Strong & Regular 

level) 10,000 ราย งบประมาณ 144 ล้านบาท ในการเสริมสร้าง SME ที่ด�าเนิน

กิจการอยู่แล้วให้เติบโต โดยเน้นการผลิตและบริการที่ตลาดต้องการ สสว. 

สนับสนุนการเพิ่มนวัตกรรมและการขยายช่องทางการตลาด ซึ่งจะครอบคลุม

ประเภทธุรกิจที่ส�าคัญของ SME ไทย เช่น เกษตรแปรรูป อาหาร สุขภาพ ความ

งาม การท่องเที่ยว การก่อสร้าง เป็นต้น

2.4 โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME (Cluster) งบประมาณ 60 ล้านบาท 

ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร สหกรณ์การเกษตรและหน่วยงานภายใต้สังกัด

กระทรวงอตุสาหกรรม เช่น สถาบนัอาหาร ส่งเสรมิการประกอบธรุกจิทีเ่กีย่วข้อง

กับพืชการเกษตร ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด เช่น มะพร้าว และสมุนไพร เพื่อ

อตุสาหกรรม ตัง้แต่ต้นน�า้ ได้แก่ การเพาะปลกูทีท่นัสมยั การผลติ และการตลาด

2.5 โครงการประกวด SME National Awards & Startup Awards (SME 

พอเพยีง) งบประมาณ 11 ล้านบาท ในการปรบัแนวการประกวด SME National 

Awards ให้ครอบคลมุการน�าหลกัการพอเพยีงมาใช้ในการด�าเนนิกจิการในระบบ

เศรษฐกิจสมัยใหม่ เพื่อให้เกิดความสมดุลและขยายตัวอย่างยั่งยืน

2.6 งานพัฒนาศูนย์ข้อมูล SME Knowledge Center งบประมาณ 5 ล้าน

บาท ในการเผยแพร่ความรู้ที่จ�าเป็นในการยกระดับผู้ประกอบการเป็น SME 4.0 

และการผสมผสานเข้ากับหลักพอเพียงในทางปฏิบัติ

2.7 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล งบประมาณ 

20 ล้านบาท ยกระดับมาตรฐานสินค้าในเรื่องความปลอดภัยด้านสุขภาพ การมี 

นวัตกรรมและรูปแบบ (Design) เป็นต้น เพื่อการขายใน Modern Trade และ

ออนไลน์ โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ SME ขนาดย่อม OTOP และวิสาหกิจชุมชน

2.8 โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดส�าหรับผู้ประกอบการ SME งบ

ประมาณ 53 ล้านบาท สนับสนุนการขยายตลาดส�าหรับ SME ขนาดเล็กที่มี

ศักยภาพ และขนาดย่อม โดยมุ่งไปยังกลุ่มประเทศ AEC จีน ตะวันออกกลาง 

และตลาดเกิดใหม่ที่มีก�าลังซื้อ รวมทั้งตลาดตามนโยบายรัฐบาล

2.9 โครงการพฒันาสูส่ดุยอด SME จงัหวดั (SME Provincial Champions) 

งบประมาณ 46 ล้านบาท เป็นโครงการต่อเน่ืองจากปี 2559 แต่เพ่ิมจ�านวน SME 

ที่เข้ารับการพัฒนาจากจังหวัดละ 3 กิจการเป็น 6 กิจการ ครอบคลุม Startup 

Rising Star และ Turn Around โดยจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและ

สนับสนุนการจ�าหน่าย

2.10 โครงการในพระราชด�าริเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและศูนย์ศิลปาชีพ (3 

โครงการ) งบประมาณ 105 ล้านบาท ด�าเนนิการร่วมกบักรมราชองครกัษ์ ในเขต 

3 จังหวัดภาคใต้ สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา และสระแก้ว

2.11 การปรับปรุงระบบนิเวศที่เอื้อต่อการ

ประกอบธุรกิจและการส่งเสริม SME (Ecosystem) 

งบประมาณ 493 ล้านบาท ในการจัดตั้ง One Stop 

Service เพิ่มใน 46 จังหวัด และบริหารจัดการศูนย์

เดิม 32 ศูนย์ รวมเป็น 78 ศูนย์ และสร้างเครือข่าย

กับ SME ในแต่ละจังหวัด และยังมีการจัดท�าระบบ

ฐานข้อมูล SME การสร้างเครือข่ายกับต่างประเทศ 

เงินเดือนพนักงานและการบริหารงานของ สสว. ฯลฯ

3. ศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการอ�านวยความสะดวก

ในการประกอบธรุกจิ (Doing Business) งบประมาณ 

30 ล้านบาท โดยมี ก.พ.ร. เป็นผู้รับผิดชอบการรับ 

Technical Assistance จาก World Bank เพื่อ 1) 

ศกึษาการปรบัปรงุกฎหมายหลกัประกนัทางธรุกจิและ

ล้มละลาย 2) ศึกษาการปรับปรุงตัวชี้วัด 9 ด้านใน

การประกอบธุรกิจ

นอกจากนี้ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม ยังให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติ

การส่งเสริม SME ประจ�าปี 2560-2561 ซึ่งเป็นการ

น�าแผนแม่บท SME 4.0 (พ.ศ.2560-2564) มาสู่การ

ปฏิบัติจริง โดยผู้ปฏิบัติ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนทีเ่กีย่วข้องกบัการเสรมิสร้าง SME และหน่วย

งานภาครัฐจะน�าแผนปฏิบัติการฯ ไปใช้เป็นแนวทาง

ในการจัดท�างบบูรณาการ SME ส�าหรับปี พ.ศ.2561 

ต่อไป

BOI ระบุยอดส่งเสริมการลงทุน 9 เดือน
แรก พุ่ง 342,000 ล้าน

ด้าน นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการ ส�านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า ที่

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่มี 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น

ประธาน เห็นชอบส่งเสริมการลงทนุกจิการผลติอาหาร

สัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์ หลังจากยกเลิกการส่ง

เสริมไปเมื่อปี 2557 เนื่องจากตลาดอาหารสัตว์ และ

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์มีแนวโน้มการเติบโตถึงร้อยละ 

