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สัมภาษณพิเศษ
รศอ. อภิวัฒน อสมาภรณ...
คนวงใน มองภาพอุตสาหกรรมไทย

บทความพิเศษ
สัญญาณการฟนตัวของภาคอุตสาหกรรมไทย

หลังเศรษฐกิจโลกฟน
พัฒนาการอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

สู Bioplastics ทางเลือกใหม...ลดโลกรอน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยสอแววฟน ?

อนาคตเครื่องหนังจากสัตวที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว (Exotic) :
ความงามที่แฝงไวดวยมนตเสนห
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OIE BUSINESS INDICATORS

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม
ป 2552 ป 2553 

าม่ีท  
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ตัวแปรชี้นําเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 

    ปจจัยภายในประเทศ 

        ติลผรากนาด  

          บิดถุตัวาคนิสาขเาํนรากาคลูม   

           (ลานดอลลารสหรัฐฯ) 

9,801.3 11,707.3 14,303.1 15,870.4 16,699.9 5,234.7 5,498.1 5,967.2 ธปท. 

(-44.1) (-39.3) (-32.8) (2.9) (70.4) (57.2) (86.9) (69.1) 

          นทุาคนิสาขเาํนรากาคลูม   

           (ลานดอลลารสหรัฐฯ) 

8,416.0 8,090.7 9,303.6 9,917.1 10,361.6 3,208.9 3,169.9 3,982.7 ธปท. 

(-19.6) (-24.1) (-15.6) (-3.9) (23.1) (4.4) (18.8) (48.9) 

          น้ัสะยะรจิกรธุาํน้ชีีนชัด  109.9 111.3 113.9 116.8 118.2 116.8 119.3 118.5 ยชิณาพงวรทะรก  

(-4.4) (-2.7) (0.1) (6.4) (7.5) (6.0) (7.8) (8.8) 

          หาสตอุคาภน่ัมอ่ชืเมาวค กรรม  

          3 านหงาขนอืดเ  

74.2 89.2 100.6 112.5 110.9 111.0 114.6 107.2 ส.อ.ท. 

(-23.7) (8.9) (14.9) (45.0) (49.5) (49.0) (57.0) (42.7) 

          ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 155.3 150.3 154.6 162.4 173.9 169.6 173.3 178.7 ธปท. 

(-13.2) (-15.7) (-12.8) (-6.2) (12.0) (5.9) (12.1) (18.2) 

          บิดนัมาํ้นาคาร   42.9 59.4 68.2 76.1 78.6 78.3 76.4 81.2 EIA 

(-56.2) (-52.0) (-42.2) (30.4) (83.3) (87.8) (95.4) (69.4) 

          นย่ีลปเกลแารตอั  

          บาท/ ฯฐัรหสราลลอด  

35.3 34.7 33.9 33.3 33.4 33.0 33.1 32.4 ธปท. 

(9.0) (7.5) (0.2) (-4.4) (-5.3) (-5.4) (-6.2) (-4.3) 

          อัตราแลกเปลี่ยนบาท/100 เยน  37.8 35.7 36.3 37.1 34.0 36.2 36.7 29.3 ธปท. 

(22.8) (15.8) (15.3) (2.2) (-9.9) (-6.3) (-4.0) (-20.0) 

          อัตราแลกเปลี่ยนบาท/ รโูย  46.0 47.2 48.5 49.1 45.5 47.1 45.3 44.1 ธปท. 

(-5.2) (-6.3) (-4.7) (7.0) (-1.0) (2.0) (0.5) (-5.5) 

       คภโิรบรากนาด                    

          คภโิรบผูน่ัมอ่ชืเมาวคีนชัด  12.1 11.0 11.7 18.5 23.6 27.4 24.9 18.6 ยชิณาพงวรทะรก  

  (-31.2) (8.9) (20.2) (73.1) (95.9) (109.2) (91.5) (84.2) 

          นชกอเคาภคภโิรบคภโปุอีนชัด  124.0 125.5 129.1 131.8 133.0 132.6 133.0 133.6 ธปท. 

(-5.3) (-4.3) (-2.5) (2.3) (7.3) (4.8) (9.7) (7.4) 

          งิรจทแ่ทีรกรตษกเดไยาร  85.6 64.9 67.9 139.7 96.5 113.2 92.7 83.7 คํานวณโดย สศค. 

กศส กาจลูมอข . (-3.0) (-19.5) (-18.2) (5.8) (12.8) (13.6) (9.9) (14.9) 

       ดานตลาด                   

          ยพัรทกัลหดาลตีนชัด  

          ยทไศทเะรปงหแ  (SET) 

433.6 549.9 664.8 703.0 735.3 696.6 721.4 788.0 ตลาดหลักทรัพย 

ยทไศทเะรปงหแ  (-46.8) (-32.2) (1.9) (66.3) (69.6) (59.1) (67.2) (82.6) 

     ปจจัยตางประเทศ                   

         ฯฐัรหสจิกฐษรศเาํน้ชีีนชัด  90.5 92.4 96.3 99.6 102.5 101.6 102.5 103.3 OECD 

(-11.2) (-8.6) (-2.1) (6.7) (13.2) (12.0) (13.5) (14.2) 

         นุป่ีญจิกฐษรศเาํน้ชีีนชัด  91.6 92.4 95.8 99.3 102.4 101.5 102.5 103.4 OECD 

(-10.4) (-9.5) (-4.1) (4.1) (11.9) (10.0) (12.1) (13.4) 

         ูยอีจิกฐษรศเาํน้ชีีนชัด  92.1 95.0 99.2 102.4 104.4 103.8 104.4 104.9 OECD 

(-9.4) (-4.9) (2.6) (10.1) (13.3) (13.1) (13.6) (13.3) 

         ฯฐัรหสคภโิรบผูน่ัมอ่ชืเมาวคีนชัด  58.3 68.2 68.4 70.2 73.9 74.4 73.6 73.6 University of Michigan 

(-20.1) (14.4) (5.5) (21.7) (26.8) (21.6) (30.7) (28.4) 

         นุป่ีญคภโิรบผูน่ัมอ่ชืเมาวคีนชัด  27.3 35.2 40.0 39.2 39.9 39.0 39.8 40.9 ESRI 

(-25.7) (3.9) (29.2) (40.0) (46.0) (47.7) (49.1) (41.5) 

จิกฐษรศเงาทน่ัมอ่ชืเมาวคีนชัด ูยีอ  71.5 75.6 84.1 91.9 96.5 96.0 95.9 97.7 EUROSTAT 

(-30.3) (-23.7) (-9.0) (14.9) (35.0) (32.0) (34.7) (38.4) 

         หมายเหตุ: () วัตยายขราการตัอ งึถยามห (%)

โดย : มรรกหาสตุอจิกฐษรศเนางกันาํส มรรกหาสตุอจิกฐษรศเยจัิวกันาํส

หมายเหตุ: () หมายถึง อัตราการขยายตัว (%)
โดย : ส�านกัวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส�านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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 ตวัเลขหลายค่าย/ส�านกัฯ พดูถงึเศรษฐกจิของไทยฟ้ืนกลบั
มาแล้วพร้อมเศรษฐกิจโลกฟื้น หลังจากซบเซาตลอดปีที่ผ่านมา 
โดยไตรมาสแรกของปี 2553 สัญญาณชัดเจนว่าฟื้นจริง แต่...
ไตรมาสที ่2 ต้องรอดกูนัอกีทว่ีาเหตปัุจจยัทางการเมอืงทีเ่กดิขึน้
จะส่งผลต่อประเทศในด้านต่างๆ มากน้อยเพียงใด
 โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ที่ต ่างได้รับผลกันไป
ตามวิถี เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยดูว่ายังน่าสดใส บาง
อุตสาหกรรมก็ยังเป็นค�าถาม เช่น อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับไทยส่อแววฟื้น…มีให้อ่านในเล่มค่ะ
 หากจะได้มุมมองที่เป็นภาพรวมอุตสาหกรรม ฉบับนี้
น�าท่านพบกับ “อภิวัฒน์ อสมาภรณ์” รองผู ้อ�านวยการ
ส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม คนวงในผูค้ลกุคลอียูก่บัการพฒันา
อุตสาหกรรมมหภาคมายาวนาน และท�าให้ท่านผู้อ่านได้มอง
ภาพใหญ่อุตสาหกรรมของไทยได้อย่างผู้เจนจัด
 ในอนาคตอตุสาหกรรมจะพฒันาไปสูก่ารเป็นมติรกบัโลก
และสิง่แวดล้อม และอยูร่่วมกบัเราได้อย่างยัง่ยนืแท้จรงิ ฉบบันี้
น�าเสนออตุสาหกรรมพลาสตกิไทยสู ่Bioplastic ทางเลอืกใหม่...
ลดโลกร้อน และ นวัตกรรมสิ่งทอสีเขียว (Eco-Inovative
Textiles)
 พร้อมอ่าน “อนาคตเครื่องหนงัจากสัตว์ที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว (Exotic) : ความงามที่แฝงไว้ด้วยมนต์เสน่ห์” ที่มา
พร้อมความเชื่อน่ารู้...ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะคะ
 ครึง่ปีแรกผ่านไปพร้อมคมิหนัต์สูว่สัสานฤด ูดแูลสขุภาพ
ให้แข็งแรงอยู่เสมอนะค่ะ...พบกันใหม่ครึ่งปีหลังค่ะ

ด้วยความปรารถนาดี
บรรณาธิการ

บรรณาธิการแถลง

สารบัญ

ที่ปรึกษา
นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อ�านวยการส�านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดร.สมชาย หาญหิรัญ รองผู้อ�านวยการส�านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายอภิวัฒน์ อสมาภรณ์ รองผู้อ�านวยการส�านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดร.ณฐัพล รังสิตพล ผู้เชี่ยวชาญ

นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญ

นางอัจฉรียา เทพัฒนพงศ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญ

นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญ

บรรณาธิการบริหาร
นางวารี จันทร์เนตร ผู้อ�านวยการส�านกับริหารกลาง

คณะบรรณาธิการ
นายอานนท์ เศรษฐเกรียงไกร, นางสาวสมพิศ นาคสุข, นางสาววรางคณา 

พงศาปาน, นางอารียา สุภาพ, นางสาวอุบลวรรณ หลอดเงิน, นายชัยพร 

มานะกิจจงกล, นายกฤษฎา นุรักษ์, นายบุญอนนัต์ เศวตสิทธิ์

 สนใจรับเป็นสมาชิกวารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือให้ข้อเสนอแนะได้ที่ :
กลุ่มประชาสัมพันธ์ และบริการห้องสมุด ส�านกับริหารกลาง
ส�านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โทรศัพท์: 0 2202 4274, 0 2202 4284 โทรสาร: 0 2644 7023 www.oie.go.th
 บทความและข้อเขียนต่างๆ ที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้เป็นทัศนะส่วนบุคคลของผู้เขียน 

สัญญาณการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรม
ไทยหลังเศรษฐกิจโลกฟื้น  
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ทิศทางที่สดใสของ
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย                                                                                                     

พัฒนาการอุตสาหกรรม
พลาสติกไทยสู่ Bioplastics 
ทางเลือกใหม่...ลดโลกร้อน 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย
จากวิกฤตการณ์...สู่การฟื้นตัว

อนาคตเครื่องหนงัจากสัตว์ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว (Exotic) : 
ความงามที่แฝงไว้ด้วยมนต์เสน่ห์ 

รศอ. อภวิฒัน์ อสมาภรณ์..
คนวงใน มองภาพใหม่
อุตสาหกรรมไทย 

ดัชนีอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 1 ปี 2553

เยี่ยมชม...เครื่องส�าอางดี ฝีมือไทย 

นวัตกรรมสิ่งทอสีเขียว 
(Eco-Inovative Textiles)

รอบรั้ว สศอ.



เรื่องเด่นประจ�ำฉบับ

สัญญาณการฟื้นตัว

ของภาคอุตสาหกรรมไทย

หลังเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว

อภิยุกต์ อ�ำนวยกำญจนสิน

ส�ำนกัวิจัยเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

 ปัจจบุนัหลายประเทศในโลกมแีนวโน้มทีช่ดัเจนว่าเศรษฐกจิ
ก�าลงัฟ้ืนตวั ขณะทีห่ลายประเทศกม็รีะดบัเศรษฐกจิทีข่ยายตวัต่อเนือ่ง
ไปจากปี 2552 โดยรายงานตัวเลขดัชนีชี้น�าภาวะเศรษฐกิจผสม 
(Composite Leading Indicator : CLI) ของ OECD (Organization 
for Economic Co-operation and Development) หรอืองค์การ
เพือ่ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา ซึง่วดัจากประเทศกลุม่ 
OECD 29 ประเทศ (ส่วนใหญ่เป็นประเทศพฒันาแล้ว) และประเทศ
ส�าคญัๆ นอกกลุม่อกี 6 ประเทศ ได้แก่ บราซลิ จนี อนิเดยี อนิโดนเีซยี 
รัสเซีย และแอฟริกาใต้ ค่าดัชนีล่าสุดของหลายประเทศเศรษฐกิจ 
ส่งสญัญาณดใีนการขยายกจิกรรมทางเศรษฐกจิ โดยประเทศส่วนใหญ่
ต่างกม็กีารขยายตวัทางเศรษฐกจิ แม้ว่าบางประเทศการขยายตวัอาจ
จะมกีารชะลอตวับ้าง ไม่ว่าจะเป็นสหรฐัอเมรกิา สหภาพยโุรป ญีปุ่น่ 
รวมถึงประเทศจีน ยกเว้นบราซิลกับอินเดียที่ยังคงอยู่ในภาวะฟื้นตัว
ทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ OECD Area Composite Leading Indicator
ซึ่งวัดกิจกรรมการผลิตทางเศรษฐกิจของประเทศกลุ ่ม OECD 
29 ประเทศ เดอืนมนีาคม 2553 มทีศิทางการขยายตวัมาอยูท่ี ่103.9 
เพิม่ขึน้ 0.6 จดุ จากเดอืนก่อนหน้า และยงัเพิม่ขึน้ 11.8 จดุ จากเดอืน
เดยีวกนัของปี 2552 รวมถงึดชันเีพิม่ขึน้และมค่ีาเกนิ 100 ซึง่เป็น
ระดับอ้างอิงเป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกัน จากสัญญาณของดัชนีชี้น�า 
ดงักล่าว ท�าให้เชือ่มัน่ได้ว่าเศรษฐกจิโลกได้ผ่านพ้นจดุต�า่สดุมาแล้ว

