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❂❂ ‡√◊ËÕß‡¥àπª√–®”©∫—∫ 
 ”π—°«‘®—¬‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡ 

ç¿“«–æ≈—ßß“ç¿“«–æ≈—ßß“ππ∑’Ë¡’º≈°√–∑∫μàÕ∑’Ë¡’º≈°√–∑∫μàÕ  
¿“§Õÿμ “À°√√¡‰∑¬é¿“§Õÿμ “À°√√¡‰∑¬é  

ปจจุบันพลังงานเปนสิ่งที่มีความสำคัญอยางมากตอ

ระบบเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนทั่วโลก และ

เปนปจจัยสำคัญที่ทำใหเศรษฐกิจในประเทศตางๆ สามารถ

พัฒนาไปขางหนาได ดังนั้นพลังงานจึงเปนสินคาที่มีความ

เปนสากล มีความตองการซื้อขายกันทั่วโลก โดยประเทศไทย

ก็เปนประเทศหนึ่งที่มีความตองการใชพลังงานอยางมาก ไม

วาจะเปนพลังงานไฟฟาหรือพลังงานเชื้อเพลิง ดังพิจารณาได

จากปริมาณการผลิตและจำหนายพลังงานที่เพิ่มขึ้นตอเนื่อง 

ประกอบกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสวนใหญ

มุงเนนที่จะพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเปนภาคที่มีการใช

พลังงานเปนปจจัยการผลิตหลัก ดังนั้นการที่ประเทศไทย 

จะพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมให เติบโตมากขึ้น  

ยิ่งทำใหความตองการใชพลังงานเพิ่มขึ้นตามไปดวย และจาก

ความตองการใชพลังงานที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วทั้งพลังงาน

ไฟฟาและพลังงานเชื้อเพลิง ทำใหเกิดอุปสงคสวนเกินใน

ตลาดพลังงาน จึงสงผลใหราคาพลังงานประเภทตางๆ ปรับ

ตัวสูงขึ้น ซึ่งผลจากสถานการณดังกลาวจะสงผลตอเนื่อง

ทำใหภาระตนทุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น 

และทายสุดยอมสงผลกระทบอยางมากตอการเติบโตของ

อุตสาหกรรมไทย 

 

1. ¿“«°“√≥å„™âæ≈—ßß“π¢Õß‚≈° 
ปจจุบันพลังงานถือไดวาเปนสิ่งที่จำเปนอยางมากในการประกอบกิจกรรม

ตางๆ ทางเศรษฐกิจ สงผลใหประเทศตางๆ ในโลกมีการใชพลังงานเพิ่มขึ้นตอเนื่อง 

โดยจากขอมูลป 2548 พบวาประเทศตางๆ ในโลกมีการใชพลังงานรวมทั้งสิ้น 

462.80 พันลานลาน Btu โดยกลุมประเทศที่มีการใชพลังงานมากที่สุดคือ กลุม

ประเทศเอเชียที่มีปริมาณการใชพลังงาน 148.10 พันลานลาน Btu หรือคิดเปน 

รอยละ 32 ของปริมาณการใชพลังงานทั้งโลก รองลงมาคือ ทวีปอเมริกาที่มีการใช

พลังงานเทากับ 145.30 พันลานลาน Btu หรือคิดเปนรอยละ 31 ของปริมาณการ

ใชพลังงานทั้งโลก สำหรับรายละเอียดอื่นๆ ดังตารางที่ 1 

 

 อเมริกา 140.09 143.42 145.30 

 ยุโรป 84.23 85.78 86.29 

 ตะวันออกกลาง 19.76 20.89 22.85 

 แอฟริกา 13.31 13.96 14.43 

 เอเชีย 125.65 138.78 148.10 

 ทั้งโลก 426.64 447.61 462.80 

หนวย : พันลานลาน Btu 

ที่มา : Energy Information Administration

μ“√“ß∑’Ë 1 : °“√„™âæ≈—ßß“π¢Õß‚≈°ªï 2546-2548 

         กลุมประเทศ               2546            2547           2548 
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รูปที่ 2 : ปริมาณการใชพลังงานขั้นสุดทายป 2536-2550
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ปรับปรุงขอมูลวันที่ 13 มีนาคม 2551

จากรูปที่ 1 ถาพิจารณาการใชพลังงานของประเทศ

ตางๆ พบวา ประเทศที่มีการใชพลังงานมากที่สุดคือ 

สหรัฐอเมริกา ที่มีปริมาณการใชพลังงานในป 2548 เทากับ 

100.69 พันลานลาน Btu หรือมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 21.76 

ของปริมาณการใชพลังงานทั้งโลก รองลงมาคือประเทศจีน 

ที่มีปริมาณการใชพลังงานในป 2548 เทากับ 67.09 พันลาน

ลาน Btu หรือมีสัดสวนคิดเปนรอยละ14.50 ของปริมาณการ

ใชพลังงานทั้งโลก สำหรับประเทศไทยมีการใชพลังงานในป 

2548 เทากับ 3.62 พันลานลาน Btu หรือมีสัดสวนคิดเปน 

รอยละ 0.78 ของปริมาณการใชพลังงานทั้งโลก 

 

2. ¿“«°“√≥å„™âæ≈—ßß“π¢Õß‰∑¬ 
ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่มีการใชพลังงานอยูใน

ระดับที่คอนขางสูง โดยจากขอมูลป 2548 ไทยมีการใช

พลังงานมากเปนอันดับที่ 25 จาก 214 ประเทศทั่วโลก อีกทั้ง

ปจจุบันความตองการใชพลังงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตอเนื่อง 

แมวาในชวงป 2541 ถึงป 2542 ปริมาณการใชพลังงานได 

หดตัวลงอยางรวดเร็ว แตหลังจากป 2543 ปริมาณการใช

พลังงานจึงมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจนกระทั่งในป 

2550 มีปริมาณสูงถึง 65,570 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ หรือ

ขยายตัวรอยละ 4.01 จากป 2549 และขยายตัวสูงถึงรอยละ 

43.74 จากป 2541 โดยพลังงานที่มีปริมาณการใชมากที่สุด

คือ พลังงานจากผลิตภัณฑปโตรเลียม ซึ่งมีปริมาณการใช

พลังงานในป 2550 เทากับ 32,440 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมที่มีการใชมากที่สุดคือ น้ำมันดีเซล ที่มีปริมาณการใชในป 2550 เทากับ 

16,120 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ นอกจากนี้ถาพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของการ

ใชผลิตภัณฑปโตรเลียมเห็นไดวาในป 2550 เบนซิน 95 น้ำมันกาด และน้ำมันเตา

ลดลง ในขณะที่การใชผลิตภัณฑปโตรเลียมประเภทอื่นๆ เพิ่มสูงขึ้น นอกจาก

ผลิตภัณฑปโตรเลียมที่กลาวมาแลว พลังงานไฟฟาเปนอีกหนึ่งพลังงานที่มีปริมาณ

การใชรองจากผลิตภัณฑปโตรเลียม โดยในป 2550 มีปริมาณการใช 11,649 

พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ซึ่งมีปริมาณการใชมากกวาป 2549 สำหรับรายละเอียด

พิจารณาไดจากรูปที่ 2 และตารางที่ 2 

 

 

รูปที่ 1 : การใชพลังงานของประเทศตางๆ ป 2548
ที่มา : Energy Information Administration

หนวย : พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ 

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน   ปรับปรุงขอมูลวันที่ 13 มีนาคม 2551

μ“√“ß∑’Ë 2 : ª√‘¡“≥°“√„™âæ≈—ßß“π¢—Èπ ÿ¥∑â“¬ 
·¬°μ“¡ª√–‡¿∑¢Õßæ≈—ßß“π ªï 2549-2550 

           ประเภทพลังงาน                        2549                       2550 

1. ถานหิน และลิกไนต 6,439 6,633 
    1.1 ถานหิน 4,983 5,670 
    1.2 ลิกไนต 1,456 963 
2. ผลิตภัณฑปโตรเลียม 31,765 32,440 
    2.1 กาซหุงตม 3,140 3,569 
    2.2 เบนซิน 95 2,050 1,956 
    2.3 เบนซิน 91 3,326 3,510 
    2.4 น้ำมันเจ็ท 3,693 4,031 
    2.5 น้ำมันกาด 16 15 
    2.6 น้ำมันดีเซล 15,817 16,120 
    2.7 น้ำมันเตา 3,723 3,239 
3. ไฟฟา 11,145 11,649 
4. กาซธรรมชาติ 2,959 3,683 
5. พลังงานหมุนเวียน 10,993 11,165 
                         รวม 63,301 65,570 
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นอกจากนี้ถาพิจารณาสัดสวนของปริมาณและมูลคา

การใชพลังงานตอ GDP เห็นไดวา เงิน 1 ลานบาทของ GDP 

สามารถแลกพลังงานในรูปปริมาณไดลดลง แตเงิน 1 บาท

ของ GDP สามารถแลกพลังงานในรูปมูลคาไดมากขึ้น ซึ่ง 

รายละเอียดดังตารางที่ 3 

 

3. °“√„™âæ≈—ßß“π¢Õß¿“§Õÿμ “À°√√¡ 
จากรายละเอียดที่กลาวในหัวขอ 2 เห็นไดวาภาคอุตสาหกรรมเปนภาคที่มี

การใชพลังงานมากที่สุดเมื่อเทียบกับสาขาอื่นๆ และถาทำการพิจารณาเพิ่มเติม

เกี่ยวกับโครงสรางตนทุนการใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรมพบวาการใชพลังงาน

ประเภทตางๆ ของภาคอุตสาหกรรมไทยมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นในชวงป 2547 ถึง 

2548 แตในป 2549 พบวามูลคาการใชพลังงานปรับตัวลดลงเล็กนอยเหลือเพียง 

136,221 ลานบาท ซึ่งหดตัวคิดเปนรอยละ 1.80 จากป 2549 อยางไรก็ตามแมวา

มูลคาการใชพลังงานในภาพรวมอุตสาหกรรมป 2549 จะลดลง แตยังมีพลังงาน

บางประเภทที่มีมูลคาการใชพลังงานเพิ่มสูงขึ้น ไดแก พลังงานไฟฟา และกาซ

ธรรมชาติ โดยรายละเอียดดังตารางที่ 4 

 2541 9.86 0.12 

 2542 10.22 0.12 

 2543 9.70 0.14 

 2544 9.62 0.15 

 2545 9.72 0.15 

 2546 9.50 0.15 

 2547 9.64 0.16 

 2548 8.89 0.18 

 2549 8.08 0.17 

 2550 7.73 0.18 

ที่มา : คำนวณโดยสำนักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

μ“√“ß∑’Ë 3 :  —¥ à«π°“√„™âæ≈—ßß“πμàÕ GDP 
≥ √“§“μ≈“¥ ªï 2541-2550 

 ป ปริมาณตอ GDP มูลคาตอ GDP 
  (ตันตอลานบาท) (บาทตอบาท) 

สุดทายถาพิจารณาสัดสวนของการใชพลังงานขั้น

สุดทายในป 2549 แยกตามสาขาเศรษฐกิจเห็นไดวา ภาค

อุตสาหกรรมเปนภาคที่มีการใชพลังงานมากที่สุดโดยคิดเปน 

37.75 เปอรเซ็นตของปริมาณการใชพลังงานทั้งหมด ในขณะ

ที่ดานการขนสงมีการใชพลังงานเทากับ 36.02 เปอรเซ็นต 

ของพลังงานทั้งหมด โดยรายละเอียดดังรูปที่ 3 

 

รูปที่ 3 : สัดสวนการใชพลังงานขั้นสุดทาย
จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจของป 2549

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ปรับปรุงขอมูลวันที่ 13 มีนาคม 2551

หนวย : ลานบาท 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

μ“√“ß∑’Ë 4 : μâπ∑ÿπ°“√„™âæ≈—ßß“π¢Õß‰∑¬ 
„π¿“§Õÿμ “À°√√¡ 

           ประเภทพลังงาน                    2547            2548             2549 

1. ถานหิน และลิกไนต 2,550 3,676  3,066  
    1.1 ถานหิน 1,789 2,335  1,979  
    1.2 ลิกไนต 761 1,341  1,087  
2. ผลิตภัณฑปโตรเลียม 17,890 32,503  16,141  
    2.1 เบนซิน 648 742  752  
    2.2 น้ำมันกาด 433 323  55  
    2.3 กาซปโตรเลียมเหลว 1,867 1,568  1,161  
    2.4 น้ำมันดีเซล 5,457 3,587  3,291  
    2.5 น้ำมันเตา 9,484 26,284  10,882  
3. ไฟฟา 61,690 85,538  101,398  
4. กาซธรรมชาติ 10,286 11,202  11,651  
5. แกลบ 168 439  131  
6. อื่นๆ 3,353 5,933  3,836  
                         รวม 95,938 139,290  136,221 

นอกจากนี้ถาพิจารณาโครงสรางการใชพลังงานของอุตสาหกรรมไทยพบวา

อุตสาหกรรมไทยมีมูลคาการใชพลังงานไฟฟามากที่สุด ซึ่งในป 2549 มีมูลคา

เทากับ 101,398 ลานบาท ซึ่งมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 77.44 จากการใชพลังงาน

ทั้งหมดของภาคอุตสาหกรรม รองลงมาคือผลิตภัณฑปโตรเลียม ซึ่งในป 2549 มี

มูลคาเทากับ 16,141 ลานบาท ซึ่งมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 11.85 จากการใช

พลังงานทั้งหมดของภาคอุตสาหกรรม สำหรับผลิตภัณฑปโตรเลียมที่ภาค

อุตสาหกรรมนำมาใชมากที่สุดในกลุมคือน้ำมันเตา ซึ่งในป 2549 มีมูลคาเทากับ 

10,882 ลานบาท หรือมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 67.42 ของการใชพลังงานในกลุม

ผลิตภัณฑปโตรเลียม และมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 7.99 จากการใชพลังงาน

ทั้งหมดของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5 

 



«“√ “√ ‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡  »Õ. 4

สำหรับปริมาณการใชพลังงานของไทยในภาคอุตสาหกรรมพบวามีทิศทาง 

ที่ใกลเคียงกับการใชพลังงานของประเทศ กลาวคือการใชพลังงานในภาค

อุตสาหกรรมของไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตป 2543 จนกระทั่งในป 

2549 ปริมาณการใชพลังงานของอุตสาหกรรมไทยมีปริมาณเทากับ 23,851 พันตัน

เทียบเทาน้ำมันดิบ ซึ่งขยายตัวคิดเปนรอยละ 5.33 จากป 2548 ดังแสดงในรูปที่ 4 

 

หลังจากไดพิจารณาปริมาณการใชพลังงานในภาพรวม

ของอุตสาหกรรมแลว ถาพิจารณาการใชพลังงานเพิ่มเติมใน

แตละอุตสาหกรรมเห็นไดวาอุตสาหกรรมที่มีการใชพลังงาน

มากที่สุดคืออุตสาหกรรมอโลหะ โดยในป 2549 มีปริมาณ

การใชพลังงานเทากับ 7,460 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ หรือ 

มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 31.82 ของการใชพลังงานทั้งหมด 

ในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ถาพิจารณาทิศทางการใช

พลังงานในแตละอุตสาหกรรมเห็นไดวาทุกอุตสาหกรรมมี

ปริมาณการใชพลังงานสูงขึ้น แมวาในบางปจะมีการใช

พลังงานลดลง แตสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอพบวาเปน

อุตสาหกรรมเดียวที่มีปริมาณการใชพลังงานลดลงอยาง 

ตอเนื่อง ซึ่งรายละเอียดดังตารางที่ 6 

 

4. ·π«‚πâ¡√“§“πÈ”¡—π 
สำหรับแนวโนมของราคาน้ำมันดิบในปจจุบันเห็นไดวา

ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีแนวโนมที่ เพิ่มสูงขึ้นอยาง

รวดเร็ว ดังเห็นไดจากขอมูลในชวงมกราคม ป 2550 ถึง 

มีนาคม 2551 ที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็ว 

โดยราคาน้ำมันดิบของตลาดโลกในชวงมกราคม ป 2550 มี

ราคาเพียง 50.14 ดอลลารตอบารเรล แตในมกราคม ป 2551 

ราคาปรับตัวสูงขึ้นเปน 85.53 ดอลลารตอบารเรล หรือขยาย

ตัวสูงถึงรอยละ 70.58 จากชวงเวลาเดียวกันในป 2550 อีกทั้ง

ในเดือนกุมภาพันธและมีนาคม ป 2551 ราคาน้ำมันดิบใน

ตลาดโลกยังคงปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องจากเดือนมกราคม 

โดยมีราคาเทากับ 95.15 และ 98.01 ดอลลารตอบารเรล 

และคาดวาในเดือนเมษายนจะยังคงมีแนวโนมสูงขึ้นมากกวา 

100 ดอลลารตอบารเรล ซึ่งรายละเอียดแสดงดังรูปที่ 6 

 

อยางไรก็ตาม แมวาราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยในตลาดโลก

ในเดือนมีนาคมยังไมสูงกวา 100 ดอลลารตอบารเรล แต 

ในบางตลาดก็มีราคาสูงมากกวา 100 ดอลลารตอบารเรล ซึ่ง

รายละเอียดดังตารางที่ 7 

 

หนวย : รอยละ 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

μ“√“ß∑’Ë 5 : ‚§√ß √â“ß°“√„™âæ≈—ßß“π¢Õß‰∑¬ 
„π¿“§Õÿμ “À°√√¡ 

           ประเภทพลังงาน                    2547            2548             2549 

1. ถานหิน และลิกไนต 2.66 2.64  2.25  
    1.1 ถานหิน 1.87 1.68  1.45  
    1.2 ลิกไนต 0.79 0.96  0.80  
2. ผลิตภัณฑปโตรเลียม 18.65 23.33  11.85  
    2.1 เบนซิน 0.68 0.53  0.55  
    2.2 น้ำมันกาด 0.45 0.23  0.04  
    2.3 กาซปโตรเลียมเหลว 1.95 1.13  0.85  
    2.4 น้ำมันดีเซล 5.69 2.57  2.42  
    2.5 น้ำมันเตา 9.89 18.87  7.99  
3. ไฟฟา 64.30 61.41  74.44  
4. กาซธรรมชาติ 10.72 8.04  8.55  
5. แกลบ 0.18 0.32  0.10  
6. อื่นๆ 3.50 4.26  2.82  
                         รวม 100.00 100.00  100.00 

รูปที่ 4 : ปริมาณการใชพลังงานขั้นสุดทาย
ของภาคอุตสาหกรรมป 2536 - 2549

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
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จากราคาน้ำมันดิบที่มีแนวโนมสูงขึ้นอยางรวดเร็วตั้งแต

ป 2550 สงผลราคาน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศไทยปรับตัวสูง

ขึ้นตาม โดยราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ปรับตัวสูงขึ้นมากไดแก 