10 ต่อปี และไทยยังเป็นประเทศผลิตอาหารสตัว์เล้ียง

อันดับ 7 ของโลก หากขอรับส่งเสริมเฉพาะการผลิต

จะได้รบัประโยชน์ด้านที่ไม่ใช่ภาษ ีแต่หากมกีารลงทนุ

วิจัยและพัฒนาจะได้รับสิทธิ์ด้านภาษีเพิ่ม

นอกจากนี้  ที่ประชุมบอร์ดบีโอไอยังเห็นชอบส่ง

เสริมการลงทุนคลัสเตอร์อากาศยาน โดยไม่จ�าเป็น

ต้องตัง้อยู่ในสถานที ่14 จงัหวัดทีก่�าหนดไว้ช่วงทีผ่่าน

มาเพื่อให้การผลิตชิ้นส่วนอากาศยานเติบโตมากขึ้น

รองรับการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค
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ที่ประชุมบอร์ดยังเห็นชอบส่งเสริมการลงทุน 13 

โครงการ มูลค่ารวม 63,440 ล้านบาท ยอมรบัว่า ต่าง

ชาติยังมีความเชื่อมั่นเข ้ามาขยายการลงทุนใน

ประเทศอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากยอดการลงทุนจริง

เม่ือได้รับการส่งเสริม 9 เดือนแรก ของปี วงเงิน 

342,000 ล้านบาท นับว่าเป็นตัวเลขค่อนข้างสูง จาก

เป้าหมายทั้งปี  550,000  ล้านบาท

อุตฯ ตั้งเป้าปี 60 ปั้น สตาร์ทอัพ มากกว่า 
4,000 รายทั่วประเทศ 

นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม เปิด

เผยว่า การสร้างผู้ประกอบการใหม่เป็นกลไกในการ

ขับเคล่ือนทางเศรษฐกจิทีส่�าคญั ทัง้การก่อให้เกดิการ

จ้างงานสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ ในอัตราสูง

เพิม่ศักยภาพในการแทนทีธุ่รกจิแบบเดมิ พร้อมทัง้ยงั

ช่วยให้เกิดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และการ

บริการใหม่ ๆ  ให้สอดรับกับความต้องการของตลาดผู้

บริโภคที่มีสูงขึ้น

ทั้งนี้ การสร้างผู้ประกอบการกลุ่มสตาร์ทอัพ ถือ

เป็นเป้าหมายหนึ่งในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้น�า

ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้

ในการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง เพื่อช่วย

ขับเคล่ือนเศรษฐกจิสูย่คุประเทศไทย 4.0 โดยกรมส่ง

เสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จึงมุ่งเน้นสร้างผู้ประกอบ

การใหม่ที่มีมูลค่าสูง (High Value Startup) ใน 3 

กลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมาย คอื 1.Agri Tech & Food 

Tech เช่น เกษตรแปรรูป อาหารแปรรูป อาหารเพื่อ

สุขภาพ อาหารออร์แกนิค เป็นต้น 2.Health & 

Wellness เช่น เวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

ของใช้ผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม 

เป็นต้น และ 3.Service Tech เช่น ธุรกิจการท่อง

เทีย่ว ด้านการออกแบบและดไีซน์ และด้านวฒันธรรม

โดยมีรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตาร์ท

อัพ ประกอบด้วย 1.การเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยการ

จัดให้มีกิจกรรมน�าเสนอแผนธรุกิจของผูป้ระกอบการ 

(Pitching) เพื่อแสวงหาโอกาสทางการเงินและการ

เข้าถงึแหล่งเงนิทนุ 2.การสร้างผูป้ระกอบการรายใหม่ 

ด้วยการส่งเสรมิความรูแ้ละทกัษะในการด�าเนนิธรุกจิ 

เช่น การบ่มเพาะธุรกจิ หรอืการฝึกอบรม 3.การพฒันา

โครงสร้างพื้นฐาน

ด้าน นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรมกล่าวว่า กสอ.ก�าลังผลักดันกลุ่มสตาร์ท

อัพรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดธุรกิจ มีความสามารถในเชิง

เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดเชิงสร้างสรรค์ 

ผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงยังมี 

นโยบายในการผลักดันให้ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงที่มี

ศกัยภาพ และการแนะน�าให้ผูป้ระกอบการรายเก่าบางรายทีม่รีปูแบบการด�าเนนิ

ธุรกิจที่ยังไม่สอดรับกับภาวการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนธุรกิจไปสู่

ธุรกิจใหม่ที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยในปี 2560 ตั้งเป้าการสร้างและ

พัฒนาธุรกิจกลุ่มนี้มากกว่า 4,000 รายทั่วประเทศ ภายใต้งบประมาณปี 2560 

กว่า 80 ล้านบาท

เร่งปรับภารกิจกระทรวงอุตฯ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0
นายสมชาย กล่าวต่อว่า นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอ

โครงสร้างกระทรวงอตุสาหกรรมและสถาบนัเครอืข่าย 11 แห่งต่อคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พิจารณาภายในปีนี้เพื่อที่จะเร่งเดินหน้าขับเคลื่อน

การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้แผนยุทธศาตร์ 20 ปี (2560-2579) ซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่รัฐบาลมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ให้ก้าวพ้นกบัดกัรายได้ปานกลางโดยคาดว่าภารกจิบางส่วนจะเร่ิมขบัเคลือ่นได้ใน

ปี 2560

ส�าหรับโครงสร้างกระทรวงอุตสาหกรรมภารกิจหลัก ๆ  ได้แก่ 1. กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม (กรอ.) ที่ผ่านมาจะเน้นภารกิจการก�ากับดูแลและการให้ ใบอนุญาต

จะต้องน�าเทคโนโลยมีาบรกิารเพือ่ให้รวดเรว็จะต้องเพิม่บทบาทให้ส่งเสรมิการน�า

เทคโนโลยีมาปรับสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นหรือก้าวสู่สังคมสีเขียว 2.กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม (กสอ.) จะต้องเน้นนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 

Economy) ส่งเสริมทั้งวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจทั่วไป สินค้าหน่ึงต�าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็นต้น 3.ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จะต้อง

มองการพัฒนาอตุสาหกรรมในภาพใหญ่ของประเทศโดยเฉพาะ 10 อตุสาหกรรม

เป้าหมายในเชิงนโยบายซึ่งขณะน้ีก�าลังพิจารณาในภาพรวมและรายละเอียดใน

แต่ละอุตสาหกรรม 4.ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จะเน้น

เร่งรัดการออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้

มากขึน้โดยเฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบัการเกษตรเช่น ผลติภณัฑ์ยางทีด่�าเนินการแล้วก

ว่า 100 มาตรฐาน การถ่ายทอดงานด้านมาตรฐานงานชมุชนจะมอบให้เป็นบทบาท

จงัหวัดทดสอบแทน ฯลฯ 5.ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�า้ตาลทราย (สอน.) 