ที่มา : OECD และ JPMorgan 

 นอกจากนี ้ทศิทางของภาคการผลติโลก กข็ยายตวัเช่นเดยีว
กบัทศิทางของเศรษฐกจิ โดยดชัน ีJP Morgan Global Manufacturing
PMI ซึง่วดัค�าสัง่ซือ้สนิค้าของภาคการผลติทัว่โลกกว่า 7,500 โรงงาน 
ในประเทศผูน้�าทางเศรษฐกจิ 26 ประเทศ กพ็บสญัญาณการฟ้ืนตวั 
และการฟื้นตัวนี้มาจากจุดต�่าสุดตั้งแต่ช่วงปลายปี 2551 (2008)  
มีค่ามากกว่า 50 เป็นเดือนที่ 8 ติดต่อกัน (ดัชนีมีค่ามากกว่า 50 
หมายถงึสถานการณ์ด้านการผลติดขีึน้) โดยในเดอืนมนีาคม 2553 อยูท่ี่
56.7 เพิม่ขึน้จากเดอืนกมุภาพนัธ์ 2553 ซึง่อยูท่ี ่55.4 ในภาพรวมพบ

ว่าหลังเดือนกุมภาพันธ์ มีอัตราการขยายตัวที่รวดเร็วทั้งการผลิต 
ค�าสัง่ซือ้ ราคาวตัถดุบิและการจ้างงาน
 จากเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจโลกดังกล่าวข้างต้น แสดงการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกค่อนข้างชัดเจน แม้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ยูโรโซนอาจจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ ตามหลังการฟื้นตัวของภูมิภาคอื่นๆ 
บ้างจากปัญหาหนี้สาธารณะที่เกิดขึ้นในประเทศกรีซรวมถึงบาง
ประเทศในสหภาพยุโรป ในส่วนของภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ในประเทศไทยเองก็มีสัญญาณการฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก
โดยจากเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ได้มีการติดตาม
อย่างใกล้ชดิ เครือ่งชีฯ้ ส่วนใหญ่ซึง่เป็นข้อมลูเชงิประจกัษ์ส่งสญัญาณ
ถึงการฟื้นตัวอย่างชัดเจน
 โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ภาคอุตสาหกรรม
หรือ GDP ภาคอุตสาหกรรม ในไตรมาสที่ 1/2553 ขยายตัว
ถึงร ้อยละ 22.8 สูงที่สุดในรอบ 16 ปี และเป็นการขยายตัว
มากกว่าร้อยละ 20 เป็นครั้งแรก โดยขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่อง
เป็นไตรมาสที่สอง จากไตรมาสที่ 4/2552 ที่ขยายตัวร้อยละ 9.9 
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ที่มา : สศอ.

ในส่วนของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวมในไตรมาสที่ 1/2553 
ขยายตัวร้อยละ 31.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
โดยในเดือนมีนาคม 2553 ขยายตัวถึงร้อยละ 32.6 ซึ่งเป็นการ
ขยายตัวเป็นบวก 5 เดือนติดต่อกัน นอกจากนี้ยังเป็นการขยาย
ตัวสูงที่สุดนับตั้งแต่ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือ สศอ. 
เริ่มจัดท�าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในปี 2543 หรือในรอบ 10 ปี 
และท�าให้ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ก�าลังผลิตเกินร้อยละ 60 เป็น
เดือนที่ 7 ติดต่อกัน (กันยายน 2552 – มีนาคม 2553) ซึ่งอยู่
ในระดับที่ใกล้เคียงกับช่วงก่อนที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกในช่วง
ปี 2551 ที่อัตราการใช้ก�าลังการผลิตเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ร้อยละ 62.6
ทั้งนีจ้ากการขยายตัวที่ดีของการผลิตภาคอุตสาหกรรมในช่วงปลาย
ปี 2552 ท�าให้ดัชนีอุตสาหกรรมในปี 2552 หดตัวหรือติดลบเพียง
ร้อยละ 7.2 ต�่ากว่าที่ สศอ.คาดไว้ว่าจะติดลบที่ร้อยละ 8-9 อัตรา
การใช้ก�าลังการผลิตและดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่ขยายตัวใน
ระดับสูงดังกล่าว เป็นเครื่องชี้ว่าเศรษฐกิจก�าลังฟื้นตัวอย่างชัดเจน

ที่มา : กระทรวงพาณชิย์ 

 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ส�าคัญอีกหนึ่ง
ตัวซึ่งเป็นเครื่องชี้ฯ ทางด้านแรงงาน ได้แก่ ดัชนีแรงงานในภาค
อุตสาหกรรม โดยในไตรมาสที่ 1/2553 ดัชนีแรงงานฯ ขยายตัว
ร้อยละ 10.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และในเดือน
มีนาคม 2553 ขยายตัวถึงร้อยละ 14.8 ซึ่งเป็นการขยายตัวเป็นบวก
เป็นเดอืนที ่4 ตดิต่อกนั (ธนัวาคม 2552-มนีาคม 2553) จากทีต่ดิลบมา
15 เดือนติดต่อกันตั้งแต่ช่วงปลายปี 2551 และยังเป็นการขยายตัว
สงูทีส่ดุนบัตัง้แต่ สศอ. เริม่จดัท�าดชันแีรงงานฯ ในปี 2543 หรอืในรอบ
10 ปีเช่นเดียวกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ทั้งนี้อาจจะกล่าวได้ว่า
ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเป็นเครื่องชี้ฯ ที่สามารถบอกถึง
สญัญาณการฟ้ืนตวัของภาคอตุสาหกรรมไทยทีแ่ท้จรงิ ซึง่อาจจะอธบิาย
เหตุผลอย่างง่ายๆ ได้ว่า เมื่อมีการผลิตสินค้าเกิดขึ้นก็เท่ากับว่าต้องมี
การจ้างงาน หรือมีการใช้ปัจจัยการผลิต ท�าให้เจ้าของปัจจัยการผลิต
หรือแรงงานมีรายได้  เมื่อมีรายได้ ก็เท่ากับว่าได้รับสิ่งที่เป็นสื่อกลาง
หรือเงินมาไว้ใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้า หรือที่เรียกว่าเกิดการบรโิภคขึ้น  
เมือ่สนิค้าถกูบรโิภคจนหมด ผูผ้ลติกจ็ะผลติสนิค้าขึน้มาใหม่ในรอบถดัไป
จากนั้นก็เกิดเป็นวงจรหมุนเวียนระหว่างการผลิตกับการบรโิภคไป
เรื่อยๆ ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์เรียกมันว่าเกิด “กระแสการหมุนเวียน

ของระบบเศรษฐกิจ” แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่า การตีความ
“การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ” จะแตกต่างกันไปอย่างไร
ส�าหรับผู้ก�าหนดนโยบาย นกัการเมืองหรือ นกัวิชาการ
แต่ในสายตาของประชาชนทัว่ไปแล้ว ดชันชีีว้ดัหรือเครือ่งชี้
การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิทีแ่ม่นย�าทีส่ดุ นัน่คอื การมงีานที่
มัน่คงท�า
 ในด้านของเครื่องชี้ในภาคต่างประเทศที่สามารถ
แสดงถงึภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรมในแต่ละช่วงเวลาได้ดี
เช่นกัน คือ มูลค่าการน�าเข้าสินค้าทุนและสินค้าวัตถุดิบ
และมลูค่าการส่งออกสนิค้าอตุสาหกรรมทัง้นีใ้นการวเิคราะห์
จะใช้มูลค่าที่ไม่รวมทองค�าที่ยังไม่ขึ้นรูป (ทองค�าแท่ง) 
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เนือ่งจากส่วนใหญ่การน�าเข้าและส่งออกทองค�าแท่ง ในระยะหลงัจะเป็น
การซื้อขายทองค�าเพื่อการลงทุนหรือการเก็งก�าไรมากกว่าใช้ใน
อตุสาหกรรมเครือ่งประดบั ในส่วนของมลูค่าการน�าเข้าสนิค้าทนุและ
สินค้าวัตถุดิบ (ไม่รวมทองค�า) ที่เป็นเครื่องชี้หรือดัชนชีี้น�า (Leading
Indicator) ของภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ตวัเลขในไตรมาสที ่1/2553
มลูค่าการน�าเข้าในรปูเงนิเหรยีญสหรฐัของสนิค้าทนุ และสนิค้าวตัถดุบิ
(ไม่รวมทองค�า) กลบัมาขยายตวัเป็นบวกในอตัราสงู ทีร้่อยละ 27.9 และ 67.0
ตามล�าดบั หลงัจากทีท่ัง้ 2 รายการเริม่ตดิลบมาตัง้แต่ช่วงปลายปี 2551
เมือ่พจิารณาเป็นรายเดอืน มลูค่าการน�าเข้าสนิค้าทนุในเดอืนมนีาคม 2553
ขยายตวัทีร้่อยละ 54.2 เป็นการขยายตวัเป็นบวกเป็นเดอืนที ่4 ตดิต่อกนั 
คดิเป็นมลูค่า 4,114.8 ล้านเหรยีญสหรฐั ซึ่งนับเป็นเดือนที่ 9 ตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2552 ที่มูลค่าการน�าเข้าสนิค้าทนุมมีลูค่าเกนิ 3,000 
ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นระดับที่มีการน�าเข้า ในช่วงก่อนที่จะได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี 2551 ในด้านของมูลค่า
การน�าเข้าสินค้าวัตถุดิบ (ไม่รวมทองค�า) ในเดือนมีนาคม 2553
ขยายตัวที่ร้อยละ 65.8 เป็นการขยายตัวเป็นบวกเป็น เดือนที่ 5 
ตดิต่อกนั คดิเป็นมลูค่า 5,732.74 ล้านเหรยีญสหรฐัซึง่นบัเป็นเดอืนที ่4 
ตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 2552 ทีม่ลูค่าการน�าเข้าสนิค้าวตัถดุบิ (ไม่รวมทองค�า)
มมีลูค่าเกนิ 5,000 ล้านเหรยีญสหรฐัซึง่เป็นระดบัทีม่กีารน�าเข้าในช่วง
ก่อนที่จะได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี 2551 
 จากตวัเลขในส่วนของการน�าเข้าดงักล่าวข้างต้นกเ็ป็นเครือ่งยนืยนั
การฟ้ืนตวัภาคอตุสาหกรรมไทยอกีหนึง่แรง ทัง้นีเ้นือ่งจากอตุสาหกรรมหลกั
ของไทยเรา ในการผลติส่วนใหญ่มกีารน�าเข้าชิน้ส่วนและวตัถดุบิต่างๆ
มาจากต่างประเทศ น�ามาประกอบเป็นสนิค้าส�าเรจ็รปูในประเทศไทยและ
ส่งออก เมือ่มลูค่าการน�าเข้าสนิค้าทนุและสนิค้าวตัถดุบิมกีารขยายตวั
อย่างต่อเนื่องก็ย่อมส่งผลต่อระดับการผลิตของภาคอุตสาหกรรมที่
ย่อมจะต้องมีการขยายตัวตามกันไปด้วย
 จากทางด้านของการน�าเข ้าซึ่งเกี่ยวกับผู ้ผลิตหันมา
พจิารณาในส่วนของการส่งออกสนิค้าอตุสาหกรรมซึง่เกีย่วข้องกบัผูบ้รโิภค
กนับ้าง ทัง้นีม้ลูค่าการส่งออกสนิค้าอตุสาหกรรมจะเป็นเครือ่งสะท้อน
ความต้องการหรอือปุสงค์ในสนิค้าอตุสาหกรรมจากภายนอกประเทศ
(External or Foreign Demand) โดยในไตรมาสที ่1 มลูค่าการส่งออกสนิค้า
อตุสาหกรรมทีไ่ม่รวมทองค�ามกีารขยายตวัร้อยละ 42.67 เป็นการขยายตวั
เป็นบวกติดต่อกัน 2 ไตรมาส เมื่อพิจารณาข้อมูลเป็นรายเดือน เดือน
มีนาคม 2553 ขยายตัวร้อยละ 40.89 เป็นการขยายตัวเป็นบวกเป็น
เดอืนที ่5 ตดิต่อกนั จากทีต่ดิลบมาตัง้แต่ต้นปี 2552 มมีลูค่าการส่งออก
12,263.92 ล้านเหรยีญสหรฐัซึง่นบัเป็นเดอืนที ่7 ตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2552
ที่มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ไม่รวมทองค�ามีมูลค่าเกิน 
10,000 ล้านเหรยีญสหรฐัซึง่เป็นระดบัทีม่กีารส่งออกในช่วงก่อนทีจ่ะได้รบั
ผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกจิโลกในปี 2551 ทัง้นีก้ารขยายตวัดงักล่าวข้างต้น
กระจายไปในทกุกลุม่สนิค้าตลอดจนทกุตลาดหลกั โดยเฉพาะตลาดอาเซยีน
ซึง่ส่วนหนึง่น่าจะเป็นผลจากข้อตกลงเอฟทเีอ และเศรษฐกจิประเทศใน
กลุ่มอาเซียนที่ขยายตัวค่อนข้างแข็งแกร่ง
 กล่าวโดยสรุป เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมต่างๆ 
ทีไ่ด้กล่าวในข้างต้นซึง่เป็นข้อมลูเชงิประจกัษ์ส่งสญัญาณถงึการฟ้ืนตวั