น้ำมันเบนซินและดีเซล เนื่องจากน้ำมันทั้ง 2 ประเภทนี้ถูกใช

ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการขนสง ที่มีสัดสวนการใช

พลังงานเทากับรอยละ 37.75 และ 36.02 ตามลำดับ จึง 

สงผลใหมีความตองการใชน้ำมันมากกวาน้ำมันสำเร็จรูป 

ประเภทอื่นๆ ในขณะที่ปริมาณการผลิตมีคอนขางจำกัดจึง 

สงผลใหราคาน้ำมันดังกลาวปรับตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็ว โดย 

ในวันที่ 7 มีนาคม 2551 ราคาน้ำมันเบนซิน 95 และ 91  

เทากับ 34.54 และ 33.49 บาทตอลิตร ในขณะที่เดือน

มกราคม 2550 ราคาน้ำมันเบนซิน 95 และ 91 มีราคาเพียง 

25.19 และ 24.39 ซึ่งรายละเอียดอื่นๆ ดังตารางที่ 8 

หนวย : พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ 

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

μ“√“ß∑’Ë 6 : °“√„™âæ≈—ßß“π„π¿“§Õÿμ “À°√√¡ 
®”·π°μ“¡ª√–‡¿∑Õÿμ “À°√√¡ 

      อุตสาหกรรม 2545 2546 2547 2548 2549 

อาหารและเครื่องดื่ม 5,285 6,092 6,376 6,358 6,798 
 สิ่งทอ 1,157 1,142 1,116 1,044 943 
 ไมและเครื่องเรือน 160 170 185 192 192 
 กระดาษ 832 694 794 815 801 
 เคมี 2,240 2,555 2,731 2,747 2,509 
 อโลหะ 5,408 5,663 6,557 7,582 7,460 
 โลหะขั้นมูลฐาน 970 1,053 1,214 1,048 1,287 
 ผลิตภัณฑโลหะ 1,169 1,314 1,530 1,500 1,557 
 อื่นๆ 1,458 1,305 1,458 1,363 1,895 
 รวม 18,679 19,988 21,961 22,649 23,442 

Asia Murban 100.16 
Algeria Saharan Blend 102.58 
Indonesia Minas 102.7
Europe Nigerian Bonny Light 103.7
Europe Forcados 103.7
Australia Gippsland 105.07 
Canadian Par 100.84 
China Daqing 100.3
Malaysia Tapis 106.62 
Europe Norwegian Ekofisk 102.81 
Europe Brent 102.3

ที่มา : Energy Information Administration

μ“√“ß∑’Ë 7 : μ≈“¥πÈ”¡—π¥‘∫∑’Ë¡’√“§“πÈ”¡—π¥‘∫ 
 Ÿß°«à“ 100 ¥Õ≈≈“√åμàÕ∫“√å‡√≈ 

≥ «—π∑’Ë 7 ¡’π“§¡ 2551 

                   ตลาด                          ราคาน้ำมันดิบ 
                                                   ณ วันที่ 7 มี.ค. 51 

หนวย : ดอลลารตอบารเรล 

หนวย : บาทตอลิตร 

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  ปรับปรุงขอมูลวันที่ 13 มีนาคม 2551

μ“√“ß∑’Ë 8 : √“§“πÈ”¡—π ”‡√Á®√Ÿª „πª√–‡∑»‰∑¬ 

 ม.ค. 2550 24.39 25.19 27.26 22.59 22.29 17.91 16.81 
 ก.พ. 2550 25.19 25.99 26.16 22.94 24.40 16.05 16.81 
 มี.ค. 2550 27.19 27.99 26.16 24.14 25.26 16.37 16.81 
 เม.ย. 2550 28.39 29.19 28.79 25.34 25.80 17.01 16.81 
 พ.ค. 2550 29.59 30.39 28.83 25.34 26.95 16.69 16.81 
 มิ.ย. 2550 28.39 29.19 28.83 25.74 27.35 16.37 16.81 
 ก.ค. 2550 28.39 29.19 29.39 25.74 27.35 17.12 16.81 
 ส.ค. 2550 27.59 28.39 25.36 25.34 25.15 17.55 16.81 
 ก.ย. 2550 29.19 29.99 26.56 27.34 26.75 18.19 16.81 
 ต.ค. 2550 30.39 31.19 27.76 28.14 29.95 20.76 16.81 
 พ.ย. 2550 31.59 32.89 29.66 29.34 29.15 22.26 18.01 
 ธ.ค. 2550 31.59 32.89 30.06 29.34 29.15 21.61 18.01 
 ม.ค. 2551 31.69 32.79 30.46 29.14 28.95 19.05 18.21 
 ก.พ. 2551 32.49 33.59 30.46 29.94 28.95 19.05 18.21 

       ป พ.ศ.                     น้ำมันเบนซิน  น้ำมันกาด                     น้ำมันดีเซล  น้ำมันเตา กาซหุงตม 
  ออกเทน 91 ออกเทน 95  หมุนเร็ว หมุนชา  (บาทตอกิโลกรัม) 

รูปที่ 5 : ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก
ที่มา : Energy Information Administration
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นอกจากนี้ถาพิจารณาแนวโนมของราคาน้ำมันดิบใน 

ป 2551-2552 พบวาราคาน้ำมันดิบนาจะมีแนวโนมที่ลดลง

จากปจจุบัน เนื่องจากคาดวาในป 2551-2552 ผูผลิตน้ำมัน

จะมีการผลิตเพิ่มสูงขึ้น และสูงกวาการบริโภคที่สูงขึ้น ในขณะที่

ปจจุบันปริมาณความตองการใชน้ำมันมากกวาปริมาณที่

สามารถผลิตไดตอวัน ซึ่งรายละเอียดแสดงดังรูปที่ 6 

 

 

อยางไรก็ตาม หลายฝายไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของปญหาพลังงานที่ 

สงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมไทยทั้งในปจจุบันและอนาคต รวมถึงแนวทาง

การแกปญหา ดังนี้ ปจจุบันราคาพลังงานมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ตามราคาน้ำมันดิบ

ที่ปรับตัวสูงขึ้น จึงสงผลใหตนทุนการผลิตของอุตสาหกรรมตางๆ ปรับตัวสูงขึ้นตาม 

และผูประกอบการก็จำเปนตองปรับราคาสินคาตามตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้นดวยเชนกัน 

ซึ่งผลกระทบดังกลาวจะกระทบจากอุตสาหกรรมหนึ่งไปอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง 

เนื่องจากวากระบวนการผลิตในแตละอุตสาหกรรมจะมีการใชปจจัยการผลิตจาก

อุตสาหกรรมอื่นๆ ดังนั้นเมื่ออุตสาหกรรมที่หนึ่งขึ้นราคาสินคา อุตสาหกรรมที่สอง 

ที่ใชปจจัยการผลิตจากอุตสาหกรรมที่หนึ่งก็จะมีตนทุนสูงขึ้น และตองปรับราคา

สินคาเพิ่มขึ้นในที่สุด อยางไรก็ตาม หากผลกระทบจากพลังงานนี้เกิดขึ้นตอเนื่อง 

ไปเรื่อยๆ ทายที่สุดแลวยอมสงผลใหราคาปจจัยการผลิตของอุตสาหกรรมปรับตัว

สูงขึ้นตามทั้งระบบ และจากที่กลาวมาขางตน ปญหาราคาพลังงานเปนปญหาที่

เกิดจากปจจัยภายนอกไมสามารถปรับเปลี่ยนได ดังนั้นแนวทางในการแกไขจึงควร

เนนการปรับปรุงอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยเริ่มจากการสำรวจ การประเมิน 

รวมถึงการสรางความเขาใจเกี่ยวกับการใชพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให

รูทันสถานการณและสามารถนำพลังงานนั้นไปใชใหเกิดประโยชนได อยางไรก็ตาม 

แนวทางในการประหยัดพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมมีดังนี้ เชน การใชมอเตอร

ใหมีขนาดเหมาะสมกับการผลิต เพราะหากกระบวนการผลิตใชมอเตอรที่มีขนาด 

ไมเหมาะสมแลวก็จะสงผลตอการใชพลังงานอยางสิ้นเปลืองโดยไมจำเปน อีกทั้ง

ควรสงเสริมเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนตัวเครื่องจักรอุตสาหกรรมใหเปนเครื่องจักรที่มี

ประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน รวมถึงรณรงคใหบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม

เห็นความสำคัญกับการประหยัดพลังงานมากขึ้น นอกจากนี้ การหาพลังงานทาง

เลือกใหมหรือพลังงานทดแทน ก็เปนอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถลดปญหาดาน

พลังงานได เนื่องจากปจจุบันเกษตรกรเริ่มหันมาปลูกพืชพลังงานทดแทนมากขึ้น 

เชน ปาลม ขาวโพด ออย ฯลฯ อยางไรก็ตาม ประเด็นของพลังงานทางเลือกหรือ

พลังงานทดแทนนั้น ควรมีการทำการศึกษาเปรียบเทียบถึงผลดีและผลเสียของ 

การปลูกพืชเพื่อปอนอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนกับการปลูกพืชเพื่อปอน

อุตสาหกรรมอาหารเสียกอน เพื่อมิใหเกิดปญหาในระยะยาวเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

อาหาร เนื่องจากทั้ง 2 อุตสาหกรรมใชวัตถุดิบชนิดเดียวกัน ซึ่งถาหากบริหารจัดการ

ไมดีแลวจะทำใหเกิดการแยงวัตถุดิบระหวางภาคอุตสาหกรรมได นอกจากนี้  

ผูประกอบการควรหาแนวทางในการลดตนทุน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส รวมถึงลดการสูญเสียพลังงาน

และวัตถุดิบโดยใชทรัพยากรอยางคุมคาที่สุด เพื่อรับมือกับปญหาราคาน้ำมันที่ 

เกิดขึ้น โดยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ หรือกลุมอุตสาหกรรมตางๆ จะตอง

รวมมือในการแกไขปญหา ดวยการทำการศึกษาเชิงลึกในแตละภาคอุตสาหกรรม

อยางจริงจัง ❂❂

รูปที่ 6 : คาดการณราคาน้ำมันดิบในป 2551-2552
ในตลาด West Texas Intermediate (WTI)
ที่มา : Energy Information Administration
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การศึกษาอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศตลอดทั้ง 

Supply Chain จะศึกษาถึงผลกระทบ/ความพรอมและ 

ความตองการที่จะใหภาครัฐสนับสนุนในเรื่องใด โดยคณะ 

ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณผูประกอบการใน

อุตสาหกรรม  ซึ่งประมวลออกมาไดดังนี้ 

1. การรับรูเกี่ยวกับระเบียบ REACH 

 จำนวนผู ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่ อ ง 

ปรับอากาศตลอดทั้ง Supply Chain รอยละ 69 รูระเบียบ 

REACH  ซึ่งมีมากกวาจำนวนผูประกอบการที่ไมรูระเบียบ 

REACH วิเคราะหไดวาสวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ 

สหภาพยุโรปไดทยอยออกระเบียบทางดานสิ่งแวดลอมกับ

อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาฯ มาหลายฉบับแลว จึงทำให

อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไดตื่นตัวและติดตามกับ

ระเบียบใหมๆ  โดยผูประกอบการสวนใหญรับรูระเบียบ 

REACH จากการสัมมนา ประชุมและบริษัทแม รองลงมารับรู

ผานทางอินเทอรเน็ต และขาว/หนังสือพิมพ 

2. ผลกระทบของระเบียบ REACH 

 ผูประกอบการรอยละ 54.5 คิดวาระเบียบ REACH จะมีผลกระทบ 

ตอการดำเนินการในแตละดาน โดย 3 อันดับแรกที่ผูประกอบประเมินวาจะมี 

ผลกระทบมากที่สุด คือ การวิเคราะหทดสอบ ตนทุนการผลิต และตนทุน 

การดำเนินงาน/จัดการขอมูล 

 จากการสอบถามพบวา สารเคมีที่มีการใชในการผลิตเครื่องปรับอากาศ  

ซึ่งจะแบงออกเปน 2 กลุม คือ 

 1) น้ำยาทำความเย็น (Refrigerant) ไดแก R410  R22  R134A  R407 

 2) สารเคมีที่ใชในวัตถุดิบ/ชิ้นสวน ไดแก Zinc Hydrolic Oil Phosphate 

SiO2 ABS/Fiber 



«“√ “√ ‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡  »Õ. 8

3. การเตรียมการในการรองรับระเบียบ REACH 

 ผูประกอบการไดมีการเตรียมการรองรับระเบียบ 
REACH โดยผูประกอบการสวนใหญกวารอยละ 70 ไดมี
การศึกษา/ทำความเขาใจกับระเบียบ REACH แลว 

4. ความตองการที่จะใหภาครัฐใหการสนับสนุน 
ผูประกอบการสวนใหญใหความเห็นวาภาครัฐควร

จะเปนหนวยงานที่ใหบริการ/อำนวยความสะดวกแก 
ผูประกอบการในการปรับตัวใหสอดคลองกับระเบียบ 
REACH  โดยเสนอวาภาครัฐควรดำเนินการเปนอันดับ
แรกๆ คือ การติดตามความเคลื่อนไหวกฎระเบียบ 
REACH จัดทำฐานขอมูลสารเคมี เตรียมหองปฏิบัติการ
ทดสอบ 

º≈°√–∑∫∑“ßμ√ß¢Õß√–‡∫’¬∫ REACH 
จากขอมูลการใชสารเคมีในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศตลอดทั้ง 

Supply Chain คณะผูวิจัยไดนำขอมูลสารเคมีดังกลาวมาตรวจสอบกับ 
ฐานขอมูลสารเคมี www.chemtrack.org แลวสรุปไดวา สารเคมีที่ใชอยู 
ในอุตสาหกรรมทั้งหมดอยูภายใตระเบียบ REACH 

นอกจากนี้ยังไดเปรียบเทียบใหเห็นวาสารเคมีบางชนิดตองเปนไปตาม
กฎหมายไทยดวย เชน  Zinc chloride ตองเปนไปตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549 ประกาศ
กระทรวงกลาโหม กำหนดยุทธภัณฑที่ตองขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุม
ยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัย 
ในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม (สารเคมี) พ.ศ. 2520  และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี  
พ.ศ. 2534 

อยางไรก็ตาม สารเคมีบางชนิด เชน R410  R134A  R407 Hydrolic Oil  
เปนตน ไมสามารถสืบคนขอมูลในเว็บไซตดังกลาวได แตเปนไปไดมากที่ 
สารเคมีเหลานี้อยูภายใตระเบียบ REACH เชนกัน 

เมื่อพิจารณาผลกระทบทางตรงที่เกิดขึ้นจากการสงออกไปสหภาพยุโรป
ตามระเบียบ REACH คือ ภาระตนทุนในการดำเนินการตางๆ ไดแก ตนทุน
การทดสอบสารตกคางในผลิตภัณฑ การจัดทำระบบขอมูลสารเคมีที่ใช 
ในอุตสาหกรรมทั้งหมด  การจัดทำรายงาน SDS, Technical Dossier, 
Chemical Safety Assessment, Exposure Assessment แตอยางไรก็ตาม
เปนไปไดยากที่จะประเมินตนทุนที่เกิดขึ้นจริง เพราะยังไมมีผลในทางปฏิบัติ  
ซึ่งตนทุนการทดสอบและคาใชจายในการจดทะเบียนทั้งหมด สามารถ
คำนวณไดจากจำนวนสารเคมีคูณดวยตนทุนในการทดสอบและคาใชจาย 
ในการจดทะเบียนของแตละสาร 

ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดประเมินคาใชจายเบื้องตนในการ
ทดสอบสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ  โดยคำนวณจากจำนวน 
ชิ้นสวนในเครื่องปรับอากาศที่มีประมาณ 400 ชิ้นสวน และคาใชจายในการ
ทดสอบหาสารเคมีที่ตกคางดวยวิธี Screening test ประมาณ 200-400 บาท
ตอชิ้นสวน1 ทำใหมีคาใชจายอยูระหวาง 80,000-160,000 บาท/เครื่อง 

1 R22 ¸ ¸ 
2 Zinc chloride ¸ ¸ 
3 Zinc dibutyldithiocarbamate  ¸ 
4 Amorphous silicondioxide ¸ ¸ 
5 Aluminium phosphate  ¸ 
6 Ammonium biphosphate  ¸ 
7 Ammonium hydrogen phosphate  ¸ 

             รายการสารเคมี              กฎหมายไทย
  สหภาพยุโรป 

                                                                      REACH 

1 ที่มา : เอกสารเผยแพรสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (ราคานี้มีผลตั้งแต 1 มิถุนายน 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2550) 
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REACH 

เมื่อวิเคราะหถึงผลกระทบทางออมของการบังคับใช
ระเบียบ REACH จะพบวาระเบียบนี้นำไปสูการบิดเบือน
รูปแบบทางการผลิตและการคาของอุตสาหกรรมได  ซึ่ง
สามารถสรุปไดดังนี้ 

- ผูผลิตในสหภาพยุโรป และ ผูผลิตนอก
สหภาพยุโรป    

เมื่อระเบียบ REACH มีผลบังคับใช ผูประกอบการ
ทั้งหมดในสหภาพยุโรปจะตองปฏิบัติตามขอกำหนดของ
ระเบียบ REACH  ซึ่งทำใหมีผูประกอบการในสหภาพ
ยุโรปตองมีภาระตนทุนที่เพิ่มขึ้นในการจดทะเบียนกับ 
European Chemicals Agency (ECHA) (รายละเอียด
แสดงในตารางที่ 2) ขณะที่ผูประกอบการนอกสหภาพ
ยุโรปที่ไมตองสงไปสหภาพยุโรปก็ไมตองปฏิบัติตาม
ระเบียบ REACH จึงไมมีตนทุนดังกลาว ซึ่งหาก 
ผูประกอบการสหภาพยุโรปสงสินคาไปจำหนายในตลาด
อื่นๆ ยอมจะเสียเปรียบในการแขงขันเมื่อเทียบกับ 
ผูประกอบการนอกสหภาพยุโรป ดังนั้นผูประกอบการไทย
ก็จะไดเปรียบผูประกอบการสหภาพยุโรปในการแขงขัน
ในตลาดนอกสหภาพยุโรป เพราะสามารถจำหนายสินคา
ในราคาที่ต่ำกวาได ผลที่เกิดขึ้นจากการบิดเบือนนี้ 
จะทำใหอุตสาหกรรมในสหภาพยุโรปมีแรงจูงใจที่จะ 
ยายฐานไปผลิตในประเทศอื่นๆ แทน 

 

สำหรับกรณีที่สงสินคาเขาไปจำหนายในสหภาพยุโรป แมวาผูประกอบการ
สหภาพยุโรปและผูประกอบการไทยจะตองเผชิญกับภาระที่เพิ่มขึ้นจาก 
ขอกำหนดระเบียบ REACH เชนเดียวกันก็ตาม แตเมื่อพิจารณาตนทุนที่ 
เกิดขึ้นจะไมเทากัน เนื่องจากผูประกอบการไทยซึ่งสวนใหญเปน SMEs จะมี
ขอจำกัดทางดานเงินทุน บุคลากร ความรูความเขาใจ และระยะเวลาใน 
การดำเนินการที่จะปรับตัวตามระเบียบ REACH ดังนั้นผูประกอบการไทย
ยอมจะมีตนทุนที่มากกวาเมื่อเทียบกับผูประกอบการสหภาพยุโรป 

- ตลาดในสหภาพยุโรป และ ตลาดนอกสหภาพยุโรป สำหรับ 
ผูประกอบการไทย 

ผูประกอบการไทยรายใดที่มีการจำหนายทั้งในสหภาพยุโรปและ 
นอกสหภาพยุโรป จะทำใหเกิดการเสียเปรียบทางดานการแขงขันใน 
ตลาดนอกสหภาพยุโรปไดเชนกัน  โดยเฉพาะตลาดในประเทศไทยเองที่ยัง
ไมมีกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมมาบังคับใช  ทำใหสินคาที่ไมสามารถเขาไป
จำหนายในสหภาพยุโรปจะทะลักเขามาจำหนายในประเทศไทยไดงาย หาก
เปนเชนนี้ยอมสงผลกระทบอยางมากตอผูประกอบการในประเทศที่ตอง 
แขงขันกับสินคาเหลานี้รุนแรงขึ้น เพราะดานหนึ่งจะตองผลิตสินคาที่มี
คุณภาพใหไดตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป  ทำใหมีตนทุนที่สูงขึ้น ในขณะ
เดียวกันก็ตองทำการแขงขันดานราคากับสินคานำเขาเหลานี้ใหไดดวย ซึ่ง
เปนไปไดยาก ทำใหอาจจะตองสูญเสียสวนแบงตลาดในประเทศใหแกสินคา
เหลานี้ไดเชนกัน โดยเมื่อพิจารณาในสวนของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
จะพบวาในชวงที่ผานมามูลคาการนำเขาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป 
2550 การนำเขาเครื่องปรับอากาศมีมูลคา 7,019.95 ลานบาท ขยายตัว 
รอยละ 15.72 ซึ่งไทยมีการนำเขาจากประเทศจีนเปนอันดับ 1 ดวยมูลคา 
2,534.34 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 25.52  เมื่อเทียบกับปกอน 

2 (Q)SAR stands for Quantitative Structure Activity Relationship, QSAR is a  models that expected to play a significant role in toxicity prediction 

for hazard and risk assessment. 