จะเน้นปรบัไปดอูตุสาหกรรมทีจ่ะเพิม่มลูค่าให้กบัวตัถดุบิทางการเกษตรโดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมอ้อยที่จะไปเน้นการผลิตไบโอชีวภาพมากขึ้น แต่ภาพรวม

อุตสาหกรรมอ้อยก็ยังคงดูแลแต่กรณีต้นน�า้อื่น ๆ เช่น ปาล์ม ยางจะไม่เข้าไปยุ่ง

เกี่ยวแต่อย่างใด 6.กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เน้นการ

พัฒนาวัตถุดิบแร่ในประเทศให้ก้าวไปสู่การพัฒนาโลหะกรรมเพื่อการพัฒนา

ประเทศอย่างแท้จริง

ส�าหรับสถาบันเครือข่าย 11 แห่ง ได้แก่ สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันเพิ่ม

ผลผลติแห่งชาต ิสถาบนัอาหาร สถาบนัพัฒนาอตุสาหกรรมสิง่ทอ สถาบันรบัรอง

มาตรฐาน ISO สถาบันยานยนต์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเหล็ก

และเหลก็กล้าแห่งประเทศไทย สถาบนัพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

สถาบันพลาสติกและสถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย จะต้องปรับภารกิจที่

จะต้องตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0

นายสมชายกล่าวทิ้งท้ายว่า จะไม่มีการปรับองค์กรใด ๆ ไม่มีการยุบหรือ

เปลีย่นชือ่กระทรวงอตุสาหกรรมทกุอย่างยงัเป็นเหมอืนเดมิแต่จะเน้นปรบัภารกจิ

ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลซึ่งก็ต้องรอให้ ก.พ.ร. พิจารณาก่อน 
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ดร.สุทธิ สุนทรานุรักษ์

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช�านาญการพิเศษ ส�านักวิจัยและพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 สวสัดีปีใหม่ พ.ศ.2560 ครบั 
ปี 2559 ที่ผ่านไป มีเหตุการณ์
ส�าคญัเกดิขึน้มากมายในโลกของ
เรา ส�าหรับคนไทยแล้ว ไม่มข่ีาวใด
จะเศร้าโศกโทมนสัมากไปกว่า การ
เสดจ็สวรรคตของพระบาทสมเดจ็ 
พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
ในหลวงรัชกาลที ่9 

เ

เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21(ตอนที่ 3) 
เอเชียกลาง...เพชรเม็ดงามบนเส้นทางสายไหม

เอเชียกลาง...จุดเริ่มต้นของการเปิดตัว OBOR ภาพ
จาก วิกิมีเดีย (Wikimedia)

หตุการณ์ส�าคัญอื่น ๆ ที่จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนใน

อนาคต เช่น การออกจากกลุ่ม EU ของสหราช

อาณาจักร หรือ Brexit ชัยชนะของ “โดนัลด์ ทรัมป์” 

และพรรครีพับลิกันที่กลับเข้าสู่ท�าเนียบขาว หลังจาก

ห่างหายจากอ�านาจยาวนานถงึ 8 ปีเตม็ การรุกไล่ถล่ม

กลุ่ม ISIS ในอิรัก ขณะที่ปัญหาผู้ลี้ภัยจากซีเรีย รวม

ถึง ชนกลุ่มน้อยชาวโรฮิงญาในพม่าอาจจะกลายเป็น

ชนวนความขัดแย้งในวันข้างหน้า

ส�าหรับซีรีส์ชุด เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 

นี้ ผู้เขียนจะพาท่านผู้อ่านท่องไปบนเส้นทางสายไหม

ยุคใหม่ นั่งรถไฟความเร็วสูงบ้าง สลับน่ังเคร่ืองบิน

บ้าง ลงเรือเดินสมุทรบ้าง เพื่อพาท่านไปรู้จักประเทศ

ต่าง ๆ  บนแถบทางของ New Silk Road  โดยภมูภิาค

แรกที่เราจะเริ่มต้น คือ เอเชียกลาง ครับ

เอเชียกลาง: เพชรเม็ดงามบนเส้นทาง
สายไหม

ในปี ค.ศ.2013 สี จิ้น ผิง ประธานาธิบดีจีนเลือก

ทีจ่ะเปิดตวัยทุธศาสตร์ OBOR: One Belt One Road 

ที่กรุงอัสตานา (Astana) เมืองหลวงของคาซัคสถาน 

ภาพการจับมือกันระหว่างประธานาธิบดีสีกับ นายนูร์

สุลต่าน นาซาร์บาเยฟ (Nursultan Nazarbayev) 

ประธานา ธิบดีคาซัคสถานจะกลายเป ็นภาพ

ประวตัศิาสตร์ในไม่ช้า เพราะนัน่หมายถงึ การเริม่ต้น

ยุคสมัยที่จีนแผ่ขยายอิทธิพลไม่เฉพาะทางเศรษฐกิจ

MACRO ECONOMIC OUTLOOK
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ภาพประวตัศิาสตร์ในอนาคต การเปิด
ตวั OBOR ทีอ่สัตานา คาซคัสถาน จดุ
เร่ิมต้นของเส้นทางสายไหมยคุใหม่
ภาพจาก http://chinaincentralasia.
com/2016/07/01/chinas-place-in-
central-asia/

อสัตานา เมอืงหลวงคาซคัสถาน ศนูย์กลางความเจริญในภูมภิาคเอเชียกลาง (ภาพจาก ยทูปู)

ประธานาธบิดนีาร์ซาบาเยฟ ผู้น�า “สตรอง
แมน” ที่ครองอ�านาจในคาซัคสถานมา
ตั้งแต่ปี 1991 จนถึงปัจจุบัน
(ภาพจาก https://en.tengrinews.kz/
userdata/gallery_en/gallery_242/
thumb_b/photo_3580.jpg)

เพยีงอย่างเดยีว หากแต่เป็นสญัญาณการเริม่ต้นของ

โลกในศตวรรษที ่21 โดยมจีนีทีพ่ร้อมจะเป็นหวัขบวน

น�าและคานอ�านาจกับสหรัฐอเมริกา

...ค�าถาม คือ ท�าไมต้อง เอเชียกลาง ?

...เอเชียกลาง มีดีอะไร ?