อย่างค่อนข้างแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพ แต่อย่างไรก็ดีในส่วนของ
สถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองที่เริ่มมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 
และเกดิเหตกุารณ์ความไม่สงบเกดิขึน้เมือ่วนัที ่19 พฤษภาคม ส่งผลกระทบ
ต่อการใช้จ่ายและบรรยากาศของการบรโิภค และภาคการท่องเทีย่วของไทย
ซึง่อาจท�าให้เส้นทางการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิไทยมกีารชะงกัและสะดดุลง
ในช่วงไตรมาสที่ 2/2553 แม้ว่าแรงขับเคลื่อนจากภาคการส่งออกจะ
ยังคงท�าหน้าที่ได้ดีก็ตาม ทั้งนี้ สศอ.ได้ท�าการประเมินผลกระทบต่อ
ภาคเศรษฐกิจรวมของประเทศและโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม 
โดยสิง่ทีจ่ะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทยค่อนข้างชดัเจนมอียู ่3 ด้าน ได้แก่
1. การท่องเที่ยว  2. การเบิกจ่ายงบของภาครัฐตามโครงการต่างๆ ที่
อาจจะมีความล่าช้าเกิดขึ้น และ 3. ความเชื่อมั่น 
 ส�าหรับผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมนัน้ ทั้งนี้เหตุการณ์
ทีเ่กดิขึน้เป็นกรณรีนุแรงมาก และคาดว่าส่งผลต่อการบรโิภคภาคเอกชน
รวมถงึการลงทนุของภาคเอกชนในประเทศ โดย สศอ.ประเมนิว่าการบรโิภค
ภาคเอกชนลดลงร้อยละ 0.9 และการลงทนุภายในประเทศลดลงร้อยละ 2.8
(ประมาณการจากการลดลงของดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคลดลงร้อยละ 1
จะส่งผลให้การบรโิภคภายในประเทศลดลงร้อยละ 0.9 และส่งผลต่อไปยงั
การลงทนุภายในประเทศลดลงร้อยละ 2.8 ) จะท�าให้ GDP ภาคอตุสาหกรรม
ทัง้ปี 2553 ลดลงจากกรณฐีานร้อยละ 0.9 คดิเป็นมลูค่า 33,076 ล้านบาท
อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากได้แก่ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ปนูซเีมนต์ เป็นต้น นอกจากนีผ้ลกระทบทีส่�าคญัอกีประการหนึง่ กค็อื
เรื่องของความไม่มั่นใจต่อผู้ประกอบการไทยที่จะส่งมอบสินค้าได้ทัน
ตามก�าหนดเวลาหากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นอีก ซึ่งในกรณนีี้
อาจจะส่งผลต่อค�าสั่งซื้อหรือออร์เดอร์ในช่วงครึ่งหลังของปี หากยัง
ไม่สามารถสร้างความเชือ่มัน่ให้กบัผูน้�าเข้าต่างประเทศให้กลบัคนืมาได้
ทัง้นีใ้นระยะสัน้ในไตรมาสที ่2-3 ผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไม่สงบ
อาจจะยงัไม่มากนกั เนือ่งจากหลายอตุสาหกรรมมคี�าสัง่ซือ้จากต่างประเทศ
ล่วงหน้า 3-6 เดือนแล้ว ซึ่งส่วนหนึง่ได้รับอานิสงค์จากเศรษฐกิจโลก
ทีเ่ริม่ดขีึน้ 
 ซึง่กม็คีวามเป็นไปได้สงูทีท่ศิทางการส่งออกตลอดทัง้ปี 2553
ของไทยจะมอีตัราการขยายตวัโดยเฉลีย่สงูเป็นตวัเลข 2 หลกั เนือ่งจาก
เศรษฐกจิโลกยงัคงมสีญัญาณฟ้ืนตวัอย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้อานสิงส์จาก
การเปิดตลาดการค้าเสรีที่ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งแรงขับเคลื่อนจาก
การส ่งออกนี้  น ่าจะยังช ่วยประคับประคองการเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมไทยในปีนี้ไว้ได้
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 อตุสาหกรรมก่อสร้าง นบัเป็นหนึง่

ในอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความส�าคัญใน

การพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็น การสร้าง

ที่อยู ่อาศัย โรงงาน ถนน สะพาน ฯลฯ 

และมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆ 

เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมวัสดุ

ก่อสร้าง อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

 จากข้อมูลส�ามะโนของส�านักงาน

สถติแิห่งชาต ิปี พ.ศ. 2547 พบว่าประเทศไทย

มีผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้างที่

จดทะเบยีนอย่างถกูต้องตามกฎหมายไม่น้อยกว่า

1 แสนราย มกีารจ้างงานประมาณ 2-3 แสนคน

และมีมูลค่าเพิ่มคิดเป็นร้อยละ 40 ต่อปี 

ทั้งนี้หลายประเทศที่มีศักยภาพในการพัฒนา

เศรษฐกิจ เช่น ประเทศจีน ประเทศอินเดีย

และประเทศในภมูภิาคตะวนัออกกลาง ได้ให้

ความส�าคัญกับการยกระดับอุตสาหกรรม

ก่อสร้าง รวมทั้งในบางประเทศมีการจัดตั้ง

หน่วยงานทีด่แูลรบัผดิชอบด้านอตุสาหกรรม

ก่อสร้างโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ในภาวะที่

ต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ รัฐบาลเกือบ

ทุกประเทศจะใช้อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็น

กลไกที่ส�าคัญในการอัดฉีดเงินงบประมาณ

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จากการก่อสร้าง

ถนนหนทางและที่อยู ่อาศัย เพื่อน�าไปสู ่

การสร้างงานกระจายรายได้ รวมทัง้พฒันา

โครงสร้างพืน้ฐานหลักของประเทศ 

๏ ความเข้มแขง็ และโอกาสของอตุสาหกรรม

ก่อสร้างไทย

 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่เป็น

สมาชิกอาเซียน อุตสาหกรรมก่อสร้างของ

ภาคเอกชนไทย นบัได้ว่ามศีกัยภาพครบวงจร

ตั้งแต่การแปรรูปวัตถุดิบในการผลิตวัสดุ

ก่อสร้างทีม่คีณุภาพได้มาตรฐานเป็นทีย่อมรบั

มคีวามเชีย่วชาญในการออกแบบ สถาปัตยกรรม

การติดตั้งระบบควบคุมสมัยใหม่ และการ

ให้ค�าปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้ง

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรม

เฟอร์นิเจอร์  อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

ซึ่งเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานการออกแบบ 

และการผลิต นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทขนาด

ใหญ่ของคนไทยยังสามารถเข้าไปลงทุนด้าน

อสังหาริมทรัพย์ในประเทศที่มีศักยภาพใน

การพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น สหรัฐอาหรับเอมิ

เรตส์ (เมืองดูไบ) ประเทศอินเดีย ประเทศ

จีน (นครเซี่ยงไฮ้) รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน

และประเทศในภูมิภาค เอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศพม่า ประเทศลาว

ประเทศเวียดนาม แต่หากมองในแง่ของ

มูลค่างานก่อสร้างที่บริษัทก่อสร้างไทยเข้าไป

รับงานในต่างประเทศ พบว่ามีมูลค่าเพียง

2.4 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.016 

ของมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วโลก 

ซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ 150 ล้านล้านบาท และกว่า

ร้อยละ 70 อยู่ในภูมิภาค เอเชีย แอฟริกา

และตะวันออกกลาง2 ดังนั้น อุตสาหกรรม

ก่อสร้างไทย จึงถือว่ายังมีโอกาสอีกมากใน

การเพิ่มส่วนแบ่งด้านอสังหาริมทรัพย์ใน

ตลาดโลก ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือกัน

ระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนของไทยใน

การวางแผน กลยุทธ์ เพื่อน�าไปสู่การพัฒนา

อุตสาหกรรมก่อสร้างให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน และบรรลุเป้าหมายในการสร้าง

ความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมก่อสร้าง

อย่างยั่งยืน

๏ ปัญหา และอุปสรรค ของอุตสาหกรรม

ก่อสร้างไทย

 แม้ว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย 

จะมีจุดแข็งและโอกาสในการเติบโต แต่ใน

ขณะเดียวกันก็มีปัญหาอุปสรรคจากวิกฤต

เศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเห็นได้จาก

ข้อมลูของส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า

ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศตาม

ราคาคงที่ ณ ปี พ.ศ.2531 (Real GDP)

อตุสาหกรรมก่อสร้างปรบัตวัลดลงจากเดมิเกอืบ

2 แสนล้านบาท เหลือเพียง 7 หมื่นล้านบาท

ในปี พ.ศ.2543 จากผลกระทบวิกฤตฟองสบู่

ในปี พ.ศ.2539 และปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างช้าๆ

จนมาอยู่ที่ประมาณแสนสองหมื่นล้านบาท

ในปี พ.ศ.2551 ซึ่งอุตสาหกรรมก่อสร้างถูก

มองว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของวิกฤตดัง

กล่าว ทั้งที่ในความจริงแล้วเกิดจากการเก็ง
1 รวบรวมและเรียบเรียงจากการบรรยายหัวข้อ “โอกาสธุรกิจ SMEs ก่อสร้างไทยในตลาดอาเซียน”  โดย รศ.ดร.มานพ พงศทัต คณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ในการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ และระดมความคิดเห็น “ แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างและธุรกิจต่อเนื่อง” จัดโดย ส�านกังานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 และ การประชุมระดมความเห็นต่อยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน การพัฒนาอุตสาหกรรม

ก่อสร้างไทย จดัโดยคณะอนกุรรมาธกิารส่งเสรมิอตุสาหกรรมเป้าหมาย ในคณะกรรมาธกิารเศรษฐกจิ การพาณชิย์และอตุสาหกรรม วฒุสิภา เมือ่วนัที ่10 พฤศจกิายน 2552
2 ข้อมูลจาก website www.suthichaiyoon.com  เมื่อวันที่  6  พ.ย. 2552

ทิศทางที่สดใสของ
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

อุษิณ  วิโรจน์เตชะ

ส�ำนกันโยบำยอุตสำหกรรมมหภำค

บทควำมพิเศษ

4 วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรมวารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม



ก�าไรของนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ และ

ผลพวงจากมาตรการ ทางการเงินที่ผิดพลาด

ในอดตี จงึท�าให้ทีผ่่านมาอตุสาหกรรมก่อสร้าง

ไม ่ได ้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และ

สถาบันการเงินอย่างจริงจังเท่าที่ควร 

๏ จ�าเป็นแค่ไหน ที่จะต้องมีหน่วยงานดูแล

โดยเฉพาะ

 ย้อนหลังกลับไปเมื่อประมาณ 8 ปี

ที่แล้วถือเป็นจุดเริ่มต้นของการผลักดันให้มี

การจัดตั้งกระทรวงการก่อสร้างและมีความ

พยายามสานต่อเรื่อยมา ท�าให้ที่ผ ่านมา

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ได้กระจัดกระจายออกไป ในหน่วยงานต่างๆ

มาตรฐานที่ใช้ก็แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นร่าง

ทีโออาร์ การก�าหนดราคากลาง จึงไม ่มี

หน่วยงานใดทีใ่ช้มาตรฐานเดยีวกนั รวมไปถงึ

การขยายผงัเมอืงกไ็ม่สอดคล้องกบัภมูปิระเทศ

และเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น น�้าท่วม

ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการตัดถนนโดย

ไม่มีการเชื่อมโยงแผนงานแต่ละหน่วยงาน 

และที่ส�าคัญคือท�าให้อุตสาหกรรมก่อสร้าง

ไทยยังไม ่มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน 

ประกอบกับการหดตัวของมูลค่า GDP ใน

อตุสาหกรรมก่อสร้าง ส่งผลกระทบต่อศกัยภาพ

ในการแข่งขัน โดยเฉพาะการที่ไทยก้าวเข้าสู่

เวทีการค้าโลก จากข้อตกลงเสรีทางการค้า 

หรือ FTAs ( Free Trade Agreement) ซึ่ง

ในอนาคตอันใกล้ หากมีการใช้กลไกข้อตกลง

การเปิดเสรีทางการค้า และบริการอย่างเต็ม

รูปแบบในปี พ.ศ.2558  ผู ้ประกอบการ

อุตสาหกรรมก ่อสร ้างทั้งในภาคบริการ 

(ผูอ้อกแบบทีป่รกึษาโครงการ และผูร้บัเหมา)

และภาคผลิต (ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง) จะได้รับ

ผลกระทบอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้จากการน�าเข้า

สนิค้า และแรงงานราคาถกูจากประเทศเพือ่นบ้าน

ในภมูภิาคเดยีวกนั หรอืประเทศในแถบตะวนัตก

รวมถึงผลกระทบจากการแข่งขันในตลาด

ต่างประเทศที่เข้มข้นขึ้นด้วย

๏ เสียงสะท ้อนจากผู ้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

 ปฏเิสธไม่ได้ว่าอตุสาหกรรมก่อสร้าง

เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศมาโดย

ตลอด แต่ที่ผ่านมารัฐบาลยังให้ความส�าคัญ

กบัอตุสาหกรรมนีน้้อยกว่าอตุสาหกรรมอื่นๆ

ส่วนหนึง่สะท้อนได้จากการที่ไม่มีหน่วยงาน

ที่ท�าหน้าที่โดยตรงในการดูแลสนับสนนุและ

ก�ากับทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรม

ก่อสร้างไทยทั้งๆ ที่อุตสาหกรรมดังกล่าว

มส่ีวนส�าคญัในการสร้างรายได้จ�านวนมหาศาล

ให้กับประเทศ อีกทั้งยังมีช่องทางอีกมาก

ในการเข้าไปขยายตลาดในต่างประเทศ ซึง่คดิ

เป็นมลูค่าค่อนข้างสงูในแต่ละปี ทัง้นีภ้าคเอกชน

ได้แสดงความคิดเห็นและเรียกร้องเกี่ยวกับ

แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ไทยอย่างต่อเนือ่ง โดยเหน็ว่าภาครฐัควรจดัตัง้

หน่วยงานที่ท�า หน้าที่ก�ากับ ดูแลพัฒนา

ความสามารถใน การแข่งขนั ควบคมุมาตรฐาน

รวมทัง้ส่งเสรมิและสร้างเครอืข่ายผูป้ระกอบการ

SMEs ในอตุสาหกรรมก่อสร้างให้เข้าสูต่ลาด

อสงัหารมิทรัพย์ ที่ส�าคัญๆ เช่น อินเดีย จีน 

ประเทศในกลุ่มแอฟริกา ประเทศในภูมิภาค

ตะวันออกกลาง ฯลฯ และควรเร่งผลักดัน

มาตรการส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการเข้าสูร่ะบบ

มากขึ้น ซึ่งจะมีส่วนส�าคัญที่จะท�าให้เกิด

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และ

สร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับอุตสาหกรรม

ก่อสร้างไทยในภาพรวมได้มากขึ้น รวมถึง

ภาครฐัควรให้ความช่วยเหลอืด้านเงนิทนุหมนุเวยีน

ให้กับธุรกิจก่อสร้างที่จะรบังานทัง้ในประเทศ 

และต ่างประเทศ และช ่วยเหลือเกี่ ยว

กับเงินค�้าประกันค่าก่อสร้าง ซึ่งบางโครงการ

ต้องวางเงินค�้าประกันสูงถึง 30-40% ของ

มูลค่าโครงการ

๏ บทสรุป จุดร่วม ระหว่างภาครัฐ และ

ภาคเอกชน 

 การจัดตั้งหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ

ไม่ว่าจะเป็นรปูแบบของหน่วยงานหรอืสถาบนั

ภายใต้การก�ากับดูแลของภาครัฐ องค์การ

มหาชน หรือการรวมกลุ่มองค์กรที่มีอยู่แล้ว

กต็ามมคีวามจ�าเป็นเร่งด่วน โดยจะต้องพจิารณา

ในข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ผลดผีลเสยี รวมถงึ

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อย่างไร

ก็ตามสิ่งส�าคัญที่เหนือกว่าคือ ความร่วมมือ

กันระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนในการ

ผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างให้

เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามหลักยุทธศาสตร์ที่

คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมอุตสาหกรรม

เป้าหมาย ในคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ 

การพาณิชย์และอุตสาหกรรมวุฒิสภา ได้มี

การศึกษาไว้ ได้แก่ 

 1) ผลักดันให้อุตสาหกรรมก่อสร้าง

เป็นอุตสาหกรรมหลักในการสร้างงานให้

ประชาชน และสร้างความมัน่คงให้กบัเศรษฐกจิ

โดยรวมของประเทศ 

 2) พัฒนายกระดับความเป็นมือ

อาชพีขององค์การ และบุคลากรทั้งระบบ 

 3) ปรับปรุงระบบ และมาตรฐาน

การก่อสร้าง และคู่มืองานก่อสร้างทั้งระบบ  

 4) วางระบบวิจัยและพัฒนา วัสดุ

อุปกรณ์ เครื่องจักรและองค์ความรู้ในการ

พัฒนาเพิ่มผลิตภาพ ลดการสูญเสียวัสดุ

และแรงงาน       

 5) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

ทุกด้านของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย  และ

 6) เปิดเสรทีางการค้าเมือ่ภาคเอกชน

มีความพร้อมในระดับสากล
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บทควำมพิเศษ