Pre-registration € 100 50-100 - 

Test costs € 2,400 2,400-3,000 (ex QSAR2) € 1,250* 

Drawing up CSA € 190 150 – 250 - 

Drawing up SDS € 250 Depends on current costs € 250 

Registration € 800  € 800 

Evaluation PM  - 

Authorisation € 200 180 - 220 € 100 

Total € 3,940  € 2,400 

Direct costs of REACH for companies in the Eu over the next 11 year (June, 2007-June, 2018) 
- period of implementation are: 

ที่มา: The impact of REACH, www.eu.2004-reach.nl

หมายเหตุ: *)  Study 15(EC) estimates € 1,250 million using QSAR (950 million reduction) and underlined other factors (200 million reduction). 

This results in their total of  € 2,400 million

μ“√“ß∑’Ë 2 : · ¥ßμâπ∑ÿπ∑—ÈßÀ¡¥„π°“√ªØ‘∫—μ‘μ“¡√–‡∫’¬∫ REACH ¢Õß∫√‘…—∑„π À¿“æ¬ÿ‚√ª 

Step Costs (millions) Range EC estimate (millions)* 
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- บริษัทขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
และ บริษัทขนาดใหญ 

โดยทั่วไปแลวบริษัทขนาดใหญจะมีความพรอมใน
การปรับตัวใหสอดคลองกับระเบียบ REACH ไดมากกวา
บริษัทขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) อยูแลว เพราะ
บริษัทขนาดใหญมีทรัพยากรทางดานบุคลากร งบ
ประมาณ และการบริหารจัดการที่ดีกวา นอกจากนี้เมื่อ
พิจารณาทางดานตนทุนที่เพิ่มขึ้นจากการปรับตัวตาม
ระเบียบ REACH แลวยังพบวา บริษัทขนาดใหญจะมี
ตนทุนเฉลี่ยตอหนวยที่ต่ำกวาบริษัท SMEs เนื่องจาก
ปริมาณการจำหนายของบริษัทขนาดใหญจะมีปริมาณ
ที่มากกวา สงผลใหบริษัทขนาดใหญสามารถขายสินคา
ไดในราคาที่ต่ำกวาบริษัท SMEs เมื่อเปนเชนนี้จะสงผล
ใหบริษัท SMEs ก็แขงขันกับบริษัทขนาดใหญไดยาก
มากขึ้น ทำใหแนวโนมในตลาดจะเหลือเฉพาะบริษัท
ขนาดใหญเทานั้น 

 
¢âÕ‡ πÕ·π–‡™‘ßπ‚¬∫“¬ 
จากการศึกษาดังกลาว คณะนักวิจัยขอเสนอ 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายซึ่งประกอบดวยขอเสนอทั้ง 
ภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้ 

ภาครฐั 
1. จั ด ตั้งหนวยงานกลางซึ่งอยูภายใตกระทรวง

อุตสาหกรรม เพื่อทำหนาที่ 
 • ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ

และเอกชนในประเทศในการดำเนินการตางๆ ภายใต
ระเบียบ REACH นอกจากนี้ ยังรวมถึงการประสานกับ
ประเทศสมาชิกในกลุม ASEAN หรือ APEC  ในการรวม
กลุมกันเพื่อตอรองหรือตอบโตกับสหภาพยุโรปเกี่ยวกับ
กฎระเบียบ REACH  ซึ่งสงผลตอประเทศอื่น 

 • รวมมือกับภาคเอกชนในการจัดการหรือ 
เตรียมการเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระเบียบนี้ 

 • ใหคำปรึกษาในการตีความกฎระเบียบนี้กับ
ภาคเอกชน เนื่องจากกฎระเบียบ REACH เปนภาษาทาง
ดานกฎหมายซึ่งยากตอการทำความเขาใจ 

2. สรางความตระหนักและจัดหาขอมูลเกี่ยวกับ 
กฎระเบียบ REACH สำหรับภาคเอกชน เพื่อใหสินคาไทย
สามารถสงออกไปยังตลาดสหภาพยุโรปได  โดยการ 

 • จัดสัมมนาเพื่อเผยแพรความรูและความ
เคลื่อนไหวของกฎระเบียบนี้  โดยจัดปละ 2 ครั้ง 

 • ตั้งคณะทำงานเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความรู
และขอคิดเห็นเกี่ยวกับกฎระเบียบนี้ โดยจัดใหมีการ
ประชุมปละ 4 ครั้ง 

 • เผยแพรความรูกฎระเบียบ REACH ผานทางเว็บไซตของหนวยงาน
รัฐบาลและสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

3. สนับสนุนผูประกอบการไทยในการจัดทำฐานขอมูลสารเคมี ซึ่ง
ประกอบดวยขอมูลรายชื่อสารเคมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รายชื่อ 
สารเคมีซึ่งประกอบในผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแตละตัว รวมถึงรายชื่อสารเคมี
ที่กำหนดอยูภายใตระเบียบ REACH 

4. จัดตั้งหรือพัฒนาหองปฏิบัติการทดสอบในประเทศใหทันสมัยและ
ตรงตามขอกำหนดหองปฏิบัติการทดสอบของสหภาพยุโรป เพื่อที่จะลดคา 
ใชจายในการสงสินคาไปทดสอบที่สหภาพยุโรป 

5. จัดหาขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีที่มีการจดทะเบียนแลวเพื่อลดคาใชจาย
ในการจดทะเบียนซ้ำซอน 

6. ชวงชิงโอกาสทางการตลาดจากตลาดที่เคยเปนของผูผลิต สหภาพ
ยุโรป เนื่องจากผูประกอบการในสหภาพยุโรปจะมีตนทุนที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ 
ผูประกอบการไทย ทำใหไทยมีความไดเปรียบในการสงออกมากกวา ดังนั้น
ไทยควรเตรียมการที่จะสงออกไปยังตลาดนั้นๆ 

ภาคเอกชน 
1. สรางเครือขายของผูใชสารเคมีที่ไดมีการจดทะเบียนสารเคมีแลว เพื่อ

เปนการแลกเปลี่ยนขอมูลสารเคมีภายในกลุมผูใชและลดคาใชจายในการ 
จดทะเบียนซ้ำซอน 

2. รวมมือกับภาครัฐในการจัดทำฐานขอมูลสารเคมี 
3. พัฒนาระบบการจัดการสารเคมีใหสอดคลองกับระเบียบ REACH 
4. ติดตามความคืบหนาของระเบียบ REACH เพื่อเตรียมการรองรับ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระเบียบ REACH ไดทันทวงที 
5. สงเสริมใหเกิดการวิจัยและพัฒนาเพื่อสามารถผลิตสารเคมีใหม

ทดแทนสารเคมีที่หามใชในระเบียบ REACH 
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1. คณะรัฐมนตรี ไดมีมติ เห็นชอบใหกระทรวง

อุตสาหกรรมเปนหนวยงานหลักในการดำเนินการ 

กำหนดมาตรการรองรับระเบียบสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 5 

มิถุนายน 2550  ทำใหมีหนวยงานหลักที่จะทำหนาที่

ประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ (ภาครัฐ/ภาคเอกชน) ใน

การเตรียมความพรอมใหกับผูประกอบการ 

2. สถาบันอิสระภายใตกระทรวงอุตสาหกรรม ควร

ทำหนาที่ในการสรางความตระหนัก/เผยแพรกฎระเบียบ

ใหแกภาคเอกชน เนื่องจากวาสถาบันเหลานี้จะมีความ

ใกลชิดกับผูประกอบการคอนขางมาก ทำใหรูชองทางใน

การติดตอกับผูประกอบการไดเปนอยางดี รวมถึงการ

สรางความตระหนัก/เผยแพรตองทำอยางตอเนื่อง/

สม่ำเสมอ เพราะกฎระเบียบตางๆ มีความเคลื่อนไหวอยู

ตลอดเวลา 

3. ขณะนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

ไดมีการจัดทำฐานขอมูลสารเคมีอยูแลว จึงควรสนับสนุน

ให สกว.ทำหนาที่จัดทำฐานขอมูลสารเคมีตอไป โดยเพิ่ม

เติมขอมูลสารเคมีใหครอบคลุมมากขึ้น เพราะจากขอมูล

สารเคมีบางประเภทในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ 

ยังไมอยูในฐานขอมูลของ สกว. (www.chemtrack.org) 

4. การจัดทำฐานขอมูลสารเคมี เปนความตองการ

ของผูประกอบการที่ตองการใหภาครัฐดำเนินการให  

ดังนั้นผูประกอบการควรจัดตั้งทีมงานที่จะทำหนาที่

รวบรวมขอมูลสารเคมีที่ใชในแตละอุตสาหกรรม เพื่อ 

สงขอมูลดังกลาวมาให สกว. เพื่อใหเปนฐานขอมูลที่มี

ขอมูลครบถวนและสามารถนำไปใชไดจริง 

5. ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ

ดานการสรางความตระหนัก และการพัฒนาหองปฏิบัติ

การทดสอบใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของสหภาพ

ยุโรป 

6. ประเทศไทยควรขอรับการสนับสนุนจากสหภาพ

ยุโรปสำหรับการปรับตัวใหไดตามระเบียบ REACH ใน

หลายๆ ดาน ไดแก 

 6.1 ผู เชี่ยวชาญในการฝกอบรมใหความรูใน 

การปฏิบัติตามระเบียบ REACH 

 6.2 ผูเชี่ยวชาญในการใหคำแนะนำ/งบประมาณ

ในการจัดตั้งหองปฏิบัติการทดสอบในประเทศไทย 

 6.3 การเจรจากับสหภาพยุโรปในการยอมรับรวมกัน (MRA) ทาง

ดานผลการทดสอบของไทย 

7. กระทรวงอุตสาหกรรมควรประสานความรวมมือกับหนวยงานของ

กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งประจำอยูที่บรัสเซลและเจนีวา ในการชวยให 

คำแนะนำวิธีการ/รูปแบบในการขอรับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป และ

ติดตามความเคลื่อนไหวของกฎระเบียบ REACH ใหกับกระทรวงอุตสาหกรรม 

8. การดำเนินการของประเทศไทยควรประสานและสรางเครือขายกับ

ประเทศอื่นๆ ที่ไดมีการจัดตั้งสำนักงานประจำในสหภาพยุโรป สำหรับ 

ทำหนาที่จดทะเบียนกับ European Chemicals Agency (ECHA) เพื่อเปน 

การชวยอำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนใหกับอุตสาหกรรมไทยดวย 

 

จะเห็นไดวาภายในระยะไมกี่ป สหภาพยุโรปไดทยอยออกระเบียบ 

ดานสิ่งแวดลอมมาแลวหลายฉบับ ซึ่งอุตสาหกรรมไทยเองคงจะหลีกเลี่ยง 

ไมไดที่จะตองเผชิญกับระเบียบประเภทนี้มากขึ้นและรุนแรงขึ้น เพราะหาก

อุตสาหกรรมไทยคิดแตวาจะไมสงออกไปประเทศนี้ จะไปหาประเทศอื่นแทน   

การคิดเชนนี้สุดทายอุตสาหกรรมไทยจะไมสามารถสงออกไปประเทศไหน 

ไดเลย เนื่องจากประเทศตางๆ ทั่วโลกจะมีการบังคับใชระเบียบเชนนี้ดวย

เหมือนกัน และก็อาจสายเกินไปที่อุตสาหกรรมไทยจะปรับตัวใหไดตาม

ระเบียบนั้นๆ รวมถึงผูประกอบการรายอื่นก็จะมีการพัฒนาไปมากแลว  

จนอุตสาหกรรมไทยไมสามารถพัฒนาไดทัน ✍
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ฤดูใบไมรวงที่ผานมา คณะเจาหนาที่ สศอ. ไดมีโอกาส

ไปเยือนประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี..เมืองเบียรรสนุม 

และไสกรอกแสนอรอย ที่หลายๆ คนรูจักกันดี แตยังมีอีก

หลายสิ่งหลายอยางที่พวกเราคนพบจากการเดินทาง และ

อยากนำมาเลาสูกันฟงเพื่อแบงปนประสบการณในครั้งนี้ 

 

เ ริ่ มจากความตั้ ง ใจของคณะที่ จะ เดินทางไปชม

นิทรรศการแสดงนวัตกรรมดานเทคโนโลยีชีวภาพ หรือที่เรียก

วา “งาน Biotechnica 2007” ณ เมือง Hannover ซึ่งงานนี้ 

ถือเปนงานนิทรรศการระดับภูมิภาคที่ชาวยุโรปภูมิใจนำเสนอ 

เนื่องจากเปนการรวบรวมผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และ

ผลิตภัณฑตางๆ ที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพไปสู

อุตสาหกรรมหลากหลายสาขา เปนการตอบรับกระแสความ

ตองการผลิตภัณฑนวัตกรรมใหม (New innovat ive 

products) ที่กำลังมาแรงในตลาดโลก และเพื่อใหคุมคากับ

การเดินทางขามทวีปมาถึงประเทศเยอรมนี พวกเราจึง 

ถือโอกาสนี้แวะเยี่ยมเยียนผูประกอบการและสถาบันวิจัย 

ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ  

เพื่อศึกษาขอมูลและทิศทางของอุตสาหกรรมวา ในขณะนี้

ชาวโลกกำลังใหความสนใจผลิตภัณฑชนิดใด ผูประกอบการ

ไดพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไปถึงขั้นไหนกันแลว และ 

ที่สำคัญประเทศไทยของพวกเราจะสามารถเดินตามหรือ

นำกระแสนั้นไดหรือไม ? 
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จุดหมายแรกของเราอยูที่ เมือง Potsdam ซึ่งเปนเมืองที่นาสนใจเมืองหนึ่ง

ใกลๆ กับกรุงเบอรลิน...เมืองหลวงของประเทศนั่นเอง คณะของเราพรอมดวย 

ผูประกอบการและเจาหนาที่จากหนวยงานอื่นๆ อีกกวา 20 ชีวิต ไดเดินทาง 

ไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยที่สำคัญถึง 2 แหง โดยเริ่มตนที่ Institute fuer 

Getreideverarbeitung (IGV) เปนสถาบันวิจัยเชิงปฏิบัติการในอุตสาหกรรมขัดสี 

เผาอบอาหาร โดยเฉพาะการคิดคนเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับสุขภาพ

จากธัญพืชตางๆ และผลิตภัณฑประเภทรักษาสิ่งแวดลอม เชน แผนไฟเบอรจาก

ขาวไรย (Rye fiber boards) สำหรับปองกันการกัดเซาะของหนาดิน และพลาสติก

ชีวภาพจากแปงสาลี   โดยงานวิจัยของสถาบันนี้มีจุดเดนอยูที่การนำเทคโนโลยี

ชีวภาพมาใชในการเพาะพันธุสาหรายขนาดเล็ก (Micro algae) อยางพวก 

Spirulina และ Chorella ถึงขนาดลงทุนสรางโรงเพาะเลี้ยงสาหรายในหลอดแกว

แบบระบบปดที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก  มีระบบควบคุมระดับอุณหภูมิและน้ำ ซึ่ง

เปนปจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตของสาหราย สามารถผลิตสาหรายได 

ประมาณปละ 150,000 กิโลกรัม  ซึ่งถือวายังนอยมากเมื่อเทียบกับปริมาณการ

ผลิตของโลกที่สูงถึงปละ 7.2 ลานตัน คิดเปนมูลคาตลาดโลกประมาณ 6.8 พันลาน

เหรียญสหรัฐฯ นับเปนพืชเศรษฐกิจที่นาสนใจมากชนิดหนึ่ง   และจากการบรรยาย

ของ Dr.Ralph Thomann และ Prof.Dr.Otto Pulz สองนักวิจัยดานเทคโนโลยี

ชีวภาพและอาหาร ทำใหเราทราบวา ปริมาณกวาครึ่งของสาหรายที่ผลิตไดทั้งหมด

เปนสาหรายพันธุสีน้ำตาล รองลงมาไดแก พันธุสีแดงและสีเขียว ซึ่งสาหราย 

เหลานี้จะถูกนำไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง  อาหาร  ยารักษาโรค 

(จำพวกยาตานมะเร็ง)  ยากำจัดวัชพืช/ศัตรูพืช และแมกระทั่งนำไปผลิตสารกำจัด

หรือบำบัดน้ำเสีย โดยสถาบันฯ ไดจัดทำโครงการนำรองในการผลิตไบโอดีเซลจาก

สาหราย และดำเนินการกอตั้งโรงงานตนแบบแลวที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให

สอดรับกับสถานการณวิกฤตพลังงานของโลกที่เริ่มขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้น

เรื่อยๆ ซึ่งทางสถาบันฯ มีความยินดีที่จะถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสาหรายใหกับ

ภาคเอกชนที่สนใจ จึงนับเปนโอกาสอันดีที่ผูประกอบการหรือเกษตรกรผูเลี้ยง
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สาหรายไทยจะสามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตและพัฒนา

ผลิตภัณฑจากสาหรายใหตอบสนองตอความตองการของ

ตลาดโลก โดยเฉพาะตลาดผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและ

พลังงานทดแทนในอนาคต 

เมื่อเสร็จภารกิจจากสถาบันวิจัยแรก คณะของเราได

เดินทางตอมายังสถาบันวิจัยทางดานวิศวกรรมการเกษตร

และเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อวา Leibniz-Institute for 

Agricultural Engineering (ATB) โดยสถาบันแหงนี้ไดรับทุน

สนับสนุนจากรัฐบาลเยอรมนีและกองทุน Third Party Funds 

โดยหลังจากฟงการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกระบวนการผลิต

กรดแลคติก และไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันพอสมควร

แลว Dr.Joachim Venus ผูเชี่ยวชาญดาน Bioconversion 

ไดพาพวกเราเดินชมโรงงานตนแบบในการผลิตกรดแลคติกที่

มีความบริสุทธิ์สูง สำหรับนำไปผลิตพลาสติกยอยสลายได

ทางชีวภาพ หรือที่เรียกวา Polylactic acid (PLA) ซึ่งทาง

สถาบันฯ ไดวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตกรดแลคติกจาก

ธัญพืช ผานกระบวนการหมักแบบตอเนื่อง โดยใชโซเดียม 

ไฮดรอกไซด (NaOH) แทนสารสมในกระบวนการทำบริสุทธิ์

ของกรดแลคติก ซึ่งสารโซเดียมไฮดรอกไซดที่ เหลือจาก

กระบวนการนี้จะสามารถนำกลับมาใชใหมไดอีก นับเปนการ

ลดตนทุนการผลิตและใชวัตถุดิบไดอยางคุมคาอีกทางหนึ่ง 

 

∑â“æ‘ Ÿ®πå ‰ â°√Õ°‡¬Õ√¡π’ 
©∫—∫μâπμ”√—∫ 
เ ช า วั น รุ ง ขึ้ น พ วก เ ร ามี นั ด กั บผู บ ริ ห า รบ ริ ษั ท 

Halberstaedter Wuerstschen-und Konservenvertriebs 

ซึ่งเปนโรงงานผลิตไสกรอกที่เกาแกแหงหนึ่งของประเทศ

เยอรมนี ตั้งอยูที่เมือง Halberstadt ผูบริหารบริษัททาทางใจดี

เลาใหเราฟงวา โรงงานแหงนี้กอตั้งขึ้นในชวงหลังสงครามโลก

ครั้งที่ 2 ดวยการผลิตไสกรอกรมควันขายทั่วไป และตอมาได

แปรรูปผลิตภัณฑมากขึ้นเปนไสกรอกกระปอง จนกลายเปน 

ผูผลิตผลิตภัณฑแปรรูปเนื้อสัตวที่ใหญที่สุดในยุโรป เมื่อป 

1913 และจากจุดนี้เอง ทำใหบริษัทฯ พยายามคิดคนและ

พัฒนาผลิตภัณฑของตนอยางตอเนื่อง จนกระทั่งไดรับรางวัล

เหรียญทองจากงาน Leipzip Fair ในป 1966 ซึ่งนโยบายหลัก

ของบริษัทฯ จะเนนเรื่องการคงความเปนเอกลักษณใน

คุณภาพและรสชาติของไสกรอก โดยคณะของเราไดมีโอกาส

เขาชมกระบวนการผลิตไสกรอกอยางใกลชิด ทำใหทราบวา

เทคนิคการรมควันแบบดั้งเดิมของโรงงานแหงนี้ คือ การ 

รมควันดวยไมบีช (Beech wood) และการหมักเนื้อสัตว 

ที่ยาวนาน เลากันวาใชเวลาประมาณ 24-36 ชั่วโมง เทคนิค

การรมควันแบบนี้จะชวยถนอมอาหาร และยืดอายุการเก็บ

รักษาใหนานยิ่งขึ้น เนื่องจากควันที่ออกมาจากเปลือกไมมี

สารประกอบพวกไฮโดรคารบอนและโพลิฟนอล ซึ่งเปนสารยับยั้งการเจริญเติบโต

ของจุลินทรีย และยังทำใหไสกรอกมีกลิ่นหอมพิเศษเปนเอกลักษณเฉพาะตัว   

นอกจากผลิตภัณฑไสกรอกรมควันที่เปนจุดขายของบริษัทฯ แลว ยังมีผลิตภัณฑ

อื่นที่นาลิ้มลอง เชน ซุป สตูหมูกระปอง โดยการผลิตจะเนนสูตรปรุงรสแบบดั้งเดิม 

และใชวัตถุดิบที่จัดหาไดภายในทองถิ่นและบริเวณใกลเคียงเปนหลัก หลังจาก 

เดินชมโรงงานจนเสร็จกระบวนการแลว ผูบริหารแสนใจดีคนเดิมไดพาพวกเรา 

ไปรับประทานอาหารมื้อกลางวัน (รับรองวาตองมีไสกรอกใหทานอยางแนนอน)  

ที่ Hotel Villa Heine โรงแรมระดับ 4 ดาว ซึ่งเปนอีกหนึ่งธุรกิจในเครือของบริษัท 

ไสกรอกแหงนี้ 
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โปรแกรมไฮไลตของการเดินทางในครั้งนี้ คือ งานนิทรรศการ Biotechnica 

2007 ซึ่งจัดขึ้นเปนประจำทุกป ที่เมือง Hannover และเปนโอกาสสำคัญที่ทำให

พวกเราไดเห็นนวัตกรรมและรูปแบบผลิตภัณฑใหมๆ เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยี

ชีวภาพ เพื่อใชประโยชนในภาคอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมอาหาร ยา 

เคมีภัณฑ เครื่องสำอาง สิ่งทอ และอื่นๆ อีกมากมาย นับเปนวิทยาการที่สามารถ

สรางมูลคาเพิ่มไดอยางมหาศาลทีเดียว นอกจากการจัดแสดงผลงานวิจัยและ

ผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพแลว ภายในงานนิทรรศการยังมีการจัดสัมมนาเชิง 

วิชาการสำหรับผูที่สนใจเขารวมรับฟงได และการจัดเวทีพันธมิตรธุรกิจสำหรับ 

นักลงทุนที่ตองการเจรจาและทำความตกลงทางธุรกิจ รวมถึงการประกาศ 

ผลรางวัลดานเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำป 2007 ดวย โดยในปนี้มีผูที่ไดรับรางวัล

ผลงานสรางสรรคดีเดน จำนวน 3 ราย ไดแก บริษัท Renovo Group จากประเทศ

อังกฤษ บริษัท Bavarian Nordic และบริษัท Genmab จากประเทศเดนมารก  

เจาหนาที่ในงานแอบกระซิบบอกพวกเรามาวา รางวัลที่แจกในครั้งนี้มีมูลคารวมกัน

กวาหนึ่งแสนยูโร แตก็คงไมมีคาเทากับความภูมิใจและเกียรติประวัติที่ไดรับจาก 

การคิดคนผลงานดีๆ เหลานั้นเปนแน 

จากการเดินสำรวจรอบๆ งาน พอจะสรุปไดวา ผลิตภัณฑและผลงานวิจัย

สวนใหญที่นำมาเสนอจะเนนดานเทคนิคการแพทย โดยเฉพาะเรื่อง Stem cells 
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หรือที่เรียกกันเปนภาษาไทยวา เซลลตนกำเนิด ซึ่งกำลัง 

มาแรงมากในวงการแพทย ถือเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการ

รักษาโรครายอยางโรคมะเร็งหรือโรคหัวใจ นอกจากนี้ยังมี

งานวิจัยเกี่ยวกับ Stents เปนทอขนาดเล็กสำหรับสอดใส

เขาไปในหลอดเลือด เพื่อรักษาผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 

ซึ่งมีการวิเคราะหกันวา ความตองการตลาดของ Stents  

มีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 11 ตอป และจะสามารถ

สรางมูลคาไดสูงถึง 8 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ภายในป 2010   

สำหรับเทคโนโลยีชีวภาพในระดับนาโนหรือระดับที่เล็กมากๆ 

เปนอีกหนึ่งงานวิจัยที่มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในวงการแพทย

ปจจุบนั เชน กรณีการนำเซนเซอรขนาดเล็กมาใชเพื่อตรวจจับ

ระดับความเขมขนของโปรตีนในสมองมนุษย ทำใหสามารถ

วินิจฉัยและรักษาโรคบางอยางไดตั้งแตระยะเริ่มแรก เชน  

โรคอัลไซเมอร โรคพารกินสัน หรือโรคเบาหวาน ซึ่งเทคโนโลยี

ชีวภาพตางๆ ที่นำมาใชในกระบวนการผลิตยา วัคซีน และ

ทางการแพทยเหลานี้ มีศัพทเฉพาะเรียกวา Red biotechnology 

(สันนิษฐานวาสีแดงคงมาจากสัญลักษณของกาชาด) สวน 

Green biotechnology เปนเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร 

เชน การพัฒนาการใชประโยชนจากชีวมวลตางๆ นวัตกรรม

การผลิตผลิตภัณฑอาหารทั้ งอาหารเพื่อสุขภาพ และ

ฟงกชั่นนอลฟูด (Functional food)1 นอกจากนี้ยังมี White 

biotechnology ที่นำมาใชในวงการอุตสาหกรรมอยางแพร

หลาย เชน การหมักแบคทีเรีย การผลิตวิตามิน และเอนไซม

ตางๆ เพื่อใชในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ สิ่งทอ และอาหาร  

ซึ่งจะไมสงผลกระทบหรือสรางความเสี่ยงในการทำลาย 

สิ่งแวดลอม และมีแนวโนมในการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงกวา

การพัฒนา Green biotechnology 

แมจะมีผูประกอบการและหนวยงานวิจัยจากทวีป

เอเชียเขารวมแสดงสินคาในงาน Biotechnica ครั้งนี้อยูพอ

สมควร เชน เกาหลี ไตหวัน ญี่ปุน จีน อินเดีย และมาเลเซีย 

แตเปนที่นาสังเกตวายังไมพบเห็นผลงานและผลิตภัณฑของ

ไทยปรากฏในงานนี้เลย ทั้งที่ผูประกอบการและหนวยงาน

วิจัยของไทยลวนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมที่ 

นาสนใจมากมาย ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของควรชวยกัน 

สงเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ เพื่อผลักดันสินคาและ

งานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพของไทยใหมีโอกาสไปรวม 

จัดแสดงในงาน และสรางฐานการสงออกสูตลาดโลกตอไป 
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หลังจากเดินชมงานนิทรรศการกันสองวันเต็มๆ แลว 

คณะของพวกเราจึงเคลื่อนยายพลออกจากเมือง Hannover 

มุงสูเมือง Braunchweig โดยกำหนดการในวันนี้จะเริ่มตนดวยการเขาพบปะหารือ

กับนักวิจัยของ บริษัท Helmholtz Center for Infection Research (GBF)  

เพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตยาและวัคซีน  

เพื่อปองกันและควบคุมโรคติดตอ/ติดเชื้อตางๆ ทั้งจากเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย  

ซึ่งกระบวนการวิจัยและผลิตวัคซีนใหม นับตั้งแตขั้นตอนของการวิเคราะห 

หาโครงสรางทางพันธุกรรมของมนุษย การทดลองใชกับมนุษย จนถึงการผลิต 

เขาสูตลาด จะตองใชเวลานานถึง 10 ป   โดย Prof. Dr. Rainer Jonas และ  

Dr. Thomas Ebensen สองผูเชี่ยวชาญของสถาบันวิจัยแหงนี้ ไดบรรยายถึงความ

สำคัญของการพัฒนายาและวัคซีนใหม เนื่องจากปจจุบันพบวามีผูปวยโรคติดเชื้อ

ในประเทศเยอรมนีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และผลจากการศึกษาพบวา ในป 2003 (ขอมูล

คอนขางเกาเล็กนอย) มีผูปวยดวยโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจมากที่สุด  

สูงถึง 20 ลานราย รองลงมาไดแก การติดเชื้อทางระบบปสสาวะและระบบลำไส  

ซึ่งลาสุดไดมีการพัฒนาวัคซีนแบบไรเข็ม โดยการใหยาผานทางจมูก (Intranasal) 

เพื่อลดผลขางเคียงตอผูปวยที่เกิดจากการฉีดยา และตอไปพวกเราคงไมตองเจ็บตัว

เวลาไปฉีดวัคซีนกนัอีกแลว 

ในชวงบาย พวกเราไดเดินทางตอไปยัง บริษัท AMINO ซึ่งเปนผูผลิตกรด 

อะมิโนและสารตั้งตนตางๆ จากพืชผัก เชน โมลาส และวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช

ใหมได ปจจุบันบริษัทรายนี้จัดเปนผูผลิตกรดอะมิโนรายใหญที่สุดในทวีปยุโรป โดย

เริ่มแรกจะทำการผลิตเฉพาะ L-leucine ตอมาไดขยายผลิตภัณฑดวยการพัฒนา 

L-tryptophan จากกระบวนการแปรสภาพทางชีวภาพ (Biotransformation) ของ

ยีน serine และสารประกอบ indole (หากใครไมไดอยูในวงการคงจะเขาใจยาก 

สักหนอย) นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑอื่นๆ ไดแก L-phenylalanine L-thronine  

L-tyrosine Bataine และ L-malic acid เปนตน ซึ่งทางบริษัทฯ สามารถสกัดกรด 

อะมิโนตางๆ ไดประมาณ 60,000 ตันตอป เพื่อนำไปใชเปนสวนผสมในตัวยา 

อาหาร และอาหารสัตว เชน ผลิตภัณฑอาหารเสริม  อาหารเด็ก และเครื่องดื่ม

สำหรับนักกีฬา จากการซักถามขอมูลเพิ่มเติมกับผูบริหารของบริษัท ทำใหทราบวา 

ตลาดอาหารและอาหารสัตวถือเปนตลาดหลักที่มีขนาดใหญที่สุด คือ มีปริมาณ

การใชกรดอะมิโนในตลาดเหลานี้มากถึง 2.55 ลานตัน สวนใหญอยูในรูปของ

ผงชูรส ในขณะที่ตลาดยามีปริมาณเพียง 15,000 ตันเทานั้น หลังจากซักถามกัน 

จนไดขอมูลครบถวนแลว พวกเราตางทยอยเขาชมโรงงานผลิตกรดอะมิโน และ 

หองปฏิบัติการทดสอบคุณภาพและคุณสมบัติของสาร โดยเจาหนาที่นำทางพรอม

อธิบายรายละเอียดใหฟงเปนระยะๆ ทำใหมองเห็นภาพและเขาใจกระบวนการผลิต

ตางๆ ไดอยางชัดเจน 

 

‡¥‘π‰ª™‘¡‰ª°—∫Õ“À“√·≈–‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡π“π“™“μ‘ 
วันนี้พวกเรามีโปรแกรมเขาชมงานแสดงสินคาอาหารและเครื่องดื่ม เรียกวา 

งาน ANUGA 2007 ที่เมือง Cologne ซึ่งจัดเปนงานแสดงสินคาอาหารและ 

เครื่องดื่มระดับนานาชาติที่ใหญที่สุดอีกงานหนึ่งของโลก ซึ่งใชพื้นที่ในการแสดง

สินคามากถึง 11 อาคาร คิดเปนเนื้อที่กวา 300,000 ตารางเมตร เทียบเทากับสนาม

ฟุตบอลมาตรฐานเกือบ 30 สนามเลยทีเดียว โดยครั้งนี้คณะของพวกเราไดรับการ

ตอนรับเปนอยางดีจากเจาหนาที่ประสานงานฝายไทย และมีโอกาสฟงบรรยายสรุป

ความเปนมาของการจัดงาน ANUGA ซึ่งจะจัดงานเปนประจำทุก 2 ป ตั้งแตป 

1 Functional food หมายถึง ผลิตภัณฑอาหารที่มีบทบาทเฉพาะ โดยการเสริมสารอาหารทั้งที่สกัดจากสมุนไพรและสารผสมอาหารตางๆ โดยมีจุดประสงค 

ในการเพิ่มคุณคาทางโภชนาการใหกับรางกาย 
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1924  และงานครั้งนี้นับเปนครั้งที่ 29 แลว (บางปจำเปนตอง

งดการจัดงาน เนื่องจากสถานการณไมปกติของประเทศ 

ในขณะนั้น)  และเนื่องจากการจัดงานแสดงสินคาหลาย

อาคาร พวกเราจำเปนตองวางแผนการเดินชมงานในสองวันนี้

อยางรอบคอบ เพื่อไมใหพลาดจุดสำคัญใดๆ ของงาน โดย 

เริ่มที่อาคารแสดงสินคาอาหารแปรรูปประเภทตางๆ ทั้งจาก

ปศุสัตว สัตวน้ำ ผักผลไม และแปง อาหารแชเย็นแชแข็ง  

อาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารปลอดสารพิษ พวกเราตาง 

พากันเดินไปชิมไปอยางสนุกสนาน พรอมทั้งเก็บขอมูลตาม

เปาหมายที่ตั้งใจไว ซึ่งสินคาอาหารที่นำมาแสดงในปนี้จะ 

เนนไปทางอาหารเสริมสุขภาพ (Nutraceutical food2) อาหาร

ที่มีรูปแบบพิเศษ (Designed food) โดยจะออกแบบสินคา 

ใหมีลักษณะและลูกเลนที่แตกตางออกไปสำหรับผูบริโภค

เฉพาะกลุม นอกจากนี้ ยังพบวาอาหารพรอมรับประทาน 

(Ready-to-eat) เปนที่ตองการของตลาดโลกอยางมาก  

โดยเฉพาะผลิตภัณฑปลอดสารพิษ/สารเคมี และอาหาร

อินทรีย (Organic food3) ซึ่งแนวโนมความตองการของตลาด

อาหารดังกลาวคอนขางสอดคลองกับขอมูลสัดสวนประชากร

โลกที่มีจำนวนผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผูบริโภคกลุมนี้

จะนิยมรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพหรืออาหารที่ใชวัตถุดิบ

จากธรรมชาติ อยางไรก็ตาม ไมเฉพาะในสังคมผูสูงอายุ

เทานั้นที่หวงใยสุขภาพ แตยังมีกลุมผูบริโภคในชวงอายุอื่นๆ 

ทั้งกลุมเด็กวัยรุนและผูใหญวัยทำงาน ตางก็หันมาใสใจ

สุขภาพของตนมากขึ้นเชนกัน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการ 

นำเสนอขาวสารและผลงานวิจัยผานสื่อตางๆ เพื่อรณรงคให

บริโภคอาหารที่มีสารเคมีนอยลง ประกอบกับกระแสอนุรักษ

ธรรมชาติ ทำใหมีการพัฒนาวัตถุดิบอื่นสำหรับประกอบ

อาหารเพื่อทดแทนวัสดุสังเคราะห ซึ่งอาจทำลายสุขภาพและ

สิ่งแวดลอมได 

หลังจากเดินชมงานกันมาคอนวันแลว ก็ถึงเวลา 

นัดหมายรวมพลพอดี ซึ่งค่ำคืนนี้หัวหนาคณะไดพาพวกเรา 

ไปลิ้มลองอาหารสไตลกรีก (รูสึกตื่นเตนเล็กนอย เนื่องจากฝากทองไวที่ภัตตาคาร

อาหารไทยและจีนมาหลายมื้อแลว) พรอมกับชมบรรยากาศรอบรานที่ตั้งอยูติด 

แมน้ำไรน (Rhein river) สามารถมองเห็นทัศนียภาพของโบสถวิหาร และอาคาร

ตางๆ ที่สะทอนแสงไฟอยูอีกฝงของแมน้ำ (เปนภาพที่สวยงามจริงๆ) 