ก่อนจะตอบค�าถามนี้ ผู ้เขียนขออธิบายถึง

ภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical) หลังสิ้นสุดยุคสงคราม

เย็นก่อนนะครับ...ทั้งนี้ ชัยชนะของระบบเศรษฐกิจ

แบบทุนนิ ยมและการปกครองแบบเสรีนิ ยม

ประชาธิปไตยนั้น ท�าให้สหภาพโซเวียตแตกออกเป็น

เสี่ยง เกิดรัฐอิสระแยกตัวออกมา 15 ประเทศ โดยมี 

5 ประเทศตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียกลาง (Central 

Asia) 

เอเชียกลางมีความส�าคัญในเชิงยุทธศาสตร์โลก 

เพราะเป ็นพื้นที่ เชื่ อมต ่อระหว ่ างทวีปเอเชีย 

ตะวันออกกลาง และยุโรปตะวันออก แม้พื้นที่ส่วน

ใหญ่จะเป็นหุบเขาแต่บริเวณนี้มีทั้งน�้ามันและก๊าซ

ธรรมชาติ เป็นแหล่งทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ 

มหาอ�านาจทั้งสหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน ต่างจับตา

ภูมิภาคนี้อย่างไม่กระพริบ

บริเวณนี้มีชาติพันธุ์หลัก ได้แก่ คาซัค อุซเบก 

คีร์กีซ ทาจิก และเติร์ก ชาติพันธุ์เหล่านี้มีวัฒนธรรม 

วถิกีารด�ารงชวีติทีค่ล้ายคลงึกนั ทีส่�าคญัคนกลุม่นีเ้ป็น

ชาวมุสลิม

หลังแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียตแล้ว กลุ่ม

ประเทศเอเชียกลางทั้ง 5 ประเทศ ประกอบด้วย 

คาซัคสถาน คีร์กิซสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิ

สถาน และอุซเบกิสถาน บางครั้งเรียกง่าย ๆ กลุ่ม

ประเทศ “สถาน” ครับ โดยศูนย์กลางภูมิภาคนี้อยู่ที่ 

คาซัคสถาน ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกลาง

การเปล่ียนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์ โลกหลัง

ทศวรรษที่ 90 นั้น นักวิชาการรัฐศาสตร์ด้านความ

สมัพนัธ์ระหว่างประเทศ (International Relationship) 

เรียกประเทศกลุ่มที่แยกตัวจากโซเวียตเดิมว่าเป็น 

Transitional Countries หรือประเทศที่เปลี่ยน

ผ่านระบอบการปกครองเดิมจากสังคมนิยมมาสู่

ระบอบประชาธปิไตย และใช้ระบบเศรษฐกจิตลาด

เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เมืองส�าคัญ ๆ ในเอเชียกลาง ได้แก่ อัลมาตี้ 

(Almaty) และอัสตานา (Astana) สองเมืองใหญ่

ของคาซัคสถาน บซิเคก (Bishkek) ในคร์ีกิซสถาน 

และ ทาชเคนต์ (Tashkent) ของอุซเบกิสถาน

งานศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับพัฒนาการเศรษฐกิจใน

เอเชียกลางเรื่อง Connecting Central Asia with 

Economic Centers ซึง่จดัท�าโดยธนาคารเพ่ือพัฒนาเอเชยี หรือ ADB (Asian Development 

Bank) ได้กล่าวถงึศักยภาพของภมูภิาคเอเชยีกลางในอนาคตไว้ 3 ด้านหลกั ๆ กล่าวคือ

1. การค้าระหว่างประเทศในภมูภิาคเอเชยีกลางขยายตวัเพ่ิมขึน้เรือ่ย ๆ  นบัตัง้แต่ปี 2000 

เป็นต้นมา อัตราการส่งออกของภูมิภาคนี้เติบโตขึ้น สินค้าส่งออกส�าคัญเป็นสินค้าขั้นปฐม 

(Primary Commodities) เช่น น�้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ฝ้าย เป็นต้น ตลาดใหญ่ที่เอเชีย

กลางท�าการค้าอยู่คือ จีน รัสเซีย และกลุ่ม EU นอกจากนี้ ยังมีการน�าเข้าส่งออกสินค้าไป

ยังตุรกี อิหร่าน เกาหลี รวมทั้งประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย

อย่างไรก็ดี นักลงทุนไทยดูจะรู้จักเอเชียกลางไม่มากนัก ส่วนหนึ่งมาจากการขาดข้อมูล

ข่าวสารทีเ่พยีงพอต่อการตดัสนิใจลงทนุ ทัง้นีก้ระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณชิย์

ได้จัดเตรียมข้อมูลไว้ระดับหนึ่ง ข้อมูลดังกล่าวนับว่ามีประโยชน์ต่อการตั้งต้นท�าธุรกิจการค้า 

การลงทุน แต่เมื่อมองในระยะยาวแล้ว การอัพเดตสถานการณ์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ การรู้ลึก

รู้จริงเกี่ยวกับภูมิภาคนี้ยังเป็นเรื่องที่ท้าทายยิ่งนัก
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KASE หรอื Kazakhstan Stock Exchange 
ตลาดหุ้นในกรุงอัลมาตี นับเป็นตลาดหุ้นที่
ใหญ่ที่สุดในเอเชียกลาง
(ภาพจาก วิกิพีเดีย)

รายงาน Doing Business ของธนาคารโลก 
ซึ่งรายงานฉบับล่าสุดให้ Theme ไว้ว่า 
โอกาสมสี�าหรบัทกุคน (Equal Opportunity 
for All) (ภาพจาก http://rwandahc.org/
wp-content/uploads/2016/10/Screen-
Shot-2016-10-27-at-16.23.37.png)

ขณะเดียวกัน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งใน

การขนส่ง การสร้างเส้นทางเชื่อมโยงกับจีน รัสเซีย 

ท�าให้เอเชยีกลางเป็นอกีศนูย์กลางของความเชือ่มโยง 

เช่ือมต่อแผ่นดินเอเชียและยุโรป...ทั้งนี้ อีกหนึ่ง

ประเด็นที่น่าสนใจคือ การรวมกลุ่มของ 5 ประเทศ

เอเชียกลางดูจะผูกพันและเหนียวแน่นมาก จนท�าให้

การเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นไปโดยง่าย

อย่างไรก็ดี รายงานบทวิเคราะห์ของ ADB มอง

ว่า ภมูภิาคเอเชยีกลางยงัมศีกัยภาพทีจ่ะเตบิโตต่อไป

ในอนาคต การปฏิรูปเศรษฐกิจยังจ�าเป็นต้องท�าอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุน

คราวน้ีหันกลับมาดูข้อมูลเกี่ยวกับความยากง่าย

ในการลงทุนท�าธุรกิจภายในภูมิภาคนี้กันบ้างครับ ผู้

เขียนขออ้างอิงถึง Doing Business Report ซึ่งจัด

ท�าโดยธนาคารโลก (World Bank) ที่เพิ่งจะเผยแพร่

ดัชนีความน่าลงทุนท�าธุรกิจในปี 2017

จากตารางจะเห็นได้ว่า คาซัคสถานยังครอง

อันดับ 1 ในกลุ่มประเทศเอเชียกลาง คะแนนที่ได้

รับจากความน่าลงทุนท�าธุรกิจสูงติดอันดับที่ 35 ของ

โลก จาก 198 ประเทศ

ทัง้น้ี จดุเด่นของคาซคัสถานอยูท่ีก่ารคุม้ครองนกั

ลงทุนรายย่อย (Protecting Minority Investor) โดย

ได้คะแนนเฉพาะข้อนี้ 80 คะแนน (เต็ม 100) ติด

อันดับ 3 ของโลกเลยทีเดียว เมื่อเทียบกับในภูมิภาค

แล้ว คาซัคสถานนับว่าได้คะแนนกินขาดเพื่อน

คะแนนในส่วนนี ้รวมถงึการจดัอนัดบัเรือ่งการแก้

ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่าง

เจ้าหน้าที่รัฐในการท�าธุรกิจแข่งกับธุรกิจรายย่อย 

ความเข้มข้นในการดูแลคุ้มครองนักลงทุนรายย่อย

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดตัวแรก คือ 

Starting & Business หรอื การเริม่ต้นลงทนุท�าธรุกจิ 

ปรากฏว่า อุซเบกิสถาน ได้คะแนนสูงสุดในกลุ่ม

เอเชียกลาง ได้คะแนน  93.93 อยู่อันดับที่ 25 ของ

โลก รองลงมาเป็นคร์ีกสิถานได้ 92.95 อยูอ่นัดบัที ่30 

ส่วนคาซัคสถานได้ 91.94 อยู่อันดับที่ 45 

อาจกล่าวได้ว่า ภูมิภาคเอเชียกลางก�าลังกลาย

เป็นภูมิภาคดาวรุ่งในอนาคต ช่วง 20 ปีที่ผ่านมา โลก

เราเปลีย่นแปลงไปเรว็มากนะครบั การเตบิโตของยคุ

โลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้สร้างโอกาส

และรายได้มากมายมหาศาลให้กับผู้คนหลายล้านคน 

การแสวงหาพื้นที่แหล่งลงทุน ที่ท�ากินใหม่ ๆ ในโลก

ศตวรรษที่ 21 ไม่ใช่เรื่อเพ้อฝันอีกต่อไป ขอเพียงเรา

ตั้งใจขวนขวายและมีก�าลังใจครับ

...พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

2. ADB ได้ประมาณการในอนาคตว่า การลงทนุทางตรง (Foreign Direct Investment) 

ของนักลงทุนต่างประเทศจะมุ่งไปสู่เอเชียกลางมากขึ้น กลุ่มประเทศเอเชียกลางเต็มไปด้วย

ความสมบูรณ์เรื่องพลังงานและแร่ธาตุ แน่นอนว่า นักลงทุนกลุ่มพลังงานรวมถึงการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ย่อมมองเอเชียกลางเป็นทางเลือกใหม่

ในรายงานยังกล่าวถึง 2 ประเทศอย่าง คาซัคสถานและเติร์กเมนิสถาน คือจุดดึงดูด

นักลงทุนต่างประเทศ เนื่องจากทั้งสองมุ่งหน้าปรับตัวเปิดรับการลงทุนท�าการค้าธุรกิจ การ

พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อเอื้อให้นักลงทุนต่างชาติขนเงินมาลงทุน

นอกจากนี้ ADB ยังมองว่า FDI ของภูมิภาคเอเชียกลางจะขยายตัวและสอดรับการส่ง

ออกทีเ่พิม่ข้ึน พร้อมกนันัน้ด้วยก�าลงัแรงงานของคนในภมูภิาคนีท้ีแ่ต่เดมิยงัอยู่ในภาคเกษตร 

ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเรื่องค่าแรงราคาถูกที่จะดึงเม็ดเงินจากกลุ่มทุนจีน รัสเซีย ยุโรป เข้า

มาได้

3. การพัฒนาสถาบันการเงินและตลาดทุนภายในเอเชียกลาง เร่ิมมีความเข้มแข็งมาก

ขึ้น เพราะสถาบันการเงินจะเป็นตัวกลางส�าคัญในกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจ สถาบันการเงิน

เป็นแหล่งระดมเงินทุนและออมเงิน ADB วิเคราะห์ว่า การพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน

ของภมูภิาคนีย้งัเป็นไปอย่างต่อเนือ่ง แม้ว่าประเทศกลุม่นีจ้ะเผชญิวกิฤตกิารเงนิในปี 2008-

2009 ท�าให้ระบบธนาคารในคาซัคสถานถึงกับเกือบเซไปทีเดียว โชคดีที่ทุกอย่างกลับมา

ประคองเข้าสู่ภาวะปกติได้
INDUSTRIAL
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ศรีนคร นนทนาคร  

Azbil (Thailand) Co., Ltd.

 ประเทศญีปุ่น่ได้รบัการยอมรบั
ว่าเป็นประเทศที่มีประสิทธิภาพใน
การใช้พลังงานดีที่สุด สืบเนื่องมา
ต้ังแต ่สนธิสัญญา Kyoto 
Protocol ที่ลงนามไว้อย่างรับผิด
ชอบจนถึงที่สุด หรือมาจาก
จิตส�านึกของผู้คนเอง ที่เติบโตมา
ในประ เทศที่ ขาดแคลนแหล ่ง
พลังงานจนต้องมีทั้งการพัฒนา
แหล่งพลังงานสมัยใหม่ และรู้ถึง
คุณโทษของแหล่งพลังงานเหล่า
นั้น 

บ

ควบคุมการใช้พลังงานอย่างเหมะสม 
ด้วยเทคโนโลยีญี่ปุ่น

ทความนี้จะขอหยิบยกเรื่องราวการใช้พลังงาน

อย่างคุ้มค่าโดย Green IT ซึ่งเป็นหน่ึงใน

เทคโนโลยี ที่หน่วยงาน JEITA (Japan Electronics 

and Information Technology Industries 

Association) โดยมีผู้ผลิตหลายบริษัท อาทิเช่น 

Azbil, Fuji Electric, Hitachi, Mitsubishi Electric, 

Yokogawa Electric เป็นต้น ร่วมกันจัดท�าและเผย

แพร่ผ่านกระทรวงเศรษฐกจิ การค้า และอตุสาหกรรม 

ที่เราคุ้นเคยกันในชื่อย่อว่า METI และเรียกชื่ออย่าง

เป็นทางการว่า RENKI Control โดยค�าว่า RENKI 

มาจากภาษาญี่ปุ่น ที่มีผู้แปลให้ไว้ว่า การร่วมไม้ร่วม

มือ หรือการประสานงานกัน

RENKI Control เป็นเทคนิคที่สามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพ การใช้พลังงานให้เหมาะสม จากแหล่ง