พัฒนาการอุตสาหกรรมพลาสติกไทยสู ่
Bioplastics

ทางเลือกใหม่...ลดโลกร้อน

 โลกปัจจบุนัเน้นการบรโิภคพลาสตกิ

เป็นหลัก ท�าให้แต่ละประเทศเต็มไปด้วยขยะ

พลาสติกที่ได้สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับ

ประเทศอย่างมหาศาล ก่อให้เกดิภาวะโลกร้อน

และยังเป็นต้นเหตุของการเพาะพันธุ ์และ

แพร่กระจายพาหะน�าโรค การอุดตันท่อ

ระบายน�้า การเกิดภาวะน�้าท่วมและภาวะ

เรือนกระจก รวมถึงการสูญเสียพลังงาน

ในการย่อยสลายและรไีซเคลิผลติภณัฑ์พลาสตกิ

สูงมาก โดยข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ

พบว่า ขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นทั่วประเทศไทย

มีปริมาณมากกว่า 40,000 ตัน/วัน ซึ่งเฉพาะ

ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะที่

เก็บขนได้วันละ 8,500 ตัน ในจ�านวนนี้เป็น

ขยะพลาสติก 1,800 ตัน ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย

ในการเก็บขนขยะสูงถึงวันละ 1.78 ล้านบาท

ทัง้นี ้หากสามารถลดปรมิาณการใช้ถงุพลาสตกิ

ลงได้ จะเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายใน

การเกบ็ขนขยะได้ประมาณปีละ 650 ล้านบาท

และลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้

ปีละ 1 ล้านตัน 

 จากสาเหตดุงักล่าว จงึได้มกีารคดิค้น 

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดยน�าทรัพยากรที่มีอยู ่ตามธรรมชาติ 

เช่น มันส�าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ข้าวฟ่าง 

เป็นต้น มาผลติเป็นวตัถดุบิเพือ่ใช้ในการผลติ

ผลิตภัณฑ์แทนพลาสติกที่มีอยู ่เดิมเรียกว่า 

“พลาสติกชีวภาพ” 

 พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics)

หมายถึง พลาสติกที่เตรียมได้จากวัตถุดิบที่

ได้ตามธรรมชาต ิเช่น ข้าวโพด มนัส�าปะหลงัและ

อ้อย เป็นต้น ซึง่หลงัการใช้จะสามารถย่อยสลาย

กลบัสูธ่รรมชาตกิลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์

และน�า้ ดงันัน้ พลาสตกิชวีภาพ จงึถอืเป็นอกี

ทางเลือกหนึง่ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ลดภาวะโลกร้อนและปริมาณขยะที่เกิดขึ้น

จากภาคอตุสาหกรรม

 ปัจจุบันพลาสติกชีวภาพมีก�าลัง

การผลิตทั้งโลกอยู่ที่ประมาณ 7 แสนตัน/ปี

มีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 70-80 /ปี  

ผู้ผลิตรายใหญ่ที่ส�าคัญ คือ บริษัท Nature

Works LLC. ของสหรัฐอเมริกา ผลิตเม็ด

PLA ได้ประมาณ 140,000 ตัน/ปี และมี

ปริมาณการใช้พลาสติกชีวภาพของตลาด

หลักในโลกและของไทย ดังรูปกราฟด้านล่าง

 

 จากกราฟแสดงให้เหน็ว่าการบรโิภค

ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพของไทยยังอยู่ใน

ปริมาณที่น้อยเมื่อเทียบกับประเทศส�าคัญ

ของโลก อกีทัง้ ประเทศไทยยงัขาดอตุสาหกรรม

กลางน�้า (โรงงานผลิตเม็ด PLA) จะมีก็เพียง

แต่โรงงานต้นน�้า (โรงงานผลิตกรดแล็คติก

ที่ท�าจากอ้อย) ซึ่งในปัจจุบันมีเพียงแห่งเดียว

คือบริษัทพูแรค (ประเทศไทย) จ�ากัด มีก�าลัง

การผลิตสูงสุด 1 แสนตัน/ปี ตั้งอยู่ที่จังหวัด

ระยอง เงินลงทุนประมาณ 5,000 ล้านบาท  

ซึง่ส่งออกกรดแลค็ตกิไปจ�าหน่ายต่างประเทศ

100 เปอร์เซ็นต์    และอุตสาหกรรมปลายน�้า

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ

จ�านวนมาก ดังนัน้ จึงเป็นโอกาสที่ดีส�าหรับ

ผู ้ประกอบการที่เล็งเห็นถึงส่วนแบ่งตลาด

ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่มีอัตราการ

เจริญเติบโตค่อนข้างสูง พร้อมที่จะเข้ามา

ลงทุนเพราะคู่แข่งในอุตสาหกรรมพลาสติก

ชีวภาพมีเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ภาครัฐยัง

ศักดิ์ชัย สินโสมนัส
ส�ำนกันโยบำยอุตสำหกรรมรำยสำขำ 1
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มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม อาทิเช่น ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน (BOI) มีมาตรการพิเศษต่างๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับนักลงทุนที่ลงทุนในเรื่อง

ของการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรมต้นน�้า อตุสาหกรรมกลางน�า้ อุตสาหกรรมปลายน�้า

?

น�ามาใช ้ประโยชน์ในการผลิตพลาสติก

ชีวภาพย่อยสลายได้ เช่น โพลีแลคติกแอซิค 

(Polylactic Acid) หรือ พีแอลเอ (PLA) 

 ผลสรุปที่ได้จากโครงการฯ สรุปได้

ว่ามันส�าปะหลังเป็นพืชวัตถุดิบที่เหมาะสม

ต่อการน�าไปใช้ในการผลิตกลูโคสเพื่อเป็น

สารตั้งต้นส�าหรับอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ  

เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตที่เพียงพอ และ

ราคาหัวมันส�าปะหลังที่ค่อนข้างต�่ากว่าพืช

วัตถุดิบชนดิอื่น
  

 นอกจากนีใ้นปี 2552 ส�านกังานฯ 

ยังได้ท�าการศึกษาโครงการวิเคราะห์ความ

เป็นไปได้ ศักยภาพ และความพร้อมในการ

สร้างธุรกิจอุตสาหกรรมไบโอพลาสติก โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาความเป็นไปได้

(Feasibility) ของการสร้างธรุกจิอตุสาหกรรม

ไบโอพลาสตกิทมีศีกัยภาพเชงิพาณชิย์ ซึง่คาด

ว่าโครงการฯ จะแล้วเสรจ็ภายใน มนีาคม 2553

ผลที่คาดว่าจะได้รับข้อเสนอแนะต่างๆ ใน

การสร้างธุรกิจอุตสาหกรรมไบโอพลาสติก

อย่างเป็นรูปธรรม 

 จากที่กล่าวมาพบว่าประเทศไทย 

พร้อมแล้วที่จะมุ่งไปสู่ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ชีวภาพอย่างยั่งยืน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 

และลดปัญหาภาวะโลกร้อนที่ก�าลังเป็น

ประเด็นอยู่ในปัจจุบัน 

 ความเป็นไปได้ของอตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพทีจ่ะเกดิในประเทศไทย มคีวามเป็น

ไปได้ค่อนข้างมาก ทั้งนี้เนื่องจาก ประเทศไทยมีความพร้อมด้านวัตถุดิบเนื่องจากมีพื้นที่ใน

การเพาะปลกูมนัส�าปะหลงัในประเทศไทยอยูท่ีป่ระมาณ 6.7 ล้านไร่  ผลผลติอยูท่ี ่23.28 ล้านตนั/ปี 

และมกีารส่งออกประมาณ 16.9 ล้านตนั/ปี ในรปูของแป้งมนัส�าปะหลงั มนัอดัเมด็ และมนัเส้น 

 

 โดยเฉพาะมนัส�าปะหลงั สามารถเพิม่มลูค่าจาก 150 บาท ไปเป็น 1,600 บาท โดยใช้

มันส�าปะหลัง 100 กิโลกรัมเปลี่ยนเป็นเม็ด PLA ได้ 20 กิโลกรัม หรือคิดเป็น 5 ต่อ 1 จาก

ตัวเลขมูลค่าเพิ่มดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าไทยมีมันส�าปะหลังเพียงพอต่อการน�ามาท�าเป็น

เมด็ PLA ดงันัน้รฐับาล และภาคเอกชนควรทีจ่ะสนบัสนนุในการเพิม่ผลติภณัฑ์เมด็ PLA เพือ่เป็น

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้มันส�าปะหลังซึ่งจะส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นเช่น

เดียวกัน

 อีกทั้งความตั้งใจของภาครัฐและโอกาสของภาคเอกชนที่จะร่วมมือในการพัฒนา

พลาสติกชีวภาพอย่างเป็นรูปธรรม โดย ส�านกังานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ได้จัดท�าแผนที่

น�าทางแห่งชาตกิารพฒันาพลาสตกิย่อยสลายได้ทางชวีภาพ (ปี2551-2555) และได้ขออนมุตัิ

กรอบวงเงนิงบประมาณจ�านวน 1,800 ล้านบาท เพือ่มาด�าเนนิการตามแผนทีน่�าทางแห่งชาตฯิ 

และส�านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้ให้สิทธิประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็น

แรงจูงใจให้กับนกัลงทุนที่ลงทุนในเรื่องของการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 ส�าหรบัส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอตุสาหกรรม กไ็ด้ส่งเสรมิ

ให้มีการศึกษาอุตสาหกรรมชีวภาพ เพื่อก�าหนดนโยบายที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพไป

สู่เชิงพาณชิย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยส�านกังานฯ ได้จัดท�าโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนา

และส่งเสริมอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพในปี 2550 วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล

ด้านการผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของพืชกลุ่ม

ที่ให้แป้งและน�้าตาล ได้แก่ แป้ง ข้าวฟ่าง ข้าวโพด มันส�าปะหลัง และอ้อย ว่าพืชกลุ่มใด

มีความเหมาะสมที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และ

ผลักดันเชิงพาณชิย์ ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ได้มีการศึกษาถึงผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพที่ได้จาก

พืชหลากหลายชนดิ หนึง่ในนัน้ได้แก่ กรดแลคติก (Latic Acid) หรือกรดน�้านม ที่สามารถ
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บทควำมพิเศษ

 นับตั้งแต่ปลายปี 2550 จนกระทั่ง
ปัจจุบัน หลายท่านคงได้ยินและคุ้นเคยกับ
ค�าว่าสินเชื่อซับไพร์ม (Subprime lending
หรือเรียกในชื่ออื่นๆ ว่า B-paper หรือ
Second chance lending) ค�าว่าซับไพร์ม
นีแ้ปลเป็นไทยได้ว่า “คณุภาพเป็นรอง หรอืด้อย”
ดงันัน้ ความหมายโดยรวมของสนิเชือ่ซบัไพร์ม
ก็คือการปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู ้กู ้ยืมซึ่งไม่มี
คณุสมบตัคิรบถ้วนพอจะได้รบัอตัราดอกเบีย้ของ
ตลาดทีด่ทีีส่ดุ (Best market interestrates)
อนัเนือ่งจากมข้ีอด่างพร้อยในประวตักิารกูย้มื
และช�าระเงนิ (Credit history) สนิเชือ่ซบัไพร์ม
จึงนับเป็นสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงเพราะมี
โอกาสที่ลูกหนีจ้ะไม่สามารถช�าระหนีค้ืนสูง 
ฉะนัน้อัตราดอกเบี้ยที่ให้กู้ยืม จะสูงกว่าปกติ 
โดยสนิเชือ่ซบัไพร์มครอบคลมุ การปล่อยสนิเชือ่
หลายชนดิ อาทเิช่น สนิเชือ่ ด้านอสงัหารมิทรพัย์
สินเชื่อซื้อรถยนต์ และบตัรเครดติ เป็นต้น 
แต่สนิเชือ่ทีเ่ป็นต้นเหต ุ ของปัญหาวกิฤตการณ์
การเงนิโลกในเวลาต่อมา คอื สนิเชือ่ซบัไพร์ม
ด้านอสงัหารมิทรพัย์ หรอืทีเ่รยีกว่า สนิเชือ่คณุภาพ
รองทีม่ทีีอ่ยูอ่าศยัเป็นหลกัประกนั (Subprime
mortgageloan) ซึ่งเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา
โดยมีมูลค่าประมาณ 1.3  ล้านล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ในปี 2550 
 • ผลกระทบของวิกฤตการณ ์
การเงินโลกต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ
 เนื่ อ ง จ ากสิ นค ้ า อัญมณี และ
เครื่องประดับของไทยเป็นการผลิตเพื่อส่ง

ออกประมาณร้อยละ 80 โดยสหรัฐอเมริกา
นับเป็นตลาดหลักในการส่งออกของไทย 
นอกจากนี้ยังมีญี่ปุ ่น และสหภาพยุโรป ซึ่ง
รวมเรียกว่า กลุ่ม G3 นัน้ เกิดการชะลอตัว
ของ เศรษฐกิ จ โดย เริ่ ม จ าก เศรษฐกิ จ
สหรัฐอเมริกาก่อน ตามด้วยเศรษฐกิจญี่ปุ่น 
และสหภาพยุโรปในเวลาต่อมา ประกอบ
กับเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจผู้บรโิภคที่ประสบ