ในสวนของเครื่องดื่มทั้งที่มีและไมมีแอลกอฮอลนั้น พบวามีแนวโนมการ

พัฒนาของอุตสาหกรรมไปในทิศทางเดียวกับสินคาอาหาร นั่นคือ มีการคนควา 

นวัตกรรมใหมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และเพิ่ม

คุณสมบัติในตัวผลิตภัณฑที่ เปนประโยชนตอสุขภาพของผูบริโภคมากที่สุด 

ตัวอยางเชน การเติมกรดอะมิโน วิตามินที่จำเปน  การใชถั่วเหลืองและขาวแทน 

นมโคในการผลิตผลิตภัณฑประเภทโยเกิรต ชีส และวิปปงครีม การเติมสารสกัด

จากตนไมปาชนิดหนึ่งที่เรียกวา Brennessel หรือ Stinging nettle ในเครื่องดื่ม 

แกเครียด (Antistress drink) ผสมกับสมุนไพรและแรธาตุอื่นๆ ซึ่งเชื่อวามี 

สรรพคุณในการบรรเทาอาการเครียด และทำใหรูสึกผอนคลายมากขึ้น นอกจากนี้ 

ยังมีการพัฒนาถังเบียรจากกระดาษ ซึ่งเปนผลงานประดิษฐของชาวเยอรมัน  

มีวัตถุประสงคเพื่อลดปริมาณการใชถังสเตนเลส โดยเติมกรดคารบอนิกแทนกาซ

คารบอนไดออกไซด เพื่อลดแรงดันภายในถังที่อาจเกิดขึ้นระหวางการขนสง 

สำหรับการจัดงาน ANUGA ในปนี้ ประเทศไทยของเราไดรับเกียรติใหเปน 

Partner Country ประเทศแรก เนื่องจากทางประเทศผูจัดงานเห็นวา อุตสาหกรรม

อาหารและเครื่องดื่มของไทยมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และ 

มีเอกลักษณดานอาหารที่หลายประเทศใหการยอมรับ ประกอบกับประเทศไทยได

ใหความรวมมือในการจัดแสดงงานอยางสม่ำเสมอ (ปนี้นับเปนครั้งที่ 17 แลว) 

และเพื่อใหสมกับเกียรติที่ไดรับ ประเทศไทยจึงเนรมิตพื้นที่สวนหนึ่งในงานใหกลาย

เปน Thailand Pavilion ภายใตสโลแกน “ครัวไทย ครัวของโลก” โดยเนนถึง

ศักยภาพความเปนศูนยกลางการผลิตสินคาอาหาร เครื่องดื่ม และเทคโนโลยี 

การผลิตอาหาร ซึ่งมีผูประกอบการสินคาอาหารไทยทั้งผูผลิตและผูสงออกจำนวน

มากใหความรวมมือในการจัดแสดงสินคา รวมทั้งหนวยงานภาครัฐตาง ๆ ที่รวมกัน

จัดนิทรรศการ เพื่อประชาสัมพันธสินคาอาหารไทยและสรางความเชื่อมั่นใน

มาตรฐานสินคาของไทย นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการปรุงอาหารไทย และการ 

จัดโตะเจรจาธุรกิจระหวางผูผลิต ผูสงออก และผูนำเขาภายในงานแสดงสินคาดวย 

จุดเดนหนึ่งที่สังเกตไดจากการดูงานในครั้งนี้ คือ วัฒนธรรมการใชชีวิตและ

การบริโภคของมนุษยมีการเปลี่ยนแปลงไป ทำใหเกิดการคิดคนนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีตางๆ เพื่อผลิตสินคาใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของผูบริโภคมากขึ้น   

เปนตนวา การแปรรูปและบรรจุอาหารโดยใชเทคโนโลยีที่สามารถคงรูป รสชาติ 

และกลิ่นของอาหารใหเหมือนกับเปนอาหารที่ปรุงเสร็จใหมๆ เพื่อตอบสนองกลุม 

ผูบริโภคที่ทำงานนอกบานและไมมีเวลามากนักในการรับประทานอาหาร จึงนิยม

อาหารประเภทพรอมรับประทานหรืออาหารแชเย็นแชแข็ง และกรณีของการสกัด

สารเคมีและสารจากธรรมชาติที่เปนประโยชน โดยใชเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเติมใน

อาหารและเครื่องดื่มสำหรับผูบริโภคที่หวงใยสุขภาพของตนเปนพิเศษ นอกจากนี้ 

กระแสตื่นตัวเกี่ยวกับภาวะโลกรอนยังเขามามีบทบาทสำคัญตอการพัฒนา

ผลิตภัณฑอาหารในยุคปจจุบันดวยเชนกัน 

 

2 Nutraceutical food หมายถึง ผลิตภัณฑอาหารที่เสริมสารผสมอาหาร โดยมีจุดประสงคเฉพาะเพื่อคุณประโยชนทางการแพทยหรือทางสุขภาพ ในแงของ 

การปองกันหรือตอสูกับโรคภัยตาง ๆ 
3 Organic food หมายถึง ผลิตภัณฑอาหารที่มาจากวิธีการธรรมชาติและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดวยการไมใชยาฆาแมลง ปุยเคมี และสารเรงการเจริญเติบโต 

รวมถึงการไมทารุณสัตว 
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เทคโนโลยีชีวภาพเขามาประยุกตใชในกระบวนการผลิต ซึ่งนอกจากจะเปนการเพิ่ม

คุณประโยชนของสารอาหารใหแกผูบริโภคแลว ยังเปนการรักษาสิ่งแวดลอมให 

กับโลก ไมทางตรงก็ทางออมอีกดวย ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความตองการและการ

ดำรงชีวิตประจำวันของผูบริโภคเปนหลัก ดังนั้น ผูผลิตอาหารและเครื่องดื่มของไทย 

ควรเนนการสำรวจตลาดและความตองการของลูกคาในเชิงลึกใหมากขึ้น เพื่อใช

เปนขอมูลประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ใหเขาถึงตลาดผูบริโภคไดมากที่สุด 

บนพื้นฐานของศักยภาพที่แทจริงของตน และนอกจากรสชาติความอรอยของ

อาหารแลว บรรจุภัณฑหรือส่ิงหอหุมอาหารนับเปนอีกประเด็นหนึ่งที่ผูผลิตตองให

ความสำคัญเชนกัน เนื่องจากมีผลอยางมากตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาของ 

ผูบริโภคในทศวรรษนี้ 

หลังจากถูกขนานนามวาเปนเมืองเบียรบาง เมืองไสกรอกบาง เมืองแหง

ยนตกรรมยานยนตบาง และแมกระทั่งเมืองแหงบทกวีและเพลงคลาสสิก แต 

นับจากนี้ไปเมื่อกลาวถึงประเทศเยอรมนี เราคงจะนึกถึงประเทศแหงเทคโนโลยี

ชีวภาพของโลก เปนแน เฉกเชนเดียวกับประเทศไทยของเรา ที่ตอไปทุกคนคงจะ

เห็นภาพของ “ศูนยกลางยานยนตแหงเอเชีย”  “ครัวของโลก” หรือ “กรุงเทพฯ เมือง

แฟชั่น” ตางๆ นานาที่จะเรียกขานกัน แตสิ่งสำคัญที่สุดนอกเหนือจากคำนิยาม 

ที่สวยหรูเหลานี้ก็คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมและบุคลากรของไทยใหมี

คุณภาพและมาตรฐานในระดับสากลอยางยั่งยืน แลวชื่อเสียงตางๆ ก็จะ 

ตามมาในที่สุด 

¿“√°‘® ÿ¥∑â“¬°àÕπ°≈—∫∫â“π 
กอนออกเดินทางกลับประเทศไทย คณะของพวกเรายัง

มีภารกิจสำคัญที่ตองปฏิบัติใหสำเร็จ นั่นคือ การเยี่ยมชม 

ผูประกอบการดานการผลิตเอนไซม ที่เมือง Darmstadt ชื่อวา 

บริษัท N-Zyme BioTec ซึ่งกอกำเนิดขึ้นเมื่อป 1999 ภายใต

ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย Darmstadt Technical 

University กับ Darmstadt University of Applied 

Sciences และไดแยกตัวออกมาดำเนินการในลักษณะของ

บริษัทเอกชนเต็มรูปแบบ เมื่อป 2002 ผลงานที่นาสนใจของ 

บริษัทฯ แหงนี้คงจะเปนเรื่อง เทคโนโลยี Transglutaminase 

หรือกระบวนการทางฟสิกสในการผลิตเอนไซม เพื่อชวยเพิ่ม

เนื้อสัมผัสในอาหารและเปลี่ยนแปลงโครงสรางโปรตีนใหมี

ความยืดหยุนมากขึ้น โดยเอนไซมที่ผลิตไดจากกระบวนการนี้

จะถูกนำไปใชกับผลิตภัณฑซูริมิ เพื่อใหเนื้อมีความเหนียวนุม

มากขึ้น นอกจากนี้ เทคโนโลยี Transglutaminase ยัง

สามารถนำไปใชประโยชนไดอีกมากมายในอุตสาหกรรมอื่นๆ 

เชน อุตสาหกรรมฟอกหนัง กระดาษรูปถาย และการผลิต

แคปซูลยา 

นักวิจัยอาวุโสทานหนึ่ง เลาเสริมใหพวกเราฟงวา ทาง 

บริษัทฯ จะทำการคนควาวิจัยรวมกับบริษัทลูกคาตางๆ เชน 

บริษัท Dohler เพื่อผลิตสารอาหารสำคัญจำพวกเอนไซม 

โปรตีน ใยอาหาร และสารใหความหวานแทนน้ำตาล รวมทั้ง

สารสกัดจากพืชธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อ

จุลินทรีย สารตานอนุมูลอิสระ และสารคงสภาพโปรตีน 

(Protein stabilizer) โดยสารเหลานี้จะนำไปใชเปน 

สวนประกอบในอาหารประเภทตางๆ และแมกระทั่งในยา

สำคัญบางตัว ตามความตองการของลูกคา ตัวอยางเชน 

ผลิตภัณฑเครื่องดื่มปราศจากสารกลูเตน (Gluten free beer) 

สำหรับผูที่เปนโรค Celiac disease4 ซึ่งไดจดสิทธิบัตรใน EU 

และสหรัฐอเมริกา เปนที่เรียบรอยแลว 

ระหวางนั่งรอเครื่องบินกลับเมืองไทย ไดนึกยอนไปถึง

สิ่งที่พบเห็นตลอดการดูงานครั้งนี้วา ผูผลิตของประเทศ

เยอรมนีตางพยายามคิดคนนวัตกรรมในการผลิตอาหารและ

เครื่องดื่มใหมๆ โดยเฉพาะเบียร ซึ่งถือเปนเครื่องดื่มประจำ

ชาติของชาวเยอรมัน ทำใหเกิดการพัฒนาเบียรเพื่อสุขภาพที่

มีการเติมสาหรายทะเลเขาไปเพื่อเพิ่มคุณคาทางอาหาร หรือ 

เบียรสำหรับผูที่แพสารกลูเตน (ไหนๆ ก็ชอบดื่มเบียรกันแลว 

จะขอหวงสุขภาพบางเปนไร) รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ 

อาหารทั้งที่ใชเปนวัตถุดิบและอาหารสำเร็จรูป ดวยการนำ

4 โรค Celiac disease คือ โรคแพสารอาหารที่เรียกวา gluten ซึ่งพบมากในอาหารประเภทแปง จำพวกขาวสาลี ขาวโอต ขาวบารเรย วิธีรักษาคือตองหลีกเลี่ยง

การรับประทานสารอาหารเหลานี้ 

ถังเบียรกระดาษ..นวัตกรรมบรรจุภัณฑของชาวเยอรมัน

เครื่องดื่มแกเครียด...สุดยอดนวัตกรรมเครื่องดื่มแหงป

✍
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จากกระแสของความตระหนักถึงผลกระทบอันเกิดจาก

ปญหาสิ่งแวดลอมทั้งทางน้ำ ดิน เสียง และอากาศ รวมทั้ง

ปญหาที่เกี่ยวของกับของเสีย/ขยะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ

ผลิตผลิตภัณฑของโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นในสังคม

ปจจุบันทำใหภาคอุตสาหกรรมมองเห็นวา “เทคโนโลยีการ

ผลิตที่สะอาด (Cleaner Technology/CT)” นาจะเปนคำตอบ

สำหรับปญหานี้ 

หลากหลายหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบัน 

การศึกษาตางๆ ไดเห็นความสำคัญของปญหาดังกลาว 

เปนเรื่องที่สำคัญยิ่ง จึงพยายามหาแนวทางการแกไข โดย 

นำเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดมาใช ซึ่งจากนี้ไปเราจะคุนเคย

กับคำนี้มากขึ้น 

เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด เปนแนวทางหนึ่งของ

การจัดการสิ่งแวดลอมในลักษณะของการปองกันมลพิษ 

(Pollution Prevention) ที่มีการประยุกตและผสมผสาน

กลยุทธตางๆ เพื่อใหการดำเนินกิจกรรมของภาคการผลิต 

ใหมีการปองกันหรือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ควบคูไปกับ

การพัฒนาศักยภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ดวย

เทค โน โลยี ก า รผลิ ตที่ ส ะอาด เป นกา รปรั บปรุ ง ห รื อ

เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ เพื่อใหเกิด 

การใชวัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติใหเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใหมีของเสียเกิดขึ้นนอยที่สุด

จนถึงขั้นไมมีเลย ทั้งนี้ รวมถึงการเปลี่ยนวัตถุดิบ การใชซ้ำ 

และการนำกลับมาใชใหม ซึ่งเปนการลดมลพิษที่แหลงกำเนิด 

ชวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

กับมนุษยและลดตนทุนการผลิต ตลอดจนคาใชจายใน 

การบำบัดหรือกำจัดของเสีย ซึ่งมีหลักการเชนเดียวกันกับ 

การผลิตที่สะอาด (Cleaner Production) การปองกันมลพิษ 

(Pollution Prevention) การลดของเสียใหนอยที่สุด (Waste 

Minimization) หรือการผลิตเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม (Green 

Productivity) 

เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด มีวิธีการดำเนินงาน 

แบงออกเปน 2 วิธี คือ วิธีลดมลพิษที่แหลงกำเนิด และ 

วิธีการนำกลับมาใชใหมหรือการใชซ้ำ 

1. การลดมลพิษที่แหลงกำเนิด  แบงเปน 2  วิธี คือ 

 1.1 การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต (Process Change) แบงออกเปน  

3 วิธียอย คือ 

  ก) การปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ (Input Material Change) เปนการเลือก

ใชวัตถุดิบที่สะอาดมีคุณภาพสูง การใชวัตถุดิบทดแทน การยกเลิกการใชวัตถุดิบที่

เปนอันตราย การประหยัดวัตถุดิบ และการใชวัสดุที่สามารถนำกลับมาใชใหมได 

  ข) การปรับปรุงเทคโนโลยี (Technology Improvement) เปน 

การเพิ่มศักยภาพการผลิตหรือการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิด 

ของเสียนอยที่สุด โดยการปรับปรุงเล็กนอยใชเงินลงทุนต่ำ เชน การเปลี่ยนวาลว 

การติดตั้งมิเตอรวัด เปนตน หรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญใชเงินลงทุนสูง เชน  

การดัดแปลงอุปกรณ การใชระบบอัตโนมัติ การปรับเปลี่ยนสภาวะการผลิต  

การปรับปรุงระบบทอ สายพาน เปนตน 

  ค) การบริหารการดำเนินงาน (Operational management) เปน 

การวางแผนหรือจัดทำวิธีการและควบคุมการดำเนินการ เพื่อเพิ่มศักยภาพ

กระบวนการผลิตใหสามารถลดตนทุนการผลิตและผลกระทบสิ่งแวดลอมได 

อยางมีประสิทธิภาพ เชน มีการวางแผนซอมบำรุงเครื่องจักร การแยกประเภท 

ของเสีย การใชระบบ First In-First Out (FIFO) เพื่อลดการสูญเสียจากคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ เปนตน 

 1.2 การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ (Product reformulation) ผลิตภัณฑที่ 

เกิดขึ้นอาจมีคุณภาพ รูปลักษณะ ขนาด ภาชนะบรรจุภัณฑ ที่มีผลกระทบตอ 

สิ่งแวดลอม สามารถทำการปรับปรุงเพื่อลดปญหาได 4 วิธี คือ 

  ก) Product Change Factor เปนการออกแบบเพื่อปรับเปลี่ยน

ผลิตภัณฑ  โดยมีเงื่อนไขเทคนิคตางๆ ที่เหมาะสม เชน ออกแบบผลิตภัณฑ 

ที่สามารถแยกสวนได หรือติดตั้งและประกอบงาย 

  ข) Production Change Factor เปนการปรับปรุงกระบวนการผลิต 

วิธีการควบคุมสินคา การเก็บรักษา เชน การเพิ่มอายุของผลิตภัณฑ การเปลี่ยน

สูตรของผลิตภัณฑ เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเมื่อผูบริโภคนำไปใช 

  ค) Market Change Factor ปรับเปลี่ยนวิธีการและประมาณความ

ตองการของตลาด 

  ง) Marketing Change Factor ปรับปรุงการบริการและตลาด 

2. การนำของเสียกลับมาใชหรือใชซ้ำ ซึ่งมีอยู 2 วิธี คือ  

 2.1 การใชซ้ำโดยไมแปรรูป (Reuse) โดยการนำทรัพยากรที่ผานการ 

ใชงานครั้งหนึ่งแลวยังมีคุณภาพเพียงพอที่จะนำไปใชงานในขั้นตอนอื่นๆ ได 

 2.2 การนำไปแปรรูปใหเปนของมีคากลับมาใชอีกคือ (Recycle) เปนการ

‡∑§‚π‚≈¬’°“√º≈‘μ∑’Ë –Õ“¥‡∑§‚π‚≈¬’°“√º≈‘μ∑’Ë –Õ“¥  
(Cleaner Technology)(Cleaner Technology)  



«“√ “√ ‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡  »Õ. 18

ประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อนำทรัพยากรกลับมาใชใหมหรือ