ผลิตตั้งแต่ สองแหล่งขึ้นไป ภายใต้การควบคุมให้มี

ประสิทธิภาพการผลิตพลังงานและมีประสิทธิผลการ

ลดต้นทุน และเป็นเทคนิคที่มาจากการสะสม

ประสบการณ์ และองค์ความรู้ของชาวญี่ปุ่น รวมถึง

มกีารน�าเอา Green IT มาช่วยให้มโีอกาสประสบความ

ส�าเร็จได้ และโดยไม่มุ่งเน้นให้ต้องเปลี่ยนเครื่องจักร

การผลิตใหม่ รวมถึงสอดคล้องกับแนวทางมาตรฐาน

สากลอย่าง ISO 50001 และของ IEC TC65 

หมายเลข 62264 

Green IT ในที่นี้ เป็น IT ที่ท�าให้เกิด Green ขึ้น 

หรอือาจเรยีกได้ว่า “Green by IT” ไม่ใช่ IT ที ่Green 

หรือที่เป็นแค่ “Green of IT” คือเป็นการใช้ 

Information Technology (IT) มาช่วยให้เกิดการ

ประสานงาน หรือร่วมมือกันได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น 

บทความน้ีจึงขอน�าเสนอแง่มุมของเทคโนโลยีนี้เพื่อ

ให ้ อุ ตสาหกรรมของไทยมีแนวทางการ เพิ่ ม

ประสิทธิภาพให้ดียิ่ง ๆ  ขึ้นต่อไปตามแนวทาง PDCA 

(Plan-Do-Check-Action) ให้เกิดวงล้อการปรับปรุง

ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเกิดความสนใจ

ที่จะศึกษาอย่างลึกซึ้งแล้ว ก็สามารถ Download 

ต้นฉบับของ RENKI Control Guidebook ได้จาก 

JEITA 

https://www.jeita.or.jp/english/public_

standard

CONTROL & AUTOMATION
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รูปที่ 2 RENKI Control ด้านSupply แบบที่ 2

รูปที่ 1 RENKI Control ด้าน Supply แบบที่ 1

เครื่องผลิตพลังงาน ที่บางคนเรียกว่าต้นก�าลัง 

ท�าการแปรเปลี่ยนพลังงานเบื้องต้น (Primary 

Energy) ให้เป็นพลังงานตามที่ต้องการ (Secondary 

Energy) พลังงานเบือ้งต้นของบางโรงงานอาจจะเป็น

ไฟฟ้า ผ่านเคร่ืองผลติพลงังานลม (Air Compressor) 