เครื่องประดับไทย ในด้านต่างๆ ดังนี้
 1. ด้านยอดขาย ยอดขายของ
สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่ส�าคัญใน
รูปเงินเหรียญสหรัฐฯ โดยเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 
ปี 2551 ถึง ไตรมาสที่ 1 ปี 2553 แสดงได้
ดังกราฟ
 

วิญญู  ไหลประสิทธิ์พร

ส�ำนกันโยบำยอุตสำหกรรมรำยสำขำ 2

 จากกราฟ พบว่า มีการหดตัวของ
ยอดขายในสินค้า ได้แก่ พลอย เพชร เครื่อง
ประดบัแท้ทีท่�าด้วยเงนิ และเครือ่งประดบัแท้ที่
ท�าด้วยทอง ซึง่หดตวัตัง้ไตรมาสที ่4 ปี 2551 
ถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2552 ทั้งนี้มีสัญญาณการ

ปัญหาสภาพคล่องของรายได้ที่ได ้ลดลง 
ดังนั้นการบรโิภคสินค้าอัญมณีและเครื่อง
ประดับซึ่งเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยจึงลดลงตาม 
เหล่านี้จึงส่งผลกระทบต่อการผลิต และ
การส่งออกของอุตสาหกรรมอัญมณีและ
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ฟื ้นตัวของสินค้าเครื่องประดับแท้ที่ท�า
ด้วยเงินซึ่งเริ่มขยายตัวร้อยละ 12.92 ใน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2552 ร้อยละ 41.54 ใน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2552 และร้อยละ 56.36 ใน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2553 สินค้าเพชรนั้นเริ่ม
กลับมาขยายตัวร้อยละ 8.18 ในไตรมาสที่ 4 
ปี 2552 และร้อยละ 65.5 ในไตรมาสที่ 1 ปี 
2553 ส่วนสินค้าพลอยเริ่มขยายตัวร้อยละ 
12.23 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2553 และเครื่อง
ประดับแท้ที่ท�าด้วยทองเริ่มขยายตัวร้อยละ 
5.95 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2553
 2. ความผันผวนของอัตราแลก
เปลี่ยน ได้รับผลกระทบเนื่องจากเป็นสินค้า
ส่งออกและวัตถุดิบเกือบทั้งหมดต้องน�าเข้า
จากต่างประเทศ ซึง่ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่
และขนาดกลางเพียงบางรายเท่านัน้ที่มีการ
ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลก
เปลีย่น  แต่ผูป้ระกอบการส่วนมากทีเ่ป็นวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ไม่มี
การป้องกันความเสี่ยง หรือไม่สามารถเข้า
ถึงเครื่องมือได้
 3. ความผนัผวนของราคาโลหะมค่ีา
ในที่นี้ที่สังเกตเห็นได้ชัด คือ ทองค�า ซึ่งส่ง
ผลต่อต้นทุนการผลิตและการก�าหนดราคา
สินค้า ท�าให้ราคาเครื่องประดับแท้ที่ท�าด้วย
ทองแพงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการซื้อเครื่อง
ประดับแท้ที่ท�าด้วยทองลดลง ต่อเนื่องไปถึง
เพชรและพลอยที่ เป ็นวัตถุดิบในการท�า
เครื่องประดับแท้ ซึ่งประเทศไทยไม่มีเครื่อง
มือประกันความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ราคาโลหะมีค่า
 4. ด้านแหล่งเงินทุน ส่วนใหญ่พึ่ง
พิงแหล่งเงินทุนส่วนตัวเป็นหลัก เนื่องจาก
สถาบันการเงินจัดให้อุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับเป็นอุตสาหกรรมที่มีความ
เสี่ยงสูง โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็ก
และขนาดกลาง จึงเกิดปัญหาด้านการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน

 5. ด้านสภาพคล่อง การหดตวัของ
ยอดขายท�าให้มีวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ
มากขึ้น ประกอบกับปัญหาด้านการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนที่เชื่อมโยงกัน ท�าให้ผู้ประกอบ
การหลายรายประสบปัญหาทางด้านสภาพ
คล่องในการด�าเนนิธุรกิจ
 • การวิเคราะห์ความเข้มแข็งของ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่อง
ประดับ : ความสามารถในการแข่งขันใน
ช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัว
 เมื่ อ ท ร าบถึ ง ผ ล ก ร ะทบขอ ง
วกิฤตการณ์ทางการเงนิโลกทีม่ต่ีออตุสาหกรรม

1เครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น ได้แก่ สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) การแปลงสกลุเงนิ 

(Currency Swaps) สิทธิในการซื้อขายเงินตราในเวลาที่ก�าหนด (Currency Option) สัญญาที่ป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของ

อัตราดอกเบี้ย (Forward Rate Agreement : FRA) และสัญญาทางการเงินระหว่างคู่สัญญา (Interest Rate Swaps)

อญัมณแีละเครือ่งประดบัดงัได้กล่าวมาข้างต้น
แล้ว แนวทางหนีง่ในการรับมือกับผลกระทบ
ดังกล่าว คือ การวิเคราะห์ถึงความเข้มแข็ง
ของธุรกิจในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่อง
ประดับ โดยพิจารณาด้านความสามารถใน
การแข่งขันของธุรกิจไทย วิเคราะห์ศักยภาพ 
และเหตุผลสนับสนนุว่าท�าไมศักยภาพนัน้จึง
เป็นศักยภาพที่เป็นความเข้มแข็งของธุรกิจ
ไทย เพื่อหากลยุทธ์ที่เหมาะสม ซึ่งธุรกิจไทย
สามารถน�าไปใช้เพื่อการด�าเนนิธุรกิจในช่วง
เวลาที่เศรษฐกิจโลกก�าลังฟื้นตัว 
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 • ข้อเสนอแนะเพื่อการเตรียม

ความพร้อมต่อการฟื้นตัวของอุตสาหกรรม

อัญมณีและเครื่องประดับ

 เพื่อการเตรียมความพร้อมต่อการ

ฟื้นตัวของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่อง

ประดับดังกล่าว จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

 1. ด้านยอดขาย การหาตลาดใหม่ๆ

นอกเหนือจากตลาดในกลุ่ม G3 เป็นอีกทาง

เลือกหนึง่ที่จะเพิ่มยอดขาย โดยยังคงความ

สัมพันธ์ทางการตลาดกับกลุ่ม G3 ไว้ก่อน

ซึ่งหากเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างเต็มที่แล้วค่อย

กลับไปท�าตลาดในกลุ่ม G3 

 2. ความผันผวนของอัตราแลก

เปลีย่น ท�าให้เกดิความเสีย่งในการด�าเนนิธรุกจิ

ดังนั้น ผู ้ประกอบการที่ส ่งออกที่ไม่ได้ใช้

เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงควรมีการศึกษา 

เรียนรู้ถึงเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง

 3. ความผันผวนของราคาโลหะ

มีค่า ราคาโลหะมีค่าถูกก�าหนดขึ้นโดยราคา

ตลาดโลก ซึ่งเป็นเรื่องยากที่รัฐหรือใครจะไป

เปลี่ยนแปลงราคา ดังนัน้ การศึกษา ติดตาม

ภาวะราคาโลหะมีค่าอย่างใกล้ชิด จึงเป็น

ทางเลือกหนึง่ในการลดความผันผวนได้

 4. ด้านแหล่งเงินทุนและสภาพ

คล่อง สถาบันการเงินโดยความร ่วมมือ

ระหว่างธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)

กระทรวงพาณิชย์ และสมาคมที่เกี่ยวข้อง

กับวงการอัญมณีได้ก�าหนดวงเงินสินเชื่อ 

เพื่อธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อ

ช่วยเหลือธุรกิจที่ขาดสภาพคล่องก็เกิดขึ้น

อย่างเป็นรูปธรรม โดยจะให้สินเชื่อแก่ผู้ค้า

อัญมณีที่เป็นคนไทยที่เป็นสมาชิกสมาคมผู้

ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ สมาคมผู้

ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ สมาคมผู้ค้า

อัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ซึ่งธุรกิจ

ควรใช้ช่องทางนี้เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนได้อีก

ทางหนึง่

 การทีภ่าวะเศรษฐกจิโลกเริม่ฟ้ืนตวั

ธุรกิจจึงควรใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้เต็มที่ และ

การวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสม ทั้งในเรื่อง

การออกแบบสินค้าให้ตรงกับความต้องการ

ของตลาด พัฒนาตราสินค้าของตนเองให้

เป็นที่ยอมรับของตลาดโลก ควบคุมคุณภาพ

การผลิตสินค ้าให ้ เป ็นที่น ่าเชื่อถือ และ

บริหารจัดการด้านโลจิสติกส์เพื่อการส่งมอบ

ตรงเวลา ย่อมสามารถเพิ่มยอดขายให้เป็นที่

น่าพอใจได้ทีเดียว 
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4. ข้อมูลจาก website วิชาการ.คอม (http://www.vcharkarn.com)

5. ข้อมูลจาก website วิกิพีเดีย สารานกุรมเสรี (http://th.wikipedia.org)
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  ประเทศไทยยังมีผู้ผลิตเครื่องหนังประเภทหนังสัตว์ที่มีเอกลักษณ์หรือ

มีลวดลายเฉพาะตัว หรือมีความแปลกประหลาด (Exotic)ไม่มากนกั  แต่จากการมองเห็น

ภาพของเครื่องหนงั Exotic ที่มีอนาคตค่อนข้างดี จึงมีผู้หันมาสนใจท�าอุตสาหกรรมนี้มากขึ้น 

หนงัประเภท Exotic ที่ส�าคัญ เช่น  หนงังู  จระเข้  นกกระจอกเทศ  ปลากระเบน  ปลานิล

มีตลาดที่ส�าคัญ เช่น ยุโรป โดยมีอิตาลีเป็นผู้น�าเข้าที่ส�าคัญ และเน้นด้านแฟชั่น ส่วนใน

เอเซียมีจีนเป็นตลาดส�าคัญที่มอง Exotic ในเรื่องโชคลาง และถือเป็นสัญญลักษณ์เกี่ยวกับ

ค่านิยม ความเชื่อถือด้านโชคลาภ  ความโชคดี ความรุ่งเรือง  โดยหนงัแต่ละชนดิจะให้ความ

หมายที่แตกต่างกัน เช่น

 • ปลากระเบน        เชื่อว่าช่วยเรียกเงินเข้ากระเป๋า 

        ความร่มเย็นเป็นสุข

 • จระเข้       เชื่อว่าท�าให้โชคดี/น�าโชคลาภมาให้

 • งู               เชื่อว่าท�าให้การประกอบอาชีพ

         คล่องตัว หรือความลื่นไหลของธุรกิจ

 • นกกระจอกเทศ             เชื่อว่ามีความมั่นคง ยั่งยืน

 • ปลานิล              เชื่อว่าเกิดความเหนียวแน่น 

        การเจริญเติบโต รวดเรว็  ความรุง่เรอืง

  4. บริษัท ยูเนียน แอนด์ เวิลด์คลาส จ�ากัด  

ซึง่เป็นผูผ้ลติหนงั Exotic รายใหญ่ของประเทศ

 หนงัประเภท Exotic สามารถ

ผลติสนิค้าได้หลากหลาย โดยมผีลติภณัฑ์ส�าคญั

เช่น รองเท้า กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าเอกสาร

กระเป๋าธนบัตร เข็มขัด  เครื่องประดับต่างๆ 

เช่น ก�าไลข้อมอื  แหวน  ต่างห ู สายนาฬิกา 

เป ็นต ้น ผลิตภัณฑ ์ เด ่นส ่วนใหญ ่ เช ่น

หนงัปลากระเบน และหนงัจระเข้ เป็นสินค้า

ระดับบนมีราคาสูง มีราคาระหว่างชิ้นละ 

10,000–80,000 บาท  เนือ่งจากกรรมวธิกีาร

ฟอกหนัง Exotic ใช้ต้นทุนสูง โดยวัตถุดิบ

สัง่ซือ้จากโรงฟอกหนงัทีจ่งัหวดัสมทุรปราการ

ซึ่งมีพัฒนาการในการฟอกหนงัปลากระเบน  

และหนงัอื่นๆ ให้นุ่มและเบาได้

• การออกแบบผลิตภัณฑ์
 ส่วนใหญ่เกิดจากการระดมความ

คิดของผู้บริหารและพนกังานในการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย และมีความสวยงาม

โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ โดยในเบื้องต้น

ได้มีการศึกษาสินค้าตัวอย่างของประเทศ

ชั้นน�าด้านแฟชั่น คือ ฝรั่งเศส และอิตาลี

และมกีารประยกุต์ให้เหมาะสมกบัแต่ละตลาด

ลักษณะกระเป ๋าจากหนังจระเข ้   และ

ปลากระเบน ในปัจจุบันประเทศไทยยังเป็น 

ผู้น�าในการผลิต ซึ่งมีจุดเด่น คือ ฝีมือในการ

ตัดเย็บ การออกแบบที่ปราณีต สวยงาม 

ซึ่งจีนยังไม่สามารถต่อลายของหนังจระเข้ 

และปลากระเบนได้ (การต่อหนงัยังไม่เนียน 

• การผลิตและผลิตภัณฑ์
  ผู้ผลิตรายส�าคัญ เช่น 

  1. บริษัท เอส ที ซี สตาร์ เลทเธอร์ จ�ากัด  ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หนงั Exotic ทุกชนดิภายใต้

ตราสินค้า (Brand) ชื่อ “Sea Star”

  2. บรษิทั ศรรีาชา โมดา เลเธอร์ จ�ากดั  ซึง่มผีลติภณัฑ์หนงัจระเข้ ภายใต้ตราสนิค้า (Brand) 

ชื่อ “Karissa” 

  3. บริษัท จีราด้า เลเธอร์ แอนด์ โปรดักส์ จ�ากัด เน้นผลิตภัณฑ์หนังปลานิล ภายใต้

ชื่อ “Prada”

บทควำมพิเศษ

อำนนท์ เศรษฐเกรียงไกร
ส�ำนกันโยบำยอุตสำหกรรมรำยสำขำ 2

รวบรวม/เรียบเรียง

 ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

: ความงามที่แฝงไว้ด้วยมนต์เสน่ห์
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ยังมีรอยต่อหรือหลุดง่าย) การผลิตกระเป๋า