ทำใหเกิดผลพลอยได ซึ่งจะเปนการเพิ่มมูลคาใหกับของเสีย 

เชน การนำพลาสติกมาหลอมใหม ผลิตตะกั่วจากการหลอม

แบตเตอรี่ เปนตน 

 
ª√–‚¬™πå¢Õß CT 
CT เปนเครื่องมือที่ ใชในการพัฒนาหรือปรับปรุง

กระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ

ภาคอุตสาหกรรม และเปนเทคโนโลยีที่ทำใหเกิดการปรับปรุง

การผลิตอยางตอเนื่องควบคูไปกับการรักษาสิ่งแวดลอม ซึ่ง

ใหประโยชนอยางมากมายทั้งทางตรงและทางออม ดังนี้ 

ทางตรง การประยุกตใช CT ในโรงงานอุตสาหกรรม 

ทำใหผูประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมมีตนทุนการผลิต

ลดลง  เนื่องจากมีการลดปริมาณการใชทรัพยากรตาง ๆ 

ไดแก น้ำ วัตถุดิบ พลังงาน (ไฟฟา น้ำมัน เชื้อเพลิง) เปน 

ผลใหมีการลดของเสีย (น้ำเสีย กากของแข็ง อากาศเสีย) 

และคาใชจายในการบำบัดของเสียในกระบวนการผลิต เพิ่ม

ศักยภาพการผลิตในดานคุณภาพและปริมาณสินคาที่ออก

จำหนายและบริการ ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับมนุษยและมี

สิ่งแวดลอมดีขึ้น พัฒนาใหเกิดการบริหารงานอยางเปนระบบ 

และสรางภาพลักษณที่ดีใหกับโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจน

เปนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมใหมีขีดความสามารถในการ

แขงขันทางการคาสูงขึ้น 

ทางออม กอใหเกิดประโยชนเชิงสิ่งแวดลอม โดยดูได

จากปริมาณการเกิดมลพิษที่ลดลง เชน ลดการปลอยน้ำเสีย 

ลดการปลอยน้ำปนเปอนในน้ำเสีย ลดการปลอยควันพิษ หรือ

พิจารณาจากการใชทรัพยากรที่ลดลง เชน ประเมินจากการ

ลดการเกิดกาซพิษจากการผลิตไฟฟาของโรงงานผลิตกระแส

ไฟฟา หรือจากการเผาไหมของเชื้อเพลิง เปนตน 

 

°“√¥”‡π‘πß“π CT „π‚√ßß“πÕÿμ “À°√√¡ 
ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 

1. การวางแผนและจัดตั้งทีม CT เพื่อกำหนดนโยบาย

สำหรับเปนแนวทางในการปฏิบัติ และเพื่อใหมีทีมงาน CT 

เปนแกนหลักในการดำเนินงาน โดยการจัดตั้งทีมงาน CT นั้น 

จะตองมีตัวแทนจากหลายๆ หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสราง

ความรวมมือและการสนับสนุนจากผูบริหารและพนักงาน 

2. การตรวจประเมินเบื้องตน (Pre-Assessment) เพื่อ

คัดเลือกประเด็นปญหาที่สำคัญของโรงงาน ซึ่งหัวขอดังกลาว

จะตองมีการสูญเสียทางเศรษฐกิจสูง มีผลกระทบตอ 

สิ่งแวดลอมมาก และที่สำคัญคือเปนที่ยอมรับของทุกคนในทีมงาน CT 

3. การตรวจประเมินโดยละเอียด (Detailed Audit) เพื่อสรางทางเลือก CT 

(CT-option) พรอมกำหนดวิธีการออกเปนกลุมที่สามารถปฏิบัติไดทันทีและกลุมที่

ตองศกึษารายละเอียดเพิ่มเติม ที่เรียงลำดับความสำคัญ 

4. การศึกษาความเปนไปได (Feasibility study) เพื่อเลือกทางเลือก CT ที่

เปนไปไดและผลลัพธที่คาดวาจะไดสำหรับการลงมือปฏิบัติ โดยทำการประเมิน

เบื้องตนเพื่อศึกษารายละเอียดและขอมูลที่ใช จากนั้นทำการประเมินทางเทคนิค

สำหรับวิธีการที่มีการลงทุนปานกลางและสูง การประเมินทางเศรษฐศาสตร (ปกติ

จะประเมินระยะเวลาคืนทุนของแตละวิธีการ) และการประเมินทางดานสิ่งแวดลอม   

5. การลงมือปฏิบัติและติดตามประเมินผล (Implementation and 

Evaluation) เพื่อลงมือปฏิบัติตามทางเลือก CT โดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ 

ดำเนินงานตามแผน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ปรับปรุง และ 

มีแผนการดำเนินงาน CT อยางตอเนื่องและยั่งยืน 

ทั้งนี้ การดำเนินงาน CT ในโรงงานอุตสาหกรรมมีปจจัยที่เกี่ยวของใหประสบ

ความสำเร็จ และเกิดความตอเนื่องอยางยั่งยืนไดนั้น คือ การไดรับการสนับสนุน

จากผูบริหาร (Leader) การทำงานเปนทีม ความมุงมั่นในการแกปญหา การสื่อสาร 

การฝกอบรม และแรงจูงใจ 

 

°“√ àß‡ √‘¡ CT  Ÿà¿“§Õÿμ “À°√√¡ 
กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะหนวยงานภาครัฐในการกำกับดูแลและ 

สงเสริมกิจการอุตสาหกรรมใหพัฒนาอยางยั่งยืน มีการดำเนินงานโครงการ

เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดสำหรับอุตสาหกรรมรายสาขาสูภาคอุตสาหกรรม  

ไดจัดทำหลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดสำหรับอุตสาหกรรมรายสาขาแลว 

จำนวน 12 รายสาขาอุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑนม สับปะรด

กระปอง ยางพารา อาหารทะเลแชแข็ง กวยเตี๋ยวและเสนหมี่ อุตสาหกรรมชุบโลหะ 

ปลาทูนากระปอง แปงมันสำปะหลัง แปงขนมจีน ผลิตภัณฑแปรรูป 

จากเนื้อสัตว เฟอรนิเจอรไม และโรงสี เพื่อผูประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 

นำไปใชเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและรักษาสิ่งแวดลอม 

ตัวอยางกรณีอุตสาหกรรมรายสาขานมและผลิตภัณฑนม จากที่ไดนำหลัก

ปฏิบัติ CT มาประยุกตใช สามารถประหยัดคาใชจายไดตอปเปนจำนวนเงิน 

2,653,647 บาท ซึ่งมีการวิเคราะหใน 5 ประเด็นปญหาหลักของการใชทรัพยากร

อยางไมมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยการใชไฟฟา การใชเชื้อเพลิง การสูญเสียนม 

การใชน้ำ และการใชสารเคมี ที่นำมาใชเปนแนวทางในการเลือกทางเลือกวิธีการ

ดำเนินงาน CT ที่เหมาะสมกับโรงงานมาปฏิบัติใชในดานการปรับปรุงหรือ

เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานและการจัดการที่ดีภายในโรงงาน (Work Practices) 

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การปรับปรุงหรือเปลี่ยนวัตถุดิบ รวมไปถึง 

การใชซ้ำหรือการนำกลับมาใชใหม โดยมีการศึกษาเปรียบเทียบการใชทรัพยากร

กอนและหลังการปฏิบัติ  ประโยชนที่ไดรับดานเทคนิค (ทรัพยากรที่ประหยัดได) 

ดานเศรษฐศาสตร (ความคุมคาในการลงทุน) และดานสิ่งแวดลอม (มลพิษและ

ของเสียที่ลดลง) 

รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมขอมูลและรับบริการไดที่กลุมเทคโนโลยี

การปองกันมลพิษ สำนักเทคโนโลยีน้ำและการจัดการมลพิษโรงงาน กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม โทร. 0 2202 4154 โทรสาร 0 2202 4170 และทาง E-mail: 

ctu@diw.go.th หรือสืบคนขอมูลจาก Website : www2.diw.go.th/ctu  

เพื่อผูประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมนำหลักปฏิบัติ CT ไปประยุกตใช 

ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ และคงขีดความสามารถ 

ในการแขงขันทางการคาควบคูไปกับการรักษาสิ่งแวดลอมดวยเทคโนโลยี 

การผลิตที่สะอาด ซึ่งจะเปนผลดีตอเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ

ตอไป ✍
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จากราคาน้ำมันที่ยังคงทะยานสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

วิกฤตพลังงานที่ไมมีทาทีจะเบาบางลง และในขณะที่ 

ทุกคนยังคงตั้งตารอคอยผลการแกไขกันตอไป ใน

ทามกลางวิกฤตเชนนี้ อีกมุมหนึ่งของภาคอุตสาหกรรม 

ไดเล็งเห็นโอกาสการขยายตัวที่หวังใหอุตสาหกรรมไทย

ไดเติบโตกาวไปขางหนาอยางแข็งแกรง ซึ่งอุตสาหกรรม

ไทยจะมีทางออกทามกลางวิกฤตพลังงานไดอยางไร 

ดร .ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ รองผูอำนวยการ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

มีมุมมองที่แตกตางอยางนาสนใจยิ่ง 
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“ตองมองวาวิกฤตพลังงานรอบนี้ที่เกิดขึ้น ไดสง 

ผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมทั้งระบบ ทั้งในดาน

การผลิตและการบริโภค โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมไทย

ที่ตนทุนการผลิตและการขนสงที่สูงขึ้น สงผลใหเงินเฟอ

ปรับตัวสูงขึ้น (ในเดือนเมษายนสูงถึง 6.2% จากที่ 5.29% 

ในเดือนมีนาคม) ซึ่งทำใหความเชื่อมั่นของผูประกอบการ

ตอเศรษฐกิจอุตสาหกรรมลดลง โดยพิจารณาจากดัชนี

ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของเดือนเมษายน 2551 

ปรับตัวลดลงอยางตอเนื่องต่ำสุดในรอบ 7 เดือน โดย

สาเหตุเกิดจากความกังวลของผูประกอบการเกี่ยวกับ

ตนทุนที่มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงผลกระทบที่ทำให

 —¡¿“…≥åæ‘‡»… 
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ไทยขาดดุลการคาสูงสุดในรอบ 12 ป โดยสาเหตุหลัก 

มาจากการนำเขาน้ำมันและทองคำเพิ่มทั้งมูลคาและ

ปริมาณ” 
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“ตองเรียนวา จากการที่เราไดพัฒนาเครื่องมือใน

การพยากรณสถานการณดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

อยางตอเนื่อง เราประเมินผลกระทบของภาคอุตสาหกรรม

จากพลังงาน โดยใชขอมูลการคำนวณจากแบบ รง. 9 

ของสำนักงานฯ พบวา เมื่อพิจารณาสัดสวนการใช

พลังงานตอตนทุนการผลิตแยกตามกลุมอุตสาหกรรม

การผลิตอุตสาหกรรมที่มีตนทุนพลังงานตอตนทุนการ

ผลิตรวมสูงสุด 5 อันดับคือ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส

และสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ การผลิตซีเมนต  

ปูนขาว และปูนปาสเตอร การผลิตแกวและผลิตภัณฑ

แกว การผลิตมะกะโรนี เสนหมี่ และผลิตภัณฑอาหาร

ประเภทแปงที่เปนเสน และการผลิตสตารชและผลิตภัณฑ

จากสตารช ตามลำดับ” 
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“ตองบอกวามองไดหลายมุม ขณะนี้หลายหนวยงาน

ไดหันมาสงเสริมใหมีการปลูกพืชกลุมที่ใหน้ำมันเพื่อเปน

พลังงานทดแทนมากขึ้น ฉะนั้นนอกจากอุตสาหกรรม

พลังงานทดแทน หรือพลังงานทางเลือกอยางพลังงานลม

และพลังงานแสงอาทิตยแลว อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ 

ที่ไดจากการสกัดน้ำมันจากพืชจึงนาจะเปนดาวเดนใน

สถานการณตอนนี้มากที่สดุ” 
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“อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ ถือเปนอุตสาหกรรมที่

มองวาจะมีบทบาทสำคัญในการแกวิกฤตครั้งนี้ โดยมี

แนวทางการสงเสริมใหมีการปลูกพืชพลังงานทดแทน ซึ่งจะมีการจัดสรร 

พื้นที่ปลูกพืชพลังงานใหเหมาะสมกับความตองการ และในขณะเดียวกันก็มี

แนวทางใหพื้นที่เพาะปลูกพืชเพื่อบริโภคใหมีความสมดุลกันดวย พรอมกัน

นั้นจะตองสงเสริมใหมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกไปยังกลุมประเทศเพื่อนบาน

มากขึ้น รวมถึงการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตตอไรให 

มากขึ้น และการวิจัยหาพืชพลังงานประเภทอื่นที่มีศักยภาพ 

นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มศักยภาพการแขงขันใหอุตสาหกรรมพลังงาน 

ทางเลือก โดยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของพลังงานทางเลือก รวมทั้ง

สนับสนุนการใชพลังงานทางเลือกผานนโยบายตางๆ เชน การสงเสริม 

การลงทุนเปนกรณีพิเศษ การลดหยอนภาษีเพื่อจูงใจ และการกำหนด

โครงสรางราคาใหสอดคลองกับตนทุน ซึ่งแนวทางเหลานี้จะทำใหเกิด

ประโยชนตอภาคอุตสาหกรรมเปนอยางมาก” 
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“สศอ.ใหความสำคัญกับประเด็นนี้คอนขางมาก 

โดยประเทศไทยสามารถผลิตและจำหนายพืชผลทาง 

การเกษตรที่คิดเปนมูลคาปละหลายแสนลานบาท และ

สามารถสรางรายไดจากการสงออกสินคาอุตสาหกรรม

การเกษตรในแตละปไมต่ำกวา 200,000 ลานบาท ทำให

ไทยเปนผูผลิตสินคาอุตสาหกรรมการเกษตรเปนอันดับ

ตนๆ ของโลก แตเมื่อเทียบกับปจจุบันที่มีความเจริญ

กาวหนา ถือวายังไมเพียงพอในการเพิ่มขีดความสามารถ

ใหกับสินคาการเกษตรของประเทศไทย จากที่ผานมา 

ถูกนำไปแปรรูปเพื่อการบริโภคและใชเปนอาหารสัตว 

เปนสวนใหญ 

ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาจึงจำเปนที่จะตอง 

มองหาจุดแข็งใหมๆ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกวัตถุดิบ

ทางการเกษตร โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพที่เปน

อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในกลุมที่ให

แปงและน้ำตาล เชน มันสำปะหลัง ขาว ขาวโพด  

ขาวฟาง และออย เปนการพัฒนาเพื่อนำไปใชใน

อุตสาหกรรมตอเนื่องที่สามารถนำไปใชประโยชนใน

อุตสาหกรรมตางๆ รวมถึงการใชเปนพลังงานทดแทนเพื่อ

รองรับความตองการในอนาคต เปนอีกทางเลือกหนึ่งใน

การเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑทางการเกษตร และยัง

สามารถทดแทนการนำเขาเคมีภัณฑจากตางประเทศ” 
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“สศอ .ลงมือศึกษาดานนี้ อยางจริ งจั งร วมกับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยกำหนดกรอบแนวทางการ

พัฒนาโดยมีเปาหมายยุทธศาสตรพัฒนาให “ประเทศ

ไทยเปนฐานการผลิตเคมีชีวภาพจากพืชที่ใหแปง

และน้ำตาลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

โดยมุงเนนการนำวัตถุดิบพืชที่ใหแปงและน้ำตาลมา

ผลิตผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มสูงกวา เพื่อทดแทน

การนำเขาและเพิ่มมูลคาการสงออก” ซึ่งถือเปน 

เรื่องที่ใหญมาก เราจึงไดกำหนดกรอบการพัฒนาไว  

4 ยุทธศาสตร ไดแก 

1. ยุทธศาสตรสนับสนุนและสงเสริมใหมีการผลิตผลิตภัณฑ 

เปาหมาย ทั้งเพื่อทดแทนการนำเขาและเพื่อการสงออกโดยเรงดวน 

ไดแก เอทานอล  กรดอะซิติก  ยีสต  กรดซิตริก  กรดแลคติก และผลิตภัณฑ

ในกลุมน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว เชน กลูโคส โดยผลักดันใหเกิดนโยบายเพื่อ 

การพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ และสรางภาพลักษณที่ดีตอ 

การลงทุน 

2. ยุทธศาสตรสนับสนุนและสงเสริมผลิตภัณฑเคมีชีวภาพจากพืช

ที่ใหแปงและน้ำตาลในกลุมผลิตภัณฑขั้นปลายน้ำ เชน วิตามิน เอนไซม 

กรดอะมิโน ยาปฏิชีวนะ และไบโอโพลิเมอร  ในระยะยาวตอไป โดย

สนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑและเทคโนโลยีใหมๆ ที่เพิ่มมูลคาให 

แกพืชที่ใหแปงและน้ำตาล พรอมทั้งเชื่อมโยงใหเกิดการนำไปใชไดจริงใน 

เชิงพาณิชย 

3. ยุ ทธศาสตร ก า ร ก ำหนดมาตรกา รส ง เ ส ริ มสนั บสนุ น

อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพจากพืชที่ใหแปงและน้ำตาลเปนการเฉพาะ 

ประกอบดวย มาตรการดานปจจัยสนับสนุนการผลิต การพัฒนาความ

สามารถในการผลิต โครงสรางพื้นฐานของอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ และ

มาตรการดานการตลาดผลิตภัณฑเคมีชีวภาพ 

4. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการให

เกิดความเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตรเคมีชีวภาพ และหวงโซ

คุณคาของพืชที่ใหแปงและน้ำตาล ซึ่งจะบูรณาการทั้งระบบ ทั้งในระดับ

ตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อยางตอเนื่องในทิศทางเดียวกัน 
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“ตองบอกวาจะเปนประโยชนในระยะยาวและยั่งยืน ไมเฉพาะ

อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพจะขยายตัว แตอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ยอมเกิด

การขยายตัวตามไปดวย โดยเฉพาะการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรใหเกิด

มูลคาเพิ่ม และดวยศักยภาพของประเทศไทยที่มีแหลงวัตถุดิบทางการ

เกษตรที่สำคัญเปนทุนเดิม ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพจึงสงผลให

เกิดการขยายตัวทั้งภาคการผลิตและภาคการลงทุน อีกทั้งยังเปนแหลงสราง

งานใหแกภาคการเกษตรในชนบทจำนวนมาก 

นอกจากนี้ยังสามารถสรางรายไดจากการสงออกใหกับประเทศสูงถึง 

100,000 ลานบาท หากเขาไปมีสวนแบงในตลาดเคมีชีวภาพจากพืชที่ใหแปง

และน้ำตาลของโลกไดเพียงรอยละ 7 จะสงผลใหเกิดการขยายตัวใน

อุตสาหกรรมทางการเกษตร อาทิเชน ปุย ยาปราบศัตรูพืช การพัฒนาพันธุพืช 

รวมถึงอุตสาหกรรมแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรอื่นๆ ทั้งนี้ยังชวยลดการ 