เป็นลมอัดความดันสูง หรือบางโรงงานอาจมีน�้ามัน

เป็นพลังงานเบื้องต้น มาแปรเปลี่ยนผ่าน หม้อต้มน�้า 

(Boiler) เป็นพลังงานไอน�้า หรือพลังงานความร้อน 

หรือผ่านกังหัน เป็นพลังงานไฟฟ้าอีกที ส่วนมากแล้ว

พลังงานเบื้องต้นจะเป็น ไฟฟ้า ก๊าซ น�้ามัน หรือ

ถ่านหนิ และพลงังานขัน้ถดัไปทีต้่องการเช่น ไอน�า้ น�า้

ร้อน น�้าเย็น ลมอัดความดัน RENKI Control บอก

ว่าเครื่องผลิตพลังงานต้นก�าลังเหล่านั้นถูกออกแบบ

ไว้ (Design) ให้ผลิตพลังงานเพื่อใช้ ในสถานการณ์ที่

ความต้องการพลังงานสูงสุด (Maximum Load for 

Energy Demand) แต่เมื่อการผลิตไม่เป็นไปตามค่า

สูงสุดที่วางแผนไว้ ความต้องการใช้พลังงานก็ลดลง

แต่ไม่สามารถท�าได้ ยังคงผลิตเหมือนเดิมอยู ่ 

ประสิทธิภาพจึงไม่ดี RENKI Control บอกด้วยว่าชุด

ผลิตต้นก�าลังที่เป็นแบบแยกอิสระต่อกัน และอาจจะ

จัดหามาต่างเวลากัน ต่างรุ่นต่างผู้ผลิตกัน ล้วนแยก

การควบคุมอิสระจากกัน จะสามารถสร้างความร่วม

มอืกนัผ่านการควบคมุให้มีประสทิธิภาพการผลติทีเ่พิม่

ขึ้นได้ RENKI Control ยังบอกอีว่า “Mieruka” การ

ท�าให้เป็นภาพของการใช้พลังงาน เช่น ภาพกราฟที่

เข้าใจง่ายจะช่วยให้สนับสนุนการท�ากิจกรรมนี้ได้ผล

RANKEI Control จัดกลุ่มการควบคุมไว้ 5 แบบ

ด้วยกันคือ 

1.	RENKI	Control	ของชุดต้นก�ำลัง	Supply	

Side	Facility	ด้วยกันเอง	เพื่อตอบสนองต่อควำม

ต้องกำรร่วมกัน

เป็นการใช้คณุลกัษณะทีต่่างกนัของชุดต้นก�าลงัที่

มีอยู่ มาใช้ ในการสร้างเงื่อนไขเพื่อควบคุมให้ผลิตได้

อย่าง Optimum เป็นการรวบรวมต้นก�าลังที่มีอยู่ให้

ประสมประสานกัน ท�าให้ต้นทุนการผลิตต�่าสุด 

(Minimise Cost) มีการควบคมุแบบ Alocation ค�านงึ

ถึงการให้ Optimum Load เช่น Heat Source ที่ใช้

ไฟฟ้า น�้ามัน ก๊าซ และหรือควบคุม Optimum 

Control ชุดต้นก�าลัง ที่มีความหลากหลายทางด้าน

ขนาด หรือประสิทธิภาพของรุ่น ความใหม่ความเก่า 

หรือขนาดเล็กขนาดใหญ่เข้าด้วยกัน ของ Boiler, 

Pump, Air Compressor ตามรูปที่ 1 

2.	RENKI	Control	ของชุดต้นก�ำลัง	Supply	

Side	Facility	เข้ำด้วยกันเพื่อตอบสนองต่อควำม

ต้องกำรที่ตำ่งกัน

ส�าหรับกรณีที่เรามีต้นก�าลังหลาย ๆ ชุด RENKI 

ให้ท�างานร่วมกันเพื่อ Optimum Load Allocaation 

ของชุดต้นก�าลังแต่ละชนิด ให้รองรับความต้องการ

การใช้พลังงานที่ต่างกันตามรูปที่ 2 เช่น Air 

Compressor ที่ใช้ไฟฟ้า หรือควบคุม Header แบบ 

Optimum Control ชดุต้นก�าลงั ทีม่คีวามหลากหลาย

ทางด้านความดันของ Hedaer หรือขนาดเล็ก ขนาด

ใหญ่เข้าด้วยกันของ Air Compressor ให้จ่ายตาม

ความต้องการที่แตกต่างกันของ Demand Side อัน

อาจเนื่องมาจากต่างเครื่องจักรกัน เป็นต้น

3.	Demand	และ	Supply	RENKI

เป็นการควบคมุให้ต้นก�าลงั Supply Side ควบคมุการผลติพลงังานให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของเครื่องจักรของโรงงาน หรือความต้องการอื่น ๆ ในการผลิตพลังงาน Supply 

Side ก็จะ Optimum Load Allocation ให้เป็นไปตามการคาดการความต้องการใช้พลังงาน 

อย่างเช่นการควบคุม Cooling Water Flow ให้ตอบรับกับความต้องการในการผลิต หรือ

การผลิตน�้าร้อน น�้าเย็น ให้ตอบสนองต่อความต้องการ ในขณะที่อุณหภูมิ เปล่ียนไปตาม

กลางวันกลางคืน หรือฤดูกาล เป็นการน�าวิธีการคาดการณ์ล่วงหน้า (Forcase) ร่วมกับ

สัญญาณจากตัววัดอุณหภูมิมาให้ RENKI Control ฝั่งต้นก�าลังตามรูปที่ 3
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รูปที่ 3 RENKI Control Demand and Supply Side

4.	Demand	และ	Supply	ทัง้	สองด้ำน	RENKI	

เป็นการท�า RENKI Controlg เช่นเดียวกับแบบ

ที่ 3 คือผลิตพลังงานให้สอดคล้องกับความต้องการ

พลงังานของฝ่ัง Demand จนกระทัง่ความต้องการใช้

พลังงานเกินจุด Optimum ของฝั่ง Supply ก็ให้ปรับ

เปลี่ยนการผลิต เช่นแผนการผลิต (Production 

Plan) เช่นลดแผนของอัตราการผลิตลง และขยาย

เวลาการผลติออกไป เป็นต้น จะช่วยให้ต้นทนุการผลติ

พลังงานเป็นไปแบบเหมาะสม

5.	RENKI	ของส่วน	ควำมต้องกำรใช้พลังงำน	

Demand

เป็นการ RENKI Control ฝั่ง Demand ให้เกิด

การใช้พลงังานอย่าง Optimum เช่น เมือ่ปรมิาณการ

ผลิตลดลง อาจมีการ หยุดสายงานการผลิตบางราย

แล้วมาเพ่ิมการผลิตของบางรายให้สูงขึ้น เป็นการ

ควบคุมฝั ่งความต้องการใช้พลังงานจากการหา

คุณลักษณะ การใช้พลังงานของแต่ละ Production 

Line ไว้ก่อนแล้ว

รปูที ่4 RENKI Control แบบ 2 ทศิทางของ Deman and Supply

รปูที ่5 RENKI Control Demand Side

รปูที ่6 เป็นการสรปุชนดิของ RENKI Cntrol แต่ละแบบ และตวัอย่างการน�า
ไปใช้งาน

รูปที่ 7 เป็นตัวอย่างของ RENKI Control ส�าหรับการผลิตความร้อนความ
เย็น Distric Heating and Cooling
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ในการลงมือ Implement RENKI Control ได้ ให้

ค�าแนะน�าไว้ 5 ขั้นตอนด้วยกันคือ

ขั้นตอนที่	 1 เป็นการตรวจวิเคราะห์ (Analyse) 

ข้อมูลการใช้พลงังาน เงือ่นไขการใช้พลงังานเพือ่การ

ผลิต และหาความเป็นไปได้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้พลังงาน เมื่อน�า RENKI Control ชนิดใด มา

ประยุกต์ ใช้ ขอบเขต (Boundary) การท�างาน 

เครื่องจักรต่าง ๆ (Facility) และการประเมินผลการ

วัด (Evaluate) โดยบริษัทผู้รับเหมาเป็นผู้เข้ามาพูด

คุยหาข้อมูลจากเอกสาร (ยังไม่ลงหน้างานจริง) และ

อาจจัดท�าเป็นรูปแบบเอกสารน�าเสนอ ให้เราใช้เป็น

ข้อมูลในการเปรียบเทียบกัน หรือเลือกผู้รับเหมา 

ขั้นตอนที่	2 เป็นการศึกษาข้อมูลของ เครื่อจักร

ผลิตพลังงาน (Facility and Equipment) ที่อยู่ใน

ขอบข่ายของขั้นตอนที่ 1 พร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ

งาน (Operator) ขัน้ตอนการสมัภาษณ์นีต้้องท�าอย่าง

ระมัดระวังจากผู้มีประสบการณ์โดยเฉพาะ และต้อง

ท�าความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายเรื่องการรักษาความลับ

ของข้อมูล ขั้นตอนนี้ เพื่อจัดท�าผลการคาดการณ์การ

อนุรักษ์พลังงาน (Benefit) ออกมาเป็นเอกสารเบื้อง

ต้น

ขัน้ตอนที	่3 ศกึษาความเป็นไปได้จรงิ (Feasibility 

Study) เป็นการตรวจหาความคุ้มทุน (Return of 

Investment) ระยะเวลาการคืนทุน (Payback 

Period) ในกรณีทีม่ข้ีอมลูการใช้พลงังาน (Operation 

Data) อยู่แล้ว  (Real Time Energy Use) ก็จะง่าย

และประหยัดค่าใช้จ่ายและระยะเวลา แต่ถ้าไม่มี ก็

ต้องจดัท�าโดยการตดิตัง้ Sensor วดัและเครือ่งบนัทกึ 

เป็นการชั่วคราว แน่นอนว่าค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้น แต่