และเครื่องหนังจากหนังจระเข้ของไทยเป็น

หนังจระเข้ที่มีคุณภาพ ซึ่งถ่ายทอดความ

หรูหราของหนงัจระเข้ผ่านดีไซน์ล�า้สมัยแห่ง

โลกแฟชั่น  การออกแบบ และตัด เย็บ

ที่พิถีพิถัน สะท้อนความงามและรสนิยมที่

แตกต่างกัน บวกกับความทันสมัยอย่างมี

เอกลักษณ์ มากไปกว่านั้นกระเป๋าทุกใบจะ

ถกูฝังไมโครชบิทีเ่กบ็ข้อมลูของสนิค้าชิน้นัน้ๆ

อย่างละเอียดพร้อมใบรับรองจาก CITES  

ซึง่จะท�าให้การน�าเครือ่งหนงั Exotic ส่งออก

ไปยังต่างประเทศ มีความสะดวกยิ่งขึ้น ใน

ส่วนของหนงัปลานิลได้พัฒนาให้มีคุณสมบัติ

พิเศษกันน�้าได้  และพัฒนาสีจากสีเดียวเป็น

2 สี มีสีเป็นเงาเลื่อม หรือสีรุ ้ง ปัจจุบันสีที่

พัฒนาได้มี 4 สี คือ 

 - สีธรรมชาติ

 - สีเคลือบเงา

 - หนงัแก้ว

 - หนงั 2 สี

๏ การตลาด
 ตลาดผู้น�าของหนงั Exotic ได้แก่

ยุโรป โดยมีอิตาลี เป็นผู ้น�าแฟชั่น แต่ใน

อนาคต มีแนวโน้มตลาดเอเซียจะดีกว่ายุโรป

เนือ่งจากคนเอเซยีโดยเฉพาะคนจนีมคีวามเชือ่

เรื่องผลิตภัณฑ์ ที่จะน�ามาใส่เงินว่ากระเป๋าที่

ผลิตจากหนังจระเข ้ และปลากระเบนมี

ความเย็นใส่เงินเข้าไปแล้วเงินจะไม่รีบออก

จากกระเป๋า ตลอดจนความเชือ่ในเรือ่งโชคลาภ

โชคดี ค่านิยม ความเชื่อถือ ความรุ่งเรือง 

ความลื่นไหล ความเหนียวแน่น มั่นคง และ

ยัง่ยนื จากการใช้ผลติภณัฑ์หนงัแต่ละประเภท

ข้างต้น ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากโดย

เฉพาะในหมู ่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มองใน

เรื่องความสวยงาม และแปลกใหม่ ซึ่งเมื่อ

นักท่องเที่ยวมาไทยต้องมาหาซื้อกลับไป

จึงเป็นที่นิยมของตลาดนักท่องเที่ยวมาก 

นอกจากนี้ยังมีตลาดส�าคัญ เช่น ญี่ปุ่น และ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันไทยมีส่วนแบ่งใน

ตลาดอยูป่ระมาณ 10% เท่านัน้  ซึง่ในอนาคต

ยังสามารถขยายตลาดได้อีกจ�านวนมาก

๏ ปัญหา อุปสรรค
 1. ขาดการออกแบบที่ ดี  ไม ่มี

นกัออกแบบของตัวเอง

 2. การกีดกันทางการค้า ภายใต้

กฎระเบยีบของ CITES  โดยเฉพาะสหรฐัอเมรกิา

 3. ขาดแคลนช่างฝีมือ

 4. ขาดการวิจัยและพัฒนาที่ดี

 5. นโยบายการส่งเสริมจากภาครัฐ

ขาดความต่อเนื่อง

๏ แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ ์ 

Exotic 
 1. ศึกษาความต้องการของลูกค้า

โดยการสังเกตุแนวโน้มการตลาด (Trend)

การใช้สินค้าของลูกค้า ศึกษาข้อมูลจาก

วารสาร และนติยสารต่างๆ เพื่อน�าพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับแนวโน้มตลาด

 2. การพัฒนากลุ่มคลัสเตอร์อย่าง

ต่อเนือ่งทัง้การสนบัสนนุด้านเงนิทนุ การพฒันา

เครื่องจักร  วัตถุดิบ  ผลิตภัณฑ์  การตลาด

และแนวโน้มแฟชั่น  โดยเฉพาะการเปิด

ถนนแฟชั่น เพื่อช่วยกระจายสินค้า

 3. การศึกษาพัฒนาการของแฟชั่น

การออกแบบ รูปทรงที่มีความหลากหลาย

เช่น จากเดิมหนังที่มีความวาววับ เปลี่ยน

ค่านิยมเป็นหนงัด้านแต่นุ่ม และสีสรรค์เป็น

ไปตามเทรนด์ และการออกแบบของดไีซน์เนอร์

ที่รองรับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุน้อยลง 

 4. การเน้น Classic line เช่น รปูแบบ

ที่เรียบง่าย เน้นความสง่างาม แต่ยังคง

ความทันสมัย ตอบรับทุกสาขาอาชีพ และ

ใช้ได้กับทุกโอกาส

 5. การเน้น Harmony ทีผ่สมผสาน

ผิวสัมผัสที่แตกต่างของหนังจระเข้กับคู่สีที่

กลมกลืนกันระหว่างเส้นสายกับ เรขาคณิต  

และวสัดปุระกอบอืน่ๆ กบัความรูส้กึทีน่่าตืน่เต้น

หรูหราในตัวเอง

๏ Road Map สู่อนาคตที่ยั่งยืน
 เครื่องหนังในอนาคตโดยเฉพาะ

หนงั Exotic ซึ่งมีเอกลักษณ์ ความสวยงาม

โดดเด่น ที่แฝงไว้ด้วยมนต์เสน่ห์ที่ใครๆ ต่าง

ใฝ่หามาไว้ใช้ เพื่อให้มีความแตกต่าง ในด้าน

ความสวยงามที่โดดเด่น และมีเอกลักษณ์

ต่างจากคนอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด ควรจะมี

การก�าหนด Road Map การพัฒนา ดังนี้

 1. การสร้างตราผลิตภัณฑ์ และ

ร่วมกันพัฒนาการออกแบบโดยมุ่งเน้นตลาด

เฉพาะกลุ่ม (Niche Market)

 2. การพัฒนา ยกระดับ ผู้ประกอบ

การจาก OEM สู่ ODM และ OBM ด้วย

การคดิค้นนวตักรรมใหม่ๆ เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่

ให้แก่ผลิตภัณฑ์ 

 3. การพัฒนาระบบเครื อข่า ย

วสิาหกจิ (Cluster) และการรวมกลุม่ในสมาชกิ

Cluster ที่ท�าให้การด�าเนินธุรกิจครบวงจร 

ตั้งแต่ต้นน�้า-กลางน�้า–ปลายน�้า 

 4. การมหีนงัสอืรบัรองจากกรมป่าไม้

ตามอนสุญัญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ

ซึ่งชนิดพืชป่าและสินค้าป่าที่ใกล้สูญพันธุ ์ 

เพื่ออ�านวยความสะดวกต่อการค้าระหว่าง

ประเทศ (CITES) 

 5. การแสดงสินค้า (Road Show) 

ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

 6. การจัดหาที่จ�าหน่ายสินค้าโดย

ผู้ผลิต (Outlet) ตามเส้นทางการท่องเที่ยวที่

ส�าคัญ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงได้โดยสะดวก 

 7. การสร้างถนนแฟชั่น เพื่อให้

สินค้าเครื่องหนัง Exotic สามารถขยาย

ตลาดและกระจายได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

 8. ผู้ประกอบการควรมีฟาร์มเลี้ยง 

Exot ic ของตัวเอง เพื่อให ้สามารถท�า

การผลิตได้ครบวงจร และสามารถควบคุม

วัตถุดิบทั้งปริมาณและคุณภาพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

 9. หาแนวทางพัฒนาความร่วมมือ

ด้านเทคโนโลยีกับประเทศผู้น�าแฟชั่น
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สัมภำษณ์พิเศษ
Q  ภาพรวมอุตสาหกรรมไทยในยุค 2010 เป็นอย่างไร

 ภาคอตุสาหกรรมไทยในปี 2010 (2553) มแีนวโน้มทีจ่ะขยายตวั
ได้อย่างต่อเนื่อง จากสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ชัดเจน
มากขึ้น โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียและเศรษฐกิจในกลุ่ม
ตลาดใหม่ ส่วนใหญ่มีสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจน ส�าหรับปัจจัยภายใน
ประเทศนั้น จากสถานการณ์การเมืองที่มีการชุมนุมเกิดขึ้น สิ่งที่จะ
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยค่อนข้างชัดเจนมีอยู ่ 3 ด้าน ได้แก่ 
1. การท่องเที่ยว 2. การเบิกจ่ายงบของภาครัฐตามโครงการต่างๆ ที่อาจ
จะมีความล่าช้าเกิดขึ้น และ 3.ความเชื่อมั่นของผู้บรโิภค ส�าหรับผล
กระทบต่อภาคอุตสาหกรรมนั้น หากการชุมนุมไม่มีเหตุรุนแรงมาก 
จนถงึขัน้ปิดสนามบนิและท่าเรอืหรอืสถานการณ์การชมุนมุทีเ่กดิผลกระทบ
หากเกิดในระยะสั้นก็จะส่งผลกระทบกับภาคอุตสาหกรรมไม่มากนกั
เพราะขณะนี้ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนการส่งออกมากกว่าการ
จ�าหน่ายในประเทศ ทั้งนี้ในภาคการส่งออกก�าลังฟื้นตัว 
 โดยในช่วง 2-3 เดอืนทีผ่่านมาความเชือ่มัน่ในภาคอตุสาหกรรม
เติบโตขึ้นมาก ค�าสั่งซื้อ (ออร์เดอร์) จากต่างประเทศมีเข้ามาเพิ่มขึ้น
บางสนิค้าค�าสัง่ซือ้ยาวล่วงหน้าถงึช่วงสิน้ปีแล้ว ซึง่เป็นผลจากเศรษฐกจิ
โลกที่เริ่มดีขึ้น ขณะที่ในระยะต่อไป แม้ว่าตัวเลขอัตราการขยายตวัของ
การส่งออกอาจชะลอลง เนือ่งจากผลของฐานทีค่่อยๆ สงูขึน้ใน เดอืนถดัๆ ไป
แต่ก็มีความเป็นไปได้สูงที่ทิศทางการส่งออกตลอดทั้งปี 2553 จะมีอัตรา
การขยายตัวโดยเฉลี่ยสูงเป็นตัวเลข 2 หลัก เนื่องจากเศรษฐกิจโลก
ยังคงมีสัญญาณฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งอานิสงส์จากการเปิดตลาด
การค้าเสรีที่ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งแรงขับเคลื่อนจากการส่งออกนี้ น่าจะ
ยังช่วยประคับประคองการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมไทยในปีนี้ไว้ได้ 
อย่างไรกต็าม กย็งัจะต้องมกีารตดิตามปัจจยัข้างต้นดงักล่าวอย่างใกล้ชดิ 
และจากปัจจัยต่างๆดังที่ได้กล่าวไปแล้ว หากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ไม่เกิดขึ้น
รุนแรง ก็จะท�าให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในปี 2553 กลับมาขยายตัว
เป็นบวกในช่วงร้อยละ 6.0–8.0 และ GDP ภาคอุตสาหกรรมในปี 2553
จะกลบัมาขยายตวัในช่วง 4.5–5.5 จากในปี 2552 ที ่GDP ภาคอตุสาหกรรม
หดตวัร้อยละ 5.1 และดชันผีลผลติอตุสาหกรรมหดตวัร้อยละ 7.2 
 ในส่วนของแนวโน้มในปี 2553 ในอุตสาหกรรมรายสาขาที่
ส�าคัญ ได้แก่
 1. อตุสาหกรรมรถยนต์ ในปี 2553 คาดว่าจะมกีารผลติรถยนต์
ประมาณ 1.40 ล้านคนัขยายตวัจากปี 2552 ประมาณร้อยละ 40 โดย
เป็นการผลติเพือ่การจ�าหน่ายในประเทศประมาณ 6 แสนคนั และการผลติ
เพื่อการส่งออกประมาณ 8 แสนคัน ซึ่งเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจโลก
และเศรษฐกจิในประเทศทีเ่ริม่ฟ้ืนตวั ส�าหรบัตลาดในประเทศมปัีจจยับวก
จากนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล (Eco Car) ซึ่งจะมีค่ายรถยนต์เปิดตัว Eco Car ในช่วง
ต้นปี 2553 และปัจจัยหนึง่มาจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
ผ่านแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านราคาน�้ามันที่
เริ่มปรับตัวสูงขึ้น อาจส่งผลต่อความต้องการหรือพฤติกรรมการเลือก

คนวงใน มองภาพใหม่
อุตสาหกรรมไทย

รศอ. อภิวัฒน์ อสมาภรณ์...
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ซื้อรถยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 2. อตุสาหกรรมเครือ่งใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ แนวโน้ม
ในปี 2553 คาดว่าจะมีการปรับตัวดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง โดยการผลิต
จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.50 และการส่งออกจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.97
เมือ่เทยีบกบัปีก่อน จากค�าสัง่ซือ้ทีเ่กดิจากความต้องการของผลติภณัฑ์
ที่แท้จริงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่มาจากความต้องการของ
ภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นหลังจากเศรษฐกิจเริ่มมีการฟื้นตัว ประกอบกับการ
ผลิตสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น เช่น iPad ซึ่งเป็นแรงกระตุ้น
ให้ความต้องการซื้อสินค้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น
อีกด้วย รวมถึงกลุ่ม LCD TV/Cell phones ที่ยังมีความต้องการ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการที่หลายค่ายมีการออกรุ่นใหม่มาอย่าง
สม�่าเสมอ โดยในกลางปี 2553 จะมีฟุตบอลโลกจะช่วยกระตุ้นสินค้า
กลุ่มภาพและเสียงเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
 3. อุตสาหกรรมอาหาร ในปี 2553 คาดว่าการผลิตใน
อุตสาหกรรมนีจ้ะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3  ขณะที่การส่งออกคาด
ว่าจะขยายตวัร้อยละ 10.5 อนัเนือ่งมาจากการเริม่ฟ้ืนตวัของประเทศ
ผู้น�าเข้า อาทิ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ที่เป็นปัจจัย
หลกัท�าให้การผลติและส่งออกสนิค้าอาหารไทยเพิม่ขึน้  อย่างไรกต็าม
จ�าเป็นต้องติดตามภาวะและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะมีผลต่อการผลิต
และส่งออกอาหารของไทย อาท ิการกดีกนัทางการค้าในรปูแบบต่างๆ
โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โรคระบาดต่างๆ
รวมทั้งการเร่งแก้ไขปัญหาของจีนในเรื่องความปลอดภัยอาหารที่เคย
ถกูปฏเิสธการน�าเข้า เริม่กลบัมาส่งออกได้และอาจมผีลต่อการแข่งขนั
กับสินค้าไทยในอนาคต
 4. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ในปี 2553 คาด
การณ์ว่าการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจะขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับปี 2552 เนื่องจากแนวโน้มตลาดมีความ
ต้องการมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสิ่งทอที่จะส่งเข้าไปยังเวียดนาม ซึ่ง
เป็นฐานการผลิตเครื่องนุ่งห่มที่ส�าคัญรองจากจีน รวมถึงการพัฒนา
เทคโนโลยแีละระบบการผลติ การท�าระบบซพัพลายเชน และผลติสนิค้า
ทีม่นีวตักรรมใหม่ๆ มมีลูค่าเพิม่สงูขึน้เพือ่หนคีูแ่ข่ง อกีทัง้เน้นการพฒันา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากกระแสความต้องการ
ผลิตภัณฑ์นี้มีมากขึ้น โดยเฉพาะจากประเทศคู่ค้า เช่น สหรัฐอเมริกา 
สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น จึงต้องวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มี
คุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยส�าคัญ
เพือ่ให้สามารถแข่งขนัในตลาดโลกได้ ส�าหรบัเหตคุวามวุน่วายทางการเมอืง
ในขณะนี้ยังไม่กระทบต่อการส่งออกในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม มากนกั เพราะส่วนใหญ่เป็นการสั่งซื้อล่วงหน้า แต่
การที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นจะกระทบต่อการแข่งขันเป็นอย่างมาก ส่วน
ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ถือเป็นปัญหาใหญ่ในอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  