สูญเสียเงินตราออกนอกประเทศจากการนำเขาเคมีภัณฑตางๆ ซึ่งจะสงผลดี

ตอดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศ ซึ่งนับวาเปนอุตสาหกรรมที่

มีสวนสนับสนุนความมั่นคงของประเทศที่สำคัญยิ่ง” 
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“หลังจากดำเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนาและ

สงเสริมอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพแลวเสร็จ  จำเปนตอง 

นำเสนอแผนยุทธศาสตรฯ ที่ไดจากการศึกษาตอผูบริหาร

ระดับนโยบายของกระทรวง เพื่อขอความเห็นชอบตอ

แผนดังกลาวกอนเผยแพรสูสาธารณชนตอไป โดย 

ขั้นตอนในการผลักดันไปสูการปฏิบัติจริงนั้น ไดมีการ

ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อมอบหมายงานใน

ความรับผิดชอบ และดำเนินการตามแผนและกลยุทธ 

ที่กำหนดไว ซึ่งในขั้นตอนนี้อาจจะนำเสนอผานคณะ

กรรมการระดับชาติ เชน คณะกรรมการพัฒนา

อุตสาหกรรมแหงชาติ ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี 

สศอ.เปนฝายเลขานุการ เพื่อเปนกลไกในการจัดการและ

ประสานการดำเนินงานใหเกิดความเชื่อมโยงกันใน 

ทุกภาคสวน และเปนไปในทิศทางเดียวกัน” 

 

ë Ω “ ° ∂÷ ß ºŸâ ª √ – ° Õ ∫ ° “ √ ¿ “ §
Õÿμ “À°√√¡§«√∑”Õ¬à“ß‰√ ∑à“¡°≈“ß
 ∂“π°“√≥å¥â “πæ≈—ßß“π∑’Ë ¡’§«“¡
º—πº«π„πªí®®ÿ∫—π 

“ในภาวะวิกฤตพลังงานเชนนี้ตองบอกเลยวาทุกคน

ตองรวมมือกัน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมควรหันมา

เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

ตลอดจนลดการสูญเสียพลังงานและวัตถุดิบ โดยอาจมี

การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรใหมีประสิทธิภาพและประหยัด

พลังงานมากขึ้น พรอมทั้งรณรงคใหบุคลากรดาน

อุตสาหกรรมไดเห็นความสำคัญกับการประหยัดพลังงาน

มากขึ้น เพราะการที่บุคลากรในองคกรเห็นความสำคัญ

ของการประหยัดพลังงานจนเปนอุปนิสัยความเคยชิน  

จะกอใหเกิดการประหยัดพลังงานภายในองคกรได 

นอกจากนี้ควรมีการสงเสริมการใชกาซธรรมชาติใน

ภาคอุตสาหกรรม โดยการขยายทอสงกาซไปยังโรงงาน

อุตสาหกรรม และใหสิทธิประโยชนดานการสงเสริมการ

ลงทุนในการติดตั้งอุปกรณที่ใชกาซธรรมชาติใหกับ

โรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งของเสียที่ไดจากโรงงาน

อุตสาหกรรมควรนำไปผลิตเปนกาซชีวภาพ และสงเสริมการใชพลังงานทาง

เลือกรูปแบบอื่น อาทิเชน พลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม มาตรการการ

แกปญหาเหลานี้ ถาผูประกอบการรวมมือกันนำไปปฏิบัติก็จะชวยประหยัด

พลังงานในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น” 
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¥—™π’Õÿμ “À°√√¡‰μ√¡“ ∑’Ë 1 
·≈–·π«‚πâ¡‰μ√¡“ ∑’Ë 2 ªï 2551 

ดัชนีอุตสาหกรรม ไตรมาสที่ 1/2551 (มกราคม-มีนาคม 2551) เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนพบวา ดัชนีผลผลิต ดัชนีผลิตภาพ

แรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น แตดัชนีการสงสินคา ดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง ดัชนีอัตราสวนสินคาสำเร็จรูปคงคลัง ดัชนีแรงงานใน 

ภาคอุตสาหกรรม ลดลง 

 ดัชนีผลผลิต (มูลคาเพิ่ม) 168.0 183.7 187.4 2.0 11.5 

 ดัชนีผลผลิต (มูลคาผลผลิต) 170.4 186.1 191.4 2.9 12.3 

 ดัชนีการสงสินคา 165.5 185.8 184.7 -0.6 11.6 

 ดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง 179.5 180.4 178.0 -1.3 -0.9 

 ดัชนีอัตราสวนสินคาสำเร็จรูปคงคลัง 166.5 853.31 214.2                  -74.9 28.7 

 ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 115.7 118.6 118.2 -0.4 2.2 

 ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม  143.2 141.7 154.8 9.3 8.1 

 อัตราการใชกำลังการผลิต  65.5 67.3 67.42 -  -

ดัชนีอุตสาหกรรม 
ไตรมาสที่ 
1/2550 

(ม.ค. – มี.ค.) 

ไตรมาสที่ 
4/2550 

(ต.ค. – ธ.ค.) 

ไตรมาสที่ 
1/2551 

(ม.ค. – มี.ค.)* 

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
เมื่อเทียบกับ 

ไตรมาสกอน (%) 

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอน (%) 

(ฐานเฉลี่ยรายเดือน ป 2543 และเปนดัชนีที่ยังไมปรับผลกระทบของฤดูกาล) หมายหตุ: *ขอมูลเบื้องตน

¥—™π’Õÿμ “À°√√¡√“¬‰μ√¡“  (53 °≈ÿà¡Õÿμ “À°√√¡) 
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เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน พบวา 

ดัชนีผลผลิต ดัชนีการสงสินคา ดัชนีอัตราสวนสินคา

สำเร็จรูปคงคลัง ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และ

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น แตดัชนีสินคา

สำเร็จรูปคงคลังลดลง โดย 

 

ดัชนีผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม) มี 30 

อุตสาหกรรมที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น ไดแก การผลิต

เครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำบัญชีและเครื่องคำนวณ 

การผลิตยานยนต การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและ 

สวนประกอบอิเล็กทรอนิกส การผลิตผลิตภัณฑที่ได 

จากการกลั่นปโตรเลียม การผลิตเครื่องแตงกาย ยกเวน

เครื่องแตงกายที่ทำจากขนสัตว การผลิตมอลตลิกเคอ

และมอลต การผลิตเม็ดพลาสติก การผลิตเครื่องจักรที่ 

ใชงานทั่วไปอื่นๆ การผลิตเครื่องใชในบานเรือน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 

การผลิตผลิตภัณฑจากดินชนิดไมทนไฟ ซึ่งใชกับงานกอสราง 

 

ดัชนีการสงสินคา มี 33 อุตสาหกรรมที่มีการสงสินคาเพิ่มขึ้น ไดแก   

การผลิตเครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำบัญชีและเครื่องคำนวณ การผลิต 

ยานยนต การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส  

การผลิตเคมีภัณฑขั้นมูลฐาน ยกเวนปุยและสารประกอบไนโตรเจน การผลิต

เครื่องจักรที่ใชงานทั่วไปอื่นๆ การผลิตเม็ดพลาสติก การผลิตเหล็กและ

ผลิตภัณฑเหล็กกลาขั้นมูลฐาน การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่น

ปโตรเลียม  การผลิตมอลตลิกเคอและมอลต การแปรรูปผลไมและผัก 

 

ดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง มี 26 อุตสาหกรรมที่มีสินคาสำเร็จรูป

คงคลังเพิ่มขึ้น ไดแก การผลิตเครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำบัญชีและ 

เครื่องคำนวณ การผลิตเครื่องแตงกาย ยกเวนเครื่องแตงกายที่ทำจาก 
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ขนสัตว อิเล็กทรอนิกส  การผลิตเคมีภัณฑขั้นมูลฐาน 

ยกเวนปุยและสารประกอบไนโตรเจน การผลิตหลอด

อิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส  การ

แปรรูปและการถนอมสัตวน้ำและผลิตภัณฑจากสัตวน้ำ 

การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม การผลิต

เครื่องรับโทรทัศนและวิทยุ และสินคาที่เกี่ยวของ การ

ผลิตเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล รวมทั้งน้ำดื่มบรรจุขวด  

การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไปอื่นๆ การผลิตลวดและ

เคเบิลที่หุมฉนวน 

 

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม มี 32  

อุตสาหกรรมที่มีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 

ไดแก การผลิตเครื่องจักรสำนักงาน  เครื่องทำบัญชีและ

เครื่องคำนวณ การเลื่อยไมและการไสไม การผลิต

ผลิตภัณฑอาหารประเภทอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดแบงประเภทไว

ในที่อื่น การผลิตยานยนต  การผลิตเครื่องเพชรพลอย

และรูปพรรณ และของที่เกี่ยวของ การแปรรูปและการ

ถนอมสัตวน้ำและผลิตภัณฑจากสัตวน้ำ การผลิตลวด

และเคเบิลที่หุมฉนวน การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ 

และกระดาษแข็ง  การผลิตมอลตลิกเคอและมอลต  

การผลิตรองเทา 

 

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม มี 23 อุตสาหกรรมที่มีผลิตภาพ

แรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ไดแก การผลิตเครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำ

บัญชีและเครื่องคำนวณ การผลิตรถจักรยานยนต การผลิตหมอสะสมไฟฟา 

เซลลปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิ การผลิตน้ำตาล การผลิตผลิตภัณฑ

ประเภทอบ การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐอื่น ซึ่งมิไดจัดประเภทไวใน 

ที่อื่น การผลิตสิ่งทอสำเร็จรูป ยกเวนเครื่องแตงกาย การผลิตผลิตภัณฑที่ได

จากนม การผลิตเม็ดพลาสติก การผลิตแกวและผลิตภัณฑแกว 

 

อัตราการใชกำลังการผลิต มี 31 อุตสาหกรรมที่มีอัตราการใชกำลัง

การผลิตเพิ่มขึ้น ไดแก การผลิตยานยนต  การผลิตเคมีภัณฑขั้นมูลฐาน 

ยกเวนปุยและสารประกอบไนโตรเจน  การผลิตเครื่องจักรสำนักงาน  เครื่อง

ทำบัญชีและเครื่องคำนวณ  การผลิตเม็ดพลาสติก การผลิตผลิตภัณฑจาก

คอนกรีต ซีเมนต และปูนปลาสเตอร  การผลิตผลิตภัณฑยางอื่นๆ  การผลิต

เครื่องแตงกาย ยกเวนเครื่องแตงกายที่ทำจากขนสัตว   การแปรรูปผลไมและ

ผัก การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง การผลิตเครื่องจักรที่ 

ใชงานทั่วไปอื่นๆ 

 

การพยากรณแนวโนมดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม) ซึ่งใช

ขอมูลจากผูประกอบการอุตสาหกรรมกวา 2,000 โรงงาน คาดวาดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 2/2551 (เมษายน-มิถุนายน) จะอยูที่ระดับ 180.9  

ซึ่งเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนเพิ่มขึ้นรอยละ 5.30 

 ดัชนีผลผลิต (มูลคาเพิ่ม) 159.6 154.5 160.1 163.1 168.0 162.3 174.8 183.7 187.4 

 ดัชนีผลผลิต (มูลคาผลผลิต) 161.5 164.5 168.8 167.5 170.4 165.4 179.4 186.1 191.4 

 ดัชนีการสงสินคา 157.9 158.3 166.1 166.7 165.5 163.7 177.3 185.8 184.7 

 ดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง 166.5 168.5 190.1 177.9 179.5 181.0 186.3 180.4 178.0 

 ดัชนีอัตราสวนสินคาสำเร็จรูปคงคลัง 190.9 153.0 170.8 151.3 166.5 160.2 183.5 853.3 214.2 

 ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 115.5 111.0 115.9 114.7 115.7 115.3 116.0 118.6 118.2 

 ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม  143.7 141.1 134.2 136.7 143.2 138.4 137.8 141.7 154.8 

 อัตราการใชกำลังการผลิต  68.9 67.8 68.0 66.4 65.5 64.8 67.0 67.3 67.42 

ดัชนีอุตสาหกรรม 

(ฐานเฉลี่ยรายเดือน ป 2543 และเปนดัชนีที่ยังไมปรับผลกระทบของฤดูกาล) หมายหตุ: *ขอมูลเบื้องตน

¥—™π’Õÿμ “À°√√¡√“¬‰μ√¡“  (53 °≈ÿà¡Õÿμ “À°√√¡) 

  ป 2549   ป 2550   ป 2551 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* 
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“น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม พริกไทย

พันธุ ดี อัญมณี ม า ก เหลื อ  

เสื่อจันทบูร สมบูรณธรรมชาติ สมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราช รวมญาติกูชาติที่จันทบุรี” เปนคำขวัญประจำ

จังหวัดจันทบุรีที่สามารถกลาวไดอยางภาคภูมิใจวา เมือง

แหงชายทะเลภาคตะวันออกนี้มีชื่อเสียงเกี่ยวกับอัญมณี

อยางแพรหลาย และไดรับการยอมรับวาเปน พลอยสี

เมืองจันท...อัญมณีเมืองไทย 

 

Õ¬à“ß‰√®÷ß‡√’¬°Õ—≠¡≥’ 
ความหมายโดยรวมแลว อัญมณีหรือรัตนชาติ คือ 

วัตถุธรรมชาติซึ่งสวนใหญจะเปนสารอนินทรีย ไดแก  

แรชนิดตางๆ จะมีโครงสรางทางผลึก หรือเปนสาร 

อินทรียบางชนิด เชน ไขมุก อำพัน หินปะการัง กระ 

เปลือกหอย เจท (ถานหิน) และงาชาง ฯลฯ ที่เปนอินทรีย

จะไมมีโครงสรางทางผลึก อะตอมเรียงไมเปนระเบียบ  

(อสัณฐาน) หรือเปนหินบางชนิด เชน ลาพิสลาซูลี (มณี 

สีคราม) ออบซิเดียน (แกวภูเขาไฟ) ยูนาไคต (แกรนิต

ชนิดหนึ่ง) โมลดาไวต (อุลกมณี-ดาวตกชนิดหนึ่ง) โอนิกซ

มารเบิล (หินออน) ฯลฯ โดยสรุปแรธาตุกวา 3,000 ชนิด  

มีประมาณ 100 ชนิดที่จัดเปนอัญมณี ซึ่งอัญมณีมากกวา

รอยละ 90 เปนแร นอกนั้นเปนหินหรืออินทรียวัตถุ วัตถุ

เหลานี้สามารถนำมาตกแตง ขัดมัน เจียระไน แกะสลัก 

ใชเปนเครื่องประดับได มีคุณสมบัติที่สำคัญคือ ความสวยงาม (Beauty) 

ความหายาก (Rarity) และความคงทนถาวร (Durability) ในประเทศไทย 

แรที่พบโดยสวนใหญ คือ แรคอรันดัม (Corundum) เปนแรประเภท 

อะลูมิเนียมออกไซด ซึ่งประกอบขึ้นดวยธาตุอะลูมิเนียมและออกซิเจน 

ภายในเนื้อคอรันดัมมักมีธาตุชนิดอื่นปนเปนมลทิน เชน โครเมียม (Cr)  

เหล็ก (Fe) ไทเทเนียม (Ti) วาเนเดียม (V) เปนตน ซึ่งมลทินธาตุเหลานี้เปน 

ตัวทำใหคอรันดัมมีสีแตกตางกันออกไปในแตละชนิด เชน โครเมียม 

ทำใหเกิดสีแดงเรียกวา ทับทิม ไทเทเนียมและเหล็กทำใหเกิดสีน้ำเงนิเรียกวา 

ไพลิน เปนตน ซึ่งคนไทยนิยมเรียกอัญมณีหินสีทั้งหลายซึ่งไมรวมเพชร  

วา พลอย และตอไปนี้จะขอกลาวถึงเฉพาะพลอย 
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จันทบุรีเปนแหลงพลอยสีสวยงามซึ่งเปนที่ยอมรับจากทั่วโลก พลอยสี

เหลานี้ถูกสรางสรรคขึ้นดวยภูมิปญญาทองถิ่นในการเผาพลอย ซึ่งไมมี

ชนชาติอื่นใดในโลกสามารถทำไดสวยและดีเทากับไทยอีกแลว โดยมี 

เรื่องเลาตอๆ กันมาเกี่ยวกับการเผาพลอยวา เมื่อประมาณ 40 กวาปกอน 

มีไฟไหมตลาดใจกลางเมืองจันทบุรี ในสมัยนั้นบานเรือนสวนใหญสราง 

จากไม ซึ่งผูคนในพื้นที่นี้สวนใหญเปนชางเจียระไนพลอย ชางทำตัวเรือน

เครื่องประดับ ชางฝง ชางขัด ชางชุบเครื่องประดับ เปนตน ภายในบานเรือน

จึงมีทรัพยสินมีคาจำพวกพลอยจำนวนมาก เมื่อไฟสงบลงตางคนตางคนหา

ทรัพยสินของตนเอง แตสิ่งที่พบเห็นทำใหผูคนพากันฉงนเปนอยางยิ่ง เมื่อ 

นำพลอยที่ถูกไฟเผาไหมขึ้นมาดูกลับมีสีสันสวยงามขึ้น บางเม็ดแตก แต 

บางเม็ดอยูในสภาพดีไมมีรองรอยความเสียหาย สาเหตุนี้เองชาวจันทบุรี 

จึงไดมีการทดลองเผาพลอยดวยวิธีการตางๆ จนกระทั่งเกิดการพัฒนา 

และชำนาญกลายเปนภูมิปญญาดังเชนปจจุบันนี้ ประกอบกับทักษะฝมือ 

การเจียระไนพลอยที่เปนเลิศยิ่ง ทำใหพลอยรวง (พลอยที่เผาและเจียระไน

แลว) เปนที่ยอมรับไปทั่วโลก 
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เปนคำเรียกขาน หมายถึง บริเวณถนนศรีจันทและ