ขั้นตอนนี้ส�าคัญมาก จ�าเป็นต้องจัดท�า รวมถึง Base 

Line หรือ KPI เพื่อประเมินผลลัพธ์จริง

ขั้นตอนที่		4 การติดตั้งจริง หลังจาก ขั้นตอนที่ 

3 ลุล่วงในข้อตกลงแล้ว เป็นการน�าเสนอของผู้รับ

เหมาในการน�า ออโตเมชั่นมา Implement RENKI 

Control ซึ่งเราต้องตรวจดูต้นทุนที่จะมีขึ้น และเลือก

ตดัสนิใจ ว่าจะไปต่อหรอืหยดุ ถ้าไปต่ออปุกรณ ์ออโต

เมชัน่ทีจ่ะน�ามาใช้เป็นทีพ่อใจของเราหรอืไม่ กเ็ป็นอีก

เรื่องที่ต้องพูดคุยกัน รวมถึงข้อตกลงต่าง ๆ  อาทิเช่น 

หากด�าเนินการแล้วไม่เป็นไปตาม Base Line หรือ 

KPI จะท�าอย่างไรต่อ

ขั้นตอนที่	5 เป็นการเริ่มใช้ RENKI Control ออ

โตเมชัน่ การเกบ็บนัทกึข้อมลตู่าง ๆ  การท�าการเปรยีบ

เทียบผลลัพธ์ ที่ได้ก่อนหลัง Implement รวมถึง 

เอกสารการปรับเปลี่ยนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น (Drawing) 

การฝึกอบรมการใช้ระบบออโตเมชัน่ การบ�ารงุรกัษา ระบบออโตเมชัน่ทีน่�ามาใช้เพิม่เตมิ หาก

แต่ละขั้นตอนด�าเนินไปตามนี้จะลดข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น เราลดการใช้พลังงานลง

เพราะเราผลิตน้อยลง ไม่ใช่เพราะการน�าออโตเมชั่นมาใช้ หรือสัดส่วนการลดลงมาจาก 

RENKI Control เท่าไรกันแน่ เราลดการใช้พลังงานลงเพราะต้นทุนพลังงานถูกลง ไม่ใช่

เพราะการน�าออโตเมชั่นมาใช้ หรือสัดส่วนการลดลงมาจาก RENKI Control เท่าไรกันแน่ 

เป็นต้น

ในประเทศญี่ปุ่น โรงกระดาษ จะใช้พลังงานไม่เกิน 4,944 ล้านจูล (M J) ต่อตันการผลิต
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โรงงานผลิต	Ethylene	จะใช้พลังงาน
ไม่เกิน	11.9	กิกะจูล	(G	J)		ต่อตันการ
ผลิต

 โรงงานผลิต เหล็ก จะใช้พลังงานไม่
เกิน	0.531	กิโลลิตร	(K	L)	น�้ามัน	ต่อ
ตันการผลิต
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วีระศักดิ์ พิรักษา

 จดุประสงค์ของการต่อขนาน
หม้อแปลงไฟฟ้าเข้าด้วยกันก็คือ 
พิ กั ด ก� า ลั ง ไ ฟ ฟ ้ า ข อ ง
หม้อแปลงไฟฟ้าตัวที่ติดตั้งอยู ่
เดิมไม่เพียงพอที่จะจ่ายโหลดที่
เพ่ิมขึ้นได้ ดังนั้นหากไม่สามารถ
เปลีย่นเป็นหม้อแปลงเครื่องใหม่ที่
มขีนาดพกิดัก�าลงัที่ใหญ่ขึน้ได้กม็ี
ความจ�าเป็นที่จะต้องเพิ่มโดยการ
ต่อหม้อแปลงตัวอื่นเข้าไปขนาน
กับหม้อแปลงที่มีอยู่เดิม การต่อ
ขนานหม้อแปลงสามารถท�าได้
โดยใช้หม้อแปลงไฟฟ้าตั้งแต่ 2 
ตัวขึ้นไปต่อเข ้าในระบบไฟฟ้า
เดียวกัน ดังแสดงในรูปที่ 1 

เ หตุผลอื่นที่ท�ำให้เกิดกำรต่อขนำนหม้อแปลง 

แทนที่จะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ำขนำดใหญ่เพียง

เครือ่งเดยีว ได้แก่ เพ่ือเพ่ิมควำมมัน่คงของระบบกำร

จ ่ำยก�ำลังไฟฟ ้ำร ่วมกันจ ่ำยโหลด หรือเมื่อ

หม้อแปลงไฟฟ้ำเครือ่งใดเครือ่งหนึง่เกดิบกพร่องหรอื

เสียหำยก็ยังเหลือหม้อแปลงท่ีต่อขนำนอยู่ช่วยจ่ำย

โหลดบำงส่วนได้ ปัญหำจำกกำรขนส่งหม้อแปลง

ขนำดใหญ่ที่มีน�้ำหนักมำก เช่น ในบำงพื้นที่ของท้อง

ถิ่นมีถนนหรือสะพำนที่ไม่สำมำรถรับน�้ำหนักสูงได้ก็

จ�ำเป็นต้องเลือกใช้หม้อแปลงที่มีน�้ำหนักสำมำรถ

ขนส่งได้ ท�ำให้ต้องแบ่งย่อยขนำดหม้อแปลงลงและ

เมื่อติดตั้งเพื่อใช้งำนก็ต้องต่อขนำนเข้ำด้วยกัน และ

สำมำรถสลบักนัซ่อมหรอืบ�ำรงุรกัษำหม้อแปลงแต่ละ

เครื่องได้โดยไม่เกิดกำรสะดุดกำรจ่ำยก�ำลังไฟฟำ้

รูปที ่1 การต่อขนานหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อเพิม่พกิดัก�าลงั
ในการจ่ายโหลดไฟฟ้า

การต่อขนานหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด 1 เฟส 

การต่อขนานหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด 3 เฟส

ELECTRICAL

การต่อขนานหม้อแปลงไฟฟ้าและวธิี
ค�านวณการแบ่งจ่ายโหลด

Electrical 290.indd   71 22/12/2559   15:38:01

EX
AM
PL
E



EX
AM
PL
E

http://www.autonics.com

	INDUSTRIAL 290
	Content
	Cover Story
	News & Movement
	Inside News
	Macro Economic Outlook
	Control & automation
	Electrical
	Safety & Healthcare
	Productivity
	Maintenance
	Logistics & Supplyn Chain
	Supply Chain Management
	Management
	Cost Management
	Envionmenetal
	ETC.