Q  ขีดความสามารถโดยรวมของอุตสาหกรรมไทยเป็น
อย่างไรในเวทีโลก

 จากผลการวิเคราะห์ความสามารถการแข่งขันในภาพ
รวม สถาบันจัดล�าดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ 
ได้แก่  Institute for Management Development (IMD) และ 
World Economic Forum (WEF) ชี้ว่าในปี 2552 ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศไทย เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแล้ว 
ไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงกว่าอินเดีย ฟิลิปปินส์ และ
อนิโดนเีซยี ในขณะทีด้่อยกว่า สงิคโปร์ จนี และมาเลเซยี (ข้อมลูจาก
IMD ปี 2552 ไทยอยูใ่นอนัดบัที ่26 จาก 57 ประเทศ ขึน้จากปี 2551
ทีอ่ยูใ่นอนัดบัที ่27) โดยทีไ่ทยมจีดุแขง็คอื ขนาดของตลาดในประเทศ
และต่างประเทศ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน
และประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน ในขณะที่ความพร้อมด้าน
เทคโนโลยี ความเข้มแข็งของสถาบันที่ เป ็นตัวแทนของสาขา
อุตสาหกรรมต่างๆ เสถียรภาพทางการเมือง การศึกษา ซึ่งจะต้องให้
ความส�าคัญในการพัฒนาให้มากขึ้น 
 อย่างไรกด็ ีไทยยงัมปัีจจยัแวดล้อมทีส่นบัสนนุต่อการพฒันา
อตุสาหกรรมทีด่ ีเช่น ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิภายใต้กรอบการค้าเสรี
การที่ไทยตั้งอยู ่ในภูมิภาคที่เป็นฐานการผลิตสินค้าที่หลากหลาย 
และมีทรัพยากรการผลิตและแรงงานอยู่มาก อีกทั้งมีข้อได้เปรียบ
ด้านภูมิประเทศในการเป็นศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค และเป็นจุด
เชื่อมต่อการในการขนส่งสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ โดยมีการพัฒนา
เส้นทางหลักในการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศ
ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง

Q     นโยบายหรือแนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ในภาพรวมเป็นอย่างไร

 กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) โดยคณะกรรมการจัดท�า
แผนแม่บทกระทรวงอุตสาหกรรม 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) ได้
ด�าเนินการจัดท�าแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2553-2557) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการก�าหนดกระบวนทัศน์
และทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557)
อันจะเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการสร้างภูมิคุ ้มกันที่ดีให้กับภาค
อตุสาหกรรม และจะน�ามาซึง่การเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั
และการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาว 
 ทั้งนี้จากผลการด�าเนินงานจัดท�าแผนแม่บทการพัฒนา
อุตสาหกรรมฯ อก. สามารถก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
อุตสาหกรรม ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553–2557) ได้ดังนี้
 1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
และภาคอุตสาหกรรมในการแข่งขัน และการสร้างความเชื่อมโยงสู่
พื้นที่และตลาดอาเซียน โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมมี
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ขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
 2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สร้าง
คณุค่ามนีวตักรรม และเชือ่มโยงกบัการใช้วตัถดุบิในประเทศ รวมทัง้
อตุสาหกรรมต้นน�า้ โดยมเีป้าหมายเพือ่ให้เกดิการพฒันาอตุสาหกรรม
ที่สร้างคุณค่าและนวัตกรรม รวมทั้งอุตสาหกรรมต้นน�้า
 3. ยทุธศาสตร์พฒันาอตุสาหกรรม เพือ่สงัคมและสิง่แวดล้อม
โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมตระหนกัและให้ความส�าคัญ
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
 4. ยทุธศาสตร์ส่งเสรมิการลงทนุเพือ่การพฒันาประเทศอย่าง
ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

Q   หากแบ่งอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มต่างๆ ตามศักยภาพ
การแข่งขัน มีแนวทางการพัฒนาอย่างไรเพื่อเพิ่มเติมเต็ม
ส่วนที่ขาด เสริมส่วนที่แกร่งให้ภาคอุตสาหกรรมไทยมี
ขีดความสามารถที่สูงขึ้นทัดเทียมคู่แข่งจากทั่วโลก

 อก. ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในทุกสาขา
อุตสาหกรรม โดยได้ด�าเนนินโยบาย และมาตรการ เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาผลิตภาพการผลิต สร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรม
และช่วยเหลืออุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น 
การค้าเสร ีความได้เปรยีบในการแข่งขนัของประเทศทีม่ตีลาดขนาดใหญ่
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคเอกชนไทยโดย
เฉพาะอุตสาหกรรม SMEs ให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน ดังนี้
 1. พัฒนาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต ่อการเพิ่มผลิตภาพ
ตามแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม 
(Productivity) ได้แก่ การยกระดับความสามารถทักษะแรงงาน
มาตรฐานผลติภณัฑ์ การบรหิารจดัการของผูป้ระกอบการ เพิม่ประสทิธภิาพ
เครื่องจักร และพัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่
อุปทานในภาคอุตสาหกรรม 
 2. พฒันายกระดบัผลติภณัฑ์ สร้างมลูค่าเพิม่ โดยด�าเนนิการ
ตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา สร้างนวัตกรรมให้กับ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าเพิ่ม  ด้วยการ
พัฒนาองค์ความรู้ การสนับสนนุการน�างานวิจัยมาใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณชิย์ บนพื้นฐานความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และ
สถาบันการศึกษา
 3. ยกระดบัคณุภาพ และมาตรฐานผลติภณัฑ์ไทย มเีป้าหมาย
ให้ผูป้ระกอบการมมีาตรฐานสนิค้าเทยีบเท่าระดบัสากล โดยการส่งเสรมิ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ตอบสนองความต้องการของตลาด เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการขยายตลาดสินค้า รวมทั้งการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 4. การดูแล ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย

ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมตระหนกัในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขอนามัยในชุมชน โดยการ
ส่งเสริมการผลิตที่เป ็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ
มลพิษอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมให้
มีการน�าของเสีย และกากอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่ เปิดโอกาสให้
ชมุชนมส่ีวนร่วมในการแก้ไขป้องกนั และอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม รวมถงึ
การจัดท�าแผนงานควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
 5. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรม ในส่วน
ของอุตสาหกรรมที่ต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ 
SMEs อก. ได้ร่วมมือกับกระทรวงการคลัง สถาบันการเงิน และ
ภาคเอกชน ในการช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับ
SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และลดภาระต้นทุนสินเชื่อ

Q  ประเมินในสายตาของท่าน การพัฒนาอุตสาหกรรม
ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนของไทย ณ ขณะนี้เป็น
อย่างไร มีจุดร่วมที่ลงตัวเพื่อพัฒนาขีดความสามารถการ
แข่งขันให้สูงขึ้นหรือไม่อย่างไร

 รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม และผูบ้รหิารระดบัสงู
ของ อก. มีนโยบายในการบริหารงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของอุตสาหกรรม พัฒนาศักยภาพ และยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย  ดังนี้
 1. บูรณาการการท�างานของหน่วยงานใน อก. และภาค
เอกชน โดยใช้แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรม ของ อก. เป็นหลัก
ในการด�าเนนิงาน เชื่อมโยงไปสู่ยุทธศาสตร์ในระดับกรม ยุทธศาสตร์
ในระดับพื้นที่ และยุทธศาสตร์ของภาคเอกชน 
 2. สร้างเวทีการมีส่วนร่วม ในการหารือร่วมกับหน่วยงาน
ภายใน อก. และภาคเอกชน เพื่อร่วมกันวางกลยุทธ์การพัฒนา และ
แก้ไขปัญหาของภาคอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย อก. ได้รับความร่วมมือ
อย่างดีจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้า และ
หอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสถาบันอิสระ
ต่างๆ เช่น 
 2.1 มาตรการคลงัสมองเพือ่ชาต ิยทุธศาสตร์ภาครฐัเอกชน 
เป็นนโยบายที่  อก. ได้ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สภาหอการค้าและหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย
และสถาบันอิสระต่างๆ จัดการประชุมหารือ เพื่อบูรณาการแผนงาน 
ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาในภาค
อุตสาหกรรมให้สอดคล้อง และตอบสนองต่อความต้องการของภาค
เอกชนอย่างแท้จริง     
 2.2 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในกรณีมาบตาพุด
โดย อก. ได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งคณะท�างานกลาง
เพื่อให้ข้อมูลและค�าปรึกษาแนะน�าภาคอุตสาหกรรมเพื่อด�าเนนิการ
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ให้เป็นไปตามมาตรา 67 วรรคสองของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย
(คณะท�างานกลางฯ) โดยมผีูช่้วยรฐัมนตรปีระจ�ากระทรวงอตุสาหกรรม
เป็นประธาน และมอีงค์ประกอบเป็นผูแ้ทนจากกระทรวงอตุสาหกรรม
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  และกระทรวงสาธารณสขุ
คณะท�างานกลางฯ มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลและค�าปรึกษาแนะน�า
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อด�าเนนิการให้เป็นไปตามมาตรา 67 วรรคสอง
ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย ใน 2 ส่วน คือ  
 1) การให้ข้อมูลและค�าปรึกษาแนะน�ากรณีโครงการที่ถูก
ศาลปกครองสัง่ชะลอโครงการ 64 โครงการเพือ่ให้สามารถด�าเนนิการ
ต่อไปได้ 
 2) การให้ข้อมูลและค�าปรึกษาแนะน�าในด�าเนนิการให้เป็น
ไปตามมาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย
(การจัดท�ารายงาน EIA อาจรุนแรง) แก่โครงการที่อยู ่ในข่ายจะ
ต้องด�าเนนิการ ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้สามารถด�าเนินการจัดท�ารายงาน EIA อาจรุนแรงเป็นไปได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยให้ผู้ประกอบการที่ต้องการทราบแนวทาง
การปฏบิตัติามมาตรา 67 วรรคสอง ตดิต่อที ่ศนูย์บรกิารกลาง ณ ศนูย์
ประสานการบรกิารด้านการลงทนุ (OSOS) อาคารจตัรุสัจามจรุ ีชัน้ 18 
เพื่อให้การให้ค�าปรึกษาแนะน�าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 3. ปรับตัวโดยใช้หลักธุรกิจ โดยการก�าหนดตัวชี้วัด และ
ให้ภาคเอกชนร่วมเป็นผู้ประเมินการท�างานของหน่วยงานใน อก. ทั้ง
หน่วยงานในส่วนกลาง และอุตสาหกรรมจังหวัด รวมถึงหน่วยงาน
ภายใต้สังกัดของกระทรวงอุตสาหกรรม

Q   ในฐานะผูด้แูลภาคอตุสาหกรรม อยากพดูถงึผูป้ระกอบการ
แทนรฐับาล ส�าหรบัการพฒันาภาคอตุสาหกรรมอย่างเป็นระบบ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอย่างยั่งยืน

 ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมหลักของประเทศมีความได้เปรียบใน
ด้านแรงงานราคาถูก และความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ง
ความได้เปรียบนีก้�าลังจะหมดไป ประกอบกับประเทศยังต้องพึ่งพา
การลงทนุ เครือ่งจกัร เทคโนโลย ีและพลงังานจากต่างประเทศในสดัส่วน
ที่สูง  รวมทั้งมีการพึ่งพาตลาดส่งออกหลักเพียงไม่กี่ตลาดส่งผลให้
ความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรมไทยถดถอย ประกอบกบับรบิท
การเปลีย่นแปลง และแนวโน้มการแข่งขนัในอนาคตประเทศไทยจ�าเป็น
ทีจ่ะต้องมุง่แสวงหาแนวทางการพฒันาใหม่ๆ เนือ่งจากความสามารถ
ในการแข่งขันโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ที่ถูก
ใช้เป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมาหลาย
ทศวรรษมีข้อจ�ากัดมากขึ้นตามพลวัตโลก และการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากร (Demographic Change) ทีส่่งผลให้โครงสร้าง
เศรษฐกจิ การค้า การลงทนุ ของไทยต้องมกีารปรบัเปลีย่นตามไปด้วย
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยช่วงเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจยุคเก่าทีส่่วน
ใหญ่เป็นการผลิต โดยใช้ความประหยัดต่อขนาด ซึ่งมีความเสี่ยง