ตรอกกระจาง นับเปนถนนเศรษฐกิจของจังหวัด เพราะ

เปนที่ตั้งของรานเจียระไนพลอยและรานคาอัญมณีตางๆ 

ซึ่งอาจนับไดวาสถานที่แหงนี้เปนตลาดคาพลอยเจียระไน 

ที่ใหญที่สุดของประเทศ ในวันศุกร-อาทิตย ตั้งแตเวลา 

10.00 -15.00 น. ยังสามารถเห็นบรรยากาศการซื้อขาย

พลอยของบรรดานายหนาและพอคาพลอยที่เดินทาง 

มาจากที่ตางๆ กันทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ นับเปน

เสนหอยางหนึ่งของเมืองจันทบุรีซึ่งไมอาจพบไดใน 

จังหวัดอื่นๆ โดยบริษัทเอ็กซเปรต เจมส แมนูแฟคเจอริ่ง 

จำกัด ที่ไดไปเยือนก็ตั้งอยูบนถนนศรีจันทร บริหารงาน

โดยคุณธงศักดิ์และคุณกรรณิการ จินตการฤกษ มานาน

กวา 24 ป เริ่มแรกมีการเจียระไนอยางเดียว ปจจุบัน 

ทำตั้งแตจัดซื้อพลอยดิบจนกระทั่งออกแบบเปนเครื่อง

ประดับ ยังเหลือขั้นตอนขึ้นตัวเรือน (Setting) ที่จัดจาง

ขางนอก บริษัทไดรับมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 

ผลิตภัณฑเดนคือ พลอยสีน้ำเงิน หรือที่เรียกวา ไพลิน  

จนมีคำขวัญประจำบริษัทวา “Think of Blue Sapphire 

Think of Expert Gems” แตในรานก็มีพลอยชนิดอื่นๆ สีสัน

สดสวยมากมายใหเลือกซื้อ ทั้งที่เปนเม็ดซึ่งเจียระไนแลว

จนขึ้นตัวเรือนเปนเครื่องประดับสวยงามแบบตางๆ และ

ทางรานยังมีอัญมณีประจำเดือนเกิด ปเกิด ราศีเกิด และ

วันเกิด ตัวอยางเชน เกิดเดือนมีนาคมเหมาะกับ

อะความารีน ปมะโรงเหมาะกับไพฑูรย ราศีกุมภเหมาะ

กับอเมทิสต และวันอังคารเหมาะกับแซฟไฟรสีชมพู 

เปนตน 

 

°«à“®–¡“‡ªìπæ≈Õ¬‡¡Á¥ «¬ 
พลอยเปนหินธรรมดาชนิดหนึ่ง แตก็มีลักษณะพิเศษที่สีสันสวยงาม

แปลกตากวาหินชนิดอื่นๆ ซึ่งนอกจากจะใชพลอยมาทำเปนเครื่องประดับ

แลว บางศาสตรก็ถือวาพลอยเปนเครื่องรางนำโชคนำมาซึ่งพลังที่ชวยปกปอง

ผูครอบครอง หลายทานคงสงสัยวา หินธรรมดาที่ดูไมสวยมีวิธีการทำให

สวยงามขึ้นจนมีคาไดอยางไร กระบวนการทำพลอยขั้นตอนแรกเริ่มตน 

ที่เหมืองพลอย ในอดีตเมื่อสำรวจพื้นที่และรูวาที่ตรงนั้นมี “สายแร” คนงาน

เหมืองก็จะเริ่มขุด ซึ่งหลุมที่ถูกขุดจะลึกประมาณ 1-2 เมตร เมื่อไดแรมาก็จะ

นำมารอนกับน้ำ เพื่อแยกดิน หิน และแรออกจากกัน ตอมาความตองการ 

มีเพิ่มมากขึ้นประกอบกับเทคโนโลยีกาวหนากวาเดิม การทำเหมืองจึงใช

เครื่องจักรเขามาทำใหสามารถขุดไดลึกประมาณ 15 เมตร ขั้นตอนที่สอง 

นำพลอยดิบมาคัดเกรด ถาพลอยที่ใชไดหรือที่เรียกวา “มีไฟ” ก็จะถูกคัดแยก

สูขั้นตอนตอไป แตที่ไฟไมดีก็จะใชภูมิปญญาการเผามาเพิ่มคุณภาพ ขั้นตอน

ที่สามการโกลนพลอย คือการออกแบบรูปรางตามโครงสรางของพลอยแตละ

เม็ด เชน เม็ดนี้มีลักษณะคลายรูปหัวใจ คนโกลนก็จะขึ้นโครงคราวๆ ใหพลอย

เม็ดนั้นออกมาเปนรูปหัวใจ วากันวาพลอยแตละเม็ดถูกกำหนดใหเปนรูปราง

ใดๆ ตั้งแตกำเนิดแลว ขั้นตอนที่สี่การแตง ใชเครื่องมือที่เรียกวา “ไมทวน” 

เมื่อถูกไฟลน พลอยจะติดอยูบนปลายไมทวนไดแลวก็นำพลอยตะไบกับแกน

เหล็กใหรูปทรงชัดเจนขึ้น ขั้นตอนที่หาการวัดขนาด หรือที่เรียกวา “วัดมิล” 

จากนั้นสูขั้นตอนสุดทายการเจียระไน หลังจากนั้นจึงนำไปขายโดยคนซื้อ

พลอยจะนั่งโตะ แตคนขายพลอยจะเดินขาย เรียกอาชีพนี้วา คนเดินพลอย 

โดยราคานั้นมีตั้งแตกะรัตละไมถึงรอยบาทจนถึงกะรัตละแสนบาททีเดียว 

 

ฝากทาย การเลือกซื้อพลอยนั้นก็ควรดูรานที่นาเชื่อถือ มีที่ตั้งเปน 

หลักแหลง มีการดำเนินงานมาพอสมควร ถาหากเปนรานตามถนนหนทาง

เปอรเซ็นตที่จะโดนของปลอมกม็ีมาก สวนเรื่องราคานั้นถาสินคาถูกตาตองใจ

ก็ขึ้นอยูกับความพอใจที่จะจาย (Willingness to pay) ของแตละคน 

เนื่องจากปจจุบันยังไมมีมาตรฐานพลอยสีใดๆ มารองรับ 

 
แหลงขอมูลอางอิง 

1. สารานุกรมโลกอัญมณี สุมาลี  เทพโสพรรณ สถาบันอัญมณีวิทยา (ประเทศไทย), 

สิงหาคม 2547 

2. ขอมูลจาก Website Bangkok Gems Training Center (http://www.bangkokgems      

training.com/za.htm) 
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E85 §◊ÕÕ–‰√ ? 
น้ำมัน E85 จัดเปนแกสโซฮอลประเภทหนึ่ง เกิดจาก

การผสมเอทานอลในปริมาณประมาณรอยละ 85 กับ
น้ำมันเบนซินอีกรอยละ 15 หรืออีกนัยหนึ่งน้ำมัน E85 
เปนเชื้อเพลิงประเภทเดียวกับน้ำมัน E10 หรือ E20 ซึ่ง
สามารถหาเติมไดในสถานีบริการน้ำมันทั่วไป แตแตกตาง
กันตรงสัดสวนการผสมเอทานอล รถยนตที่ใชน้ำมัน E85 
ไดจะตองเปนรถยนตที่ออกแบบมาใชกับน้ำมัน E85 
เปนการเฉพาะ หรือเปนรถยนตประเภท Flexi Fuel 
Vehicle (ใชน้ำมัน E0 – E100) ซึ่งไมเหมือนกับรถยนต
ทั่วไป เพราะตองมีการปรับเปลี่ยนวัสดุของระบบเชื้อเพลิง 
(สวนที่สัมผัสน้ำมันและไอน้ำมัน) รวมทั้ ง เพิ่มเติม 
เซนเซอรและระบบควบคุมการปรับแตงการเผาไหม 
เชื้อเพลิงเขาไป สำหรับในตลาดโลกนั้น รถยนต E85 มี
การใชไมหลากหลายนักและจำกัดในบางประเทศ เชน 
สวีเดน, บางพื้นที่ของสหรัฐอเมริกา (สวนใหญเปนรถยนต
ขนาดใหญที่ใชเครื่องยนตประมาณ 3-4 ลิตร) และ 
บราซิล (E100) เปนตน 
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À√◊Õ‰¡à ? 

ในปจจุบันยังไมมีรถยนต E85 วิ่งในประเทศไทย รถยนตทั่วไปบางรุน
หรือรถยนต E20 บางรุนสามารถนำไปดัดแปลงเปนรถยนต E85 โดยการ
เปลี่ยนแปลงชิ้นสวนและติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมจำนวนมาก อยางไรก็ตาม 
รถยนตดัดแปลงประเภทนี้ไมเปนที่ยอมรับในตลาดสากล ดังนั้น ผูบริโภค 
ที่ตองการใชรถยนต E85 จึงเหลือเพยีง 2 ทางเลือก คือ การใชรถยนตนำเขา
จากตางประเทศ หรือการรอซื้อรถยนตใหม E85 ที่ผลิตในประเทศในอีก 2-3 
ปขางหนา สำหรับประเด็นเรื่องน้ำมัน E85 จะวางขายในทองตลาดเมื่อไรนั้น 
ก็อยูบนพื้นฐานของอุปสงค-อุปทาน กลาวคือ เมื่อใดมีรถยนต E85 บน 
ทองถนนในปริมาณที่มากพอ เมื่อนั้นโรงกลั่นน้ำมันและสถานีบริการก็พรอม
จะจัดหาน้ำมันใหกับรถยนต E85 เหลานั้น และในทางกลับกัน เมื่อใด 
โรงกลั่นน้ำมันแสดงความพรอมในการขายน้ำมัน E85 อยางชัดเจน เมื่อนั้น
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ขาวสารเรื่องพลังงานทางเลือก E85 จากสื่อมวลชน
แขนงตางๆ ไดกอใหเกิดความสับสนในหมูประชาชนคน
ไทย  หลายคำถามเกิดขึ้นในใจของผูบริโภคยุคภาวะ
น้ำมันเชื้อเพลิงราคาแพง โดยเฉพาะคำถามที่วา “การใช
รถยนตน้ำมัน E85 จะชวยประหยัดเงินในกระเปาไดจริง
หรือ ?” คอลัมนเกร็ดความรูคูอุตสาหกรรมจึงขอใชพื้นที่
ตรงนี้ใหขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของผูบริโภคที่

ชาญฉลาด 
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บริษัทรถยนตก็จะเริ่มนำเขารถยนตหรือวางแผนการผลิต

รถยนตในประเทศ (อุปมา-อุปไมยเหมือนกับปญหาไก 

กับไข อะไรเกิดกอนกัน) 

 

πÈ”¡—π E85 ®–™à«¬ª√–À¬—¥®√‘ßÀ√◊Õ ? 
น้ำมัน E85 จะมีคาการเผาไหมเชื้อเพลิง (Com- 

bustion Value) เทากับ 32.38  MJ/kg  ซึ่งนอยกวา 

คาการเผาไหมของน้ำมันเบนซินทั่วไปซึ่งมีคาเทากับ 47  

MJ/kg เมื่อเปรียบเทียบการวิ่งของรถยนตในระยะทาง

เทากัน พบวา รถยนตใชน้ำมัน E85 จะมีอัตราการใช 

เชื้อเพลิงสูงกวารถยนตใชน้ำมันเบนซินประมาณรอยละ 

45 นั่นหมายความวา ผูบริโภคจะไดรับประโยชนจาก 

การใชรถยนตน้ำมัน E85 ก็ตอเมื่อราคาน้ำมัน E85 ที่ 

ถูกลงจะตองสามารถชดเชยกับการใชเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น

ได จากประมาณการ พบวา หากราคาน้ำมันเบนซิน 95 

อยูที่ 34.59 บาทตอลิตร (ราคารายปลีกใน กทม. ของ 

ปตท. ณ วันที่ 1 เม.ย. 51)  ราคาน้ำมัน E85 ควรอยูที่ 

23.86 บาทตอลิตรเปนอยางนอยจึงจะจูงใจใหผูบริโภคหันมาใชน้ำมัน E85 

ในขณะนี้ จึงเปนการเร็วเกินไปที่จะสรุปวา น้ำมัน E85 ชวยประหยัดไดจริง  

ผูบริโภคคงตองรอฟงนโยบายเรื่องโครงสรางราคาน้ำมัน E85 วา ราคาขาย

ปลีกน้ำมัน E85 จะเปนเทาไร 
vv

 ‘∑∏‘√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ 
 
ç¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√é À¡“¬§«“¡«à“Õ¬à“ß‰√ 
“ขอมูลขาวสาร” หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหทราบถึงเรื่องราวหรือขอเท็จจริงเรื่อง

หนึ่งเรื่องใด โดยในความหมายนี้เนนที่การสื่อความหมายเปนหลัก มิไดเนนรูปรางหรือรูปแบบของ

ความเปนขอมูลขาวสาร กลาวคือ สิ่งที่จะเปนขอมูลขาวสารไดนั้น ไมจำเปนตองอยูในรูปรางหรือ 

รูปแบบของกระดาษที่มีขอความหรือแฟมเอกสาร แตมีความหมายรวมถึงสิ่งตางๆ ที่อาจจะปรากฏ

ใหเห็นเปนขอความ ตัวเลข สัญลักษณ เสียง แสง และสิ่งที่ไมปรากฏเปนขอความ แตทำใหมนุษย

สามารถเขาใจและรูความหมายได ไมวาจะเปนโดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยผานกรรมวิธีใดๆ 

เชน ประจุไฟฟาแมเหล็ก ฟลม ไมโครฟลม รูปภาพ เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ คอมพิวเตอร แผนบันทึกขอมูล เปนตน 

ขอมูลขาวสารที่อยูในบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ ตองเปน “ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารนั้นตองอยู

ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ 

ดังนั้น ความหมายของคำวา “ขอมูลขาวสารของราชการ” จึงใหความสำคัญตอลักษณะหรือสิทธิในการยึดถือขอมูลขาวสารนั้นวา 

อยูในขอบเขตอำนาจครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐหรือไม ทั้งนี้ โดยไมตองคำนึงถึงวา เนื้อหาสาระของขอมูลขาวสาร

เปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร อาจจะเปนเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐ หรือเกี่ยวของกับบุคคลหรือเอกชนใดๆ ก็ได 

ทั้งนี้ ผูประกอบการและประชาชนทั่วไปสามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสาร หรือแสดงขอคิดเห็นเกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมไดที่ www.oie.go.th 
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นายอุดม วงศวิวัฒนไชย รองผูอำนวยการ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) หรือ โอไออี 

กระทรวงอุตสาหกรรม รวมงานแถลงผลดำเนินงาน 
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพและพิธีมอบรางวัล 
Mould & Die Best Practice Factory 2007 จัดโดย

สถาบันไทย-เยอรมัน และบรรยายพิเศษในหัวขอ “โอกาสและศักยภาพของประเทศไทยกับการกาวสูผูนำอุตสาหกรรมแมพิมพในภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต” เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอรด กรุงเทพฯ 

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวง

อุตสาหกรรม เปนประธานเปดงานและรวมเสวนา 
โตะกลมเรื่อง “ภาวะพลังงานที่มีผลกระทบตอภาค
อุตสาหกรรมไทย” โดยมี นายชเวง จาว ประธานกลุม

อุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย นายไพบูลย พลสุวรรณา ประธานกลุมอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ  
นายหิน นววงศ ที่ปรึกษาสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย เปนผูรวมเสวนา เพื่อรับทราบสถานการณพลังงานในภาคอุตสาหกรรม ในภาวะที่ตนทุน
พลังงานเริ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง พรอมทั้งรวมกันแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาภาวะพลังงานฯ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551 ณ สศอ. 

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวง

อุตสาหกรรม รวมกลาวแสดงความยินดี ในพิธีเปดงาน 
“SMEs Logistics Day” ปที่ 2 โดยมี นายมังกร ธนสารศิลป 
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนประธาน

เปดงานสัมมนาเรื่อง ”โลจิสติกสไทยการเชื่อมโยงแผนพัฒนา ปจจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมป 51” โดยมีผูทรงคุณวุฒิดานโลจิสติกสรวมเสวนา เพื่อรวมกัน
วิเคราะหการจัดการโลจิสติกสใหมีประสิทธิภาพในภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน ซึ่งเปนโครงการภายใตกรอบความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน  
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมโซฟเทล เซ็นทาราแกรนด กรุงเทพฯ 

ดร.สมชาย หาญหิรัญ ผูอำนวยการศูนยสารสนเทศ

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

(สศอ.) หรือ โอไออี กระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธาน
เปดการประชุม “อุตสาหกรรมรายเดือน” เพื่อทำความเขาใจ
เกี่ยวกับรายละเอียดของการทำงานรวมกันในการจัดเก็บ 

ติดตามและตรวจสอบขอมูลอุตสาหกรรมรายเดือน แกเจาหนาที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและเจาหนาที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เมื่อวันที่  
9 เมษายน 2551 ณ สศอ. 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) หรือ โอไออี 
กระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรม “เทคนิคการสืบเสาะ
ขอมูลเพื่อการเขียนบทความ” โดยมี นายยุทธศักดิ์  
คณาสวัสดิ์ ผูอำนวยการสำนักยุทธศาสตรและบริหาร 
การลงทุน สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และ

นายบุญเลิศ ชางใหญ บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพมติชน เปนวิทยากรในการอบรม เพื่อใหบุคลากรของ สศอ.ไดรับความรูเกี่ยวกับการเขียนขาว บทความ 
เทคนิคการเขียนอยางไรใหมีประสิทธิภาพและถูกตอง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2551 ณ สศอ. 

นายอุดม วงศวิวัฒนไชย รองผูอำนวยการ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวง

อุตสาหกรรม เปนประธานเปดการฝกอบรมเรื่อง “เทคนิค
การนำเสนอแบบเหนือชั้น” โดยมี รศ.ดร.สมคิด อิสระวัฒน 
รองคณบดีฝายพัฒนาบุคลากร คณะสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนวิทยากรในการบรรยาย เพื่อใหความรูเกี่ยวกับเทคนิคตางๆ ในการนำเสนอ (presentation) แกเจาหนาที่ สศอ. และ
หนวยงานตางๆ ภายใตสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2551 ณ โรงแรมอมารี วอเตอรเกท กรุงเทพฯ 
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นายสุวิทย คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานเปดงานพิธีวันคลายวันสถาปนา
กระทรวงอุตสาหกรรม ครบรอบ 66 ป โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
(สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และขาราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทำบุญถวายภัตตาหารแดพระภิกษุสงฆ และรวมพิธี
บวงสรวงพระนารายณ กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 ณ กระทรวงอุตสาหกรรม 

สศอ. ศึกษาดูงานการจัดการความรูในองคกร บริษัท เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท (ประเทศไทย) จํากัด โดยมีนายสราวุฒิ พันธุชงค 
ประธานคณะกรรมการการจัดการความรูของบริษัทบรรยายใหความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูในองคกรที่ดี โดยเนนที่ตัวคนซึ่ง 
เปนสวนสำคัญที่สุดในการจัดการความรู เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 ณ บริษัท เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท (ประเทศไทย) จํากัด 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) หรือ โอไออี กระทรวงอุตสาหกรรม 
ไดรับเชิญใหรวมอภิปรายในหัวขอ “Thailand’s Economic Policies, How Thailand prepares for the Future Challenges?” ใหกับ
คณะผูบริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจสหรัฐอเมริกา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 175 ปความสัมพันธไทย-สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 
29 เมษายน 2551 ณ กระทรวงการตางประเทศ 

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) หรือ โอไออี กระทรวงอุตสาหกรรม 
ไดรับเชิญใหรวมเสวนาในหัวขอ “กองทุนฯ กับการปรับตัวภาคธุรกิจไทย” ในงานเสวนา “กองทุนใหความชวยเหลือรองรับ 
ผลกระทบจากการคาเสรี กับการเพิ่มความเขมแข็งในภาคธุรกิจไทย” ภายใตโครงการศึกษาผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา
เพื่อเสนอแนะมาตรการชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบใหสามารถปรับตัว เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด 