ในการระบายสินค้า หากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ หรือการหดตัวของ
ตลาดขึน้ การก้าวสูเ่ศรษฐกจิยคุใหม่ผ่านการปรบัเปลีย่นจากสนิค้าและ
บรกิารทีเ่น้นปัจจยัการผลติ (Factor driven growth) เป็นการขบัเคลือ่น
เศรษฐกจิโดยเน้นด้านความคดิสร้างสรรค์ (Creativity driven growth)
ซึง่เป็นการมุง่เน้นไปทีก่ารเพิม่คณุค่า/สร้างมลูค่าให้กบัสนิค้ากลุม่ทีไ่ทย
มีความสามารถในการแข่งขันอยู่แล้ว รวมถึงการมุ่งเน้นส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันในกลุ่มสินค้าที่ไทยมีศักยภาพ/มีความ
สามารถหลกั (Core Competency) เป็นการเฉพาะเจาะจงมากยิง่ขึน้
ด้วยการแสวงหาสนิค้า และบรกิารของไทยทีม่ศีกัยภาพการเตบิโตไปสู่
เศรษฐกจิยคุใหม่ทีม่กีารใช้ทรพัย์สนิทีจ่บัต้องไม่ได้ (IntangibleAssets)
หรือทรัพย์สินทางปัญญา และ การสร้างสรรค์มูลค่าเป็นปัจจัยขับ
เคลื่อนใหม่ ประเทศไทยน่าจะมีโอกาส/ศักยภาพในการประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจสร้างสรรค์มาเป็นปัจจัยขับเคลื่อนใหม่ โดยใช้ความโดด
เด่นที่เป็นคุณลักษณะ/เอกลักษณ์เฉพาะของไทยได้ไม่ยาก เพยีงแต่
ต้องมกีารพฒันาด้านความรู ้ซึง่หากสามารถพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ให้ผลิตสินค้าบนฐานองค์ความรู ้ที่ดีนั้น ก็จะเป็นรากฐานให้เกิด
การพฒันาไปในรูปแบบอื่นๆได้ง่าย
 นัยส�าคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตต้อง
ด�าเนนิการขับเคลื่อนการพัฒนาในวงกว้างให้ครอบคลุมภาคการผลิต
อย่างแท้จรงิและเชือ่มโยงกนัทัง้เกษตร อตุสาหกรรม และบรกิารอยูบ่น
พืน้ฐานของความมศีกัยภาพและความสามารถหลกั (Core Competency) 
ประกอบกบัวฒันธรรม ภมูปัิญญาท้องถิน่ ผนวกเข้ากบัการใช้องค์ความรู้
และนวัตกรรม ทั้งนี้ การพัฒนาจะต้องมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรม
ที่เป ็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Creative and Green Industry) 
ในขณะเดยีว กนัต้องมส่ีวนรบัผดิชอบต่อสงัคมให้มากขึน้ เพือ่ความเป็น
อตุสาหกรรมทีม่กีารสร้างคณุค่าอย่างยัง่ยนื (Sustainable Industry)

A

16 วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม



ดัชนีอุตสาหกรรม 

ไตรมาสที่ 1 ปี 2553

 

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ในไตรมาสที่ 1/2553 (มกราคม-มีนาคม 2553) เมื่อ

เทียบกับไตรมาสก่อน พบว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลค่าเพิ่ม) ดัชนีการส่งสินค้า 

ดัชนีสินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง ดัชนีอัตราส่วนสินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง ดัชนีแรงงานในภาค

อุตสาหกรรมและดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น

 เมือ่เทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปี

ก่อน พบว่า ดชันผีลผลติอตุสาหกรรม (มลูค่า

เพิม่) ดัชนกีารส่งสินค้า ดัชนีแรงงานในภาค

อุตสาหกรรม และดัชนีผลิตภาพแรงงาน

อตุสาหกรรม เพิม่ขึน้ แต่ดชันสีนิค้าส�าเร็จรูป

คงคลังและดัชนีอัตราส่วนสินค้าส�าเร็จรูป

คงคลัง ลดลง โดยดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุ่มอุตสาหกรรม)

ภำวะแนวโน้มเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

ฐานเฉลี่ยรายเดือน ปี2543 และเป็นดัชนทีี่ยังไม่ปรับผลกระทบของฤดูกาล

ส่วนดัชนีอุตสำหกรรมและกำรวิเครำะห์  

     ศูนย์สำรสนเทศเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 
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ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุ่มอุตสาหกรรม)

 ดัชนีสินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง มี 26

อุตสาหกรรมที่มีสินค้าส�าเร็จรูปเพิ่มขึ้นได้แก่ 

การผลิตเครื่องจักรส�านกังาน เครื่องท�าบัญชี

และเครือ่งค�านวณ การผลติผลติภณัฑ์ทีไ่ด้จาก

การกลั่นน�้ามันปิโตรเลียม การผลิตสตาร์ช

และผลิตภัณฑ์จากสตาร์ช การผลิตรองเท้า

การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล ้า

ขั้นมูลฐาน การผลิตผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต

ซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ การแปรรูปและ

การถนอมสัตว์น�้า และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น�้า

การผลติเครือ่งแต่งกาย ยกเว้นเครือ่งแต่งกาย

ที่ ท� า จ ากขนสั ต ว ์  ก า รผลิ ต เค รื่ อ งดื่ ม

ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รวมทั้งน�้าดื่มบรรจุขวด 

การผลิตหลอดอิ เล็กทรอนิกส ์และส ่วน

ประกอบอิเล็กทรอนกิส์ เป็นต้น

 ดชันกีารส่งสนิค้า ม ี42 อตุสาหกรรม

ทีม่กีารส่งสนิค้าเพิม่ขึน้ คอื การผลติเครือ่งจกัร

ส�านกังาน เครื่องท�าบัญชีและเครื่องค�านวณ

การผลติยานยนต์  การผลติหลอดอเิลก็ทรอนกิส์

และส่วนประกอบอิเล็กทรอนกิส์ การแปรรูป

และการถนอมสัตว์น�้า และผลิตภัณฑ์จาก

สตัว์น�า้ การผลติเหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็กล้า

ขั้นมูลฐาน การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป

อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ

ซึง่มไิด้จดัประเภทไว้ในทีอ่ืน่ การผลติผลติภณัฑ์

ยางอื่นๆ การผลิตอุปกรณ ์ที่ ใช ้ ในทาง

ทัศนศาสตร์และเครื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับการ

ถ่ายภาพ เป็นต้น

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม มี 44 

อุตสาหกรรม ที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ 

การผลิตเครื่องจักรส�านกังาน เครื่องท�าบัญชี

และเครือ่งค�านวณ การผลติยานยนต์  การผลติ

หลอดอิเล็กทรอนิกส ์และส ่วนประกอบ

อิเล็กทรอนิกส์การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งาน

ทั่วไปอื่นๆ การแปรรูปและการถนอมสัตว์น�้า

และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น�้า การผลิตเครื่อง

เพชรพลอยและรปูพรรณ และของทีเ่กีย่วข้อง

การผลติเหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็กล้าขัน้มลูฐาน

การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์และ

เครือ่งอปุกรณ์เกีย่วกบัการถ่ายภาพ การผลิต

เครื่องใช้ในบ้านเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภท

ไว้ในที่อื่นการผลิตรถจักรยานยนต์  เป็นต้น

(ฐานเฉลี่ยรายเดือน ปี 2543 และเป็นดัชนทีี่ยังไม่ปรับผลกระทบของฤดูกาล)

18 วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม



 ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 

มี 33 อุตสาหกรรมที่มีแรงงานเพิ่มขึ้น ได้แก่  

การผลิตเครื่องจักรส�านกังาน เครื่องท�าบัญชี

และเครื่องค�านวณ การผลิตผลิตภัณฑ์จาก

ดนิชนดิไม่ทนไฟ ซึง่ใช้กบังานก่อสร้าง การผลติ

สิง่ของอืน่ๆทีท่�าจากกระดาษและกระดาษแขง็

การแปรรปูและการถนอมสตัว์น�า้ และผลติภณัฑ์

จากสตัว์น�า้ การผลติเครือ่งดืม่ทีไ่ม่มแีอลกอฮอล์

รวมทั้งน�้าดื่มบรรจุขวด การผลิตเครื่องรับ

โทรทัศน์และวิทยุ และสินค้าที่เกี่ยวข้อง

การผลิตเครื่องใช้ในบ้านเรือน ซึ่งมิได้จัด

ประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตเครื่องจักรที่ใช้

งานทัว่ไปอืน่ๆ การผลติรถจกัรยานยนต์ เป็นต้น

 

 ดชันผีลติภาพแรงงานอตุสาหกรรม

มี 35 อุตสาหกรรมที่มีผลิตภาพแรงงาน

อุตสาหกรรมเพิม่ขึน้ ได้แก่ การผลติยานยนต์

การผลติหลอดอเิลก็ทรอนกิส์และส่วนประกอบ

อิเล็กทรอนิกส์การผลิตเครื่ องแต ่ งกาย 

ยกเว ้นเครื่องแต ่งกายที่ท�าจากขนสัตว ์ 

การผลติเหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็กล้าขัน้มลูฐาน

การผลติเครือ่งจกัรทีใ่ช้งานทัว่ไปอืน่ๆ การจดั

เตรยีมและการป่ันเส้นใยสิง่ทอรวมถงึการทอ

สิง่ทอ การผลติ เครือ่งเพชรพลอยและรปูพรรณ

และของที่เกีย่วข้อง การผลติผลติภณัฑ์ยาสบู   

การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ การผลิตน�้าตาล 

เป็นต้น

 อัตราการใช้ก�าลังการผลิต  มี 45

อุตสาหกรรมที่มีอัตราการใช้ก�าลังการผลิต

เพิม่ขึน้ คือ การผลิตยานยนต์ การผลิต

เครื่องจักรส�านักงาน เครื่องท�าบัญชีและ

เครื่องค�านวณ การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์

เหล็กกล้าขั้นมูลฐาน การจัดเตรียมและ

การปั ่นเส้นใยสิ่งทอรวมถึงการทอสิ่งทอ 

การผลิตเครื่องจักรที่ ใช ้งานทั่วไปอื่นๆ  

การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆการแปรรปูและ

การถนอมสัตว์น�้าและผลิตภัณฑ์ จากสัตว์น�้า

การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส ์และส ่วน

ประกอบอเิลก็ทรอนกิส์ การผลติผลติภณัฑ์โลหะ 

ประดิษฐ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รวมทั้ง

น�้าดื่มบรรจุขวด เป็นต้น 

หมายเหตุ : *ข้อมูลเบื้องต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ สศอ. ที่ www.oie.go.th
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 “ผิวพรรณสวย   ท�าให้มีเสน่ห์   แลดูอ่อนวัย”

ประโยคนี้แบบนี้เรามักจะได้ยินอยู่บ่อยๆ  และสามารถ

พิสูจน์ได้ด้วยตา  การมีผิวพรรณสวยโดยธรรมชาติมี

มาได้โดยก�าเนิด นอกจากนี้ยังสามารถเกิดได้จากการใช้

ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางเพื่อบ�ารุงและประทินผิวพรรณ

ให้สวยได้

เครื่องส�าอางดี  ฝีมือไทย

สมพิศ นำคสุข

          ศูนย์สำรสนเทศเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

สศอ.พบผู้ประกอบกำร

20 วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม



 ครัง้นี ้จงึขอน�าประสบการณ์การเยีย่มชมโรงงาน

ของผู้ประกอบกิจการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง 

ซึ่งเป็นอีกสาขาอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีการพัฒนาการผลิต

จนสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศปีละมากโข และมี

การพฒันาเทคโนโลโนย ีนวตักรรมการผลติอย่างไม่หยดุยัง้

จนป ัจจุบันประเทศไทยเป ็นแหล ่ งผลิตผลิตภัณฑ ์

เครื่องส�าอางที่ส่งให้ผู้รักความสวยความงามทั่วทุกมุมโลก

ได้ใช้กัน

 บรษิทั เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์

จ�ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัในเครอืสหพฒัน์ ตัง้โรงงานอยูท่ี่

600/4 สวนอตุสาหกรรมศรรีาชา  หมูท่ี ่11 ถนนสขุาภบิาล 8

ต�าบลหนองขาม อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ถือเป็น

อกีบรษิทัตวัอย่างทีม่กีารจดัการธรุกจิทีด่ ีมกีารพฒันาอย่าง

ไม่หยุดยั้งส�าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางบ�ารงุและ

ประทินผิวพรรณทุกประเภท 

 ปัจจบุนั บรษิทั เอส แอนด์ เจฯ มลีกูค้าต่างประเทศ

ทีส่�าคญั เช่น ญีปุ่น่ ออสเตรเลยี แคนนาดา องักฤษ มาเลเซยี

ไต้หวนั ฮ่องกง ฯลฯ และมสีดัส่วนของการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์

เครื่องส�าอางในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วน

62 : 38 ซึ่งการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีลักษณะ

การขายเป็นแบบ Contract manufacturing และยังมี

เป้าหมายในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดย

การเข ้าร ่วมงานแสดงสินค้าในประเทศและงานแสดง

สนิค้านานาชาตใินต่างประเทศ เช่น เยอรมนั ฮ่องกง เป็นต้น

 รับฟังบรรยาย

ซึ่งบริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง 

เพราะนัน่หมายถงึการโชว์ศกัยภาพของ ผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอางฝีมอืคนไทย

ให้คนทัว่โลกได้รบัรูร้บัทราบโดยทัว่กนั การทีบ่รษิทัฯ จะยนืหยดัมาได้กว่า 30 ปี

ไม่ใช่เรือ่งง่ายๆ นบัจากวนัก่อตัง้บรษิทัฯ เมือ่ 22 เมษายน 2523 แต่ด้วย

ประสบการณ์การบรหิารจดัการธรุกจิทีม่ปีระสทิธภิาพ มกีารพฒันาผลติภณัฑ์

เครือ่งส�าอางอย่างต่อเนือ่ง จากจดุเริม่ด้วยการเป็นผูร้บัจ้างผลติเครือ่งส�าอาง

โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา

จนสามารถวจิยัพฒันาการผลติผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอางได้เองและเป็นทีย่อมรบั

ของตลาดทั้งในประเทศและทั่วโลก ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง

ของบรษิทัฯ จะประกอบด้วยผลติภณัฑ์ Skin care & Toiletries, Cosmetics

 ซึ่งผลิตตามค�าสั่งซื้อของลูกค้าซึ่งมีแบรนด์ซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู ้ใช้ทั่ว
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โลก ได้แก่ BSC, MTI, SHISEIDO, Covermark เป็นต้น และ 

Gift sets ซึ่งจะจ�าหน่ายอยู่ในตลาดประเทศอังกฤษ และยุโรป 

ดงันัน้ ทกุวนันีบ้รษิทัฯ จงึมคีวามพร้อมส�าหรบัการเปลีย่นแปลงทกุด้าน

ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบของ ความแข็งแกร่งของบริษัทฯ 

โดยบริษัทแห่งนี้ได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์ เครื่องส�าอางคุณภาพดีได้

มาตรฐาน มกีารวจิยัพฒันาผลติภณัฑ์ด้วยเครือ่งจกัรทีม่ปีระสทิธภิาพ

และใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม การผลิตเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เครื่อง

ส�าอางคุณภาพดี ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของลูกค้าควบคู่ไปกับ

การพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ จนได้รับใบรับรองมาตรฐาน

คุณภาพระดับโลกและรางวัลการันตีมากมาย เช่น หนังสือรับรอง

มาตรฐานการผลติ “GMP” จากส�านกังานคณะกรรมการอาหาร และ

ยา (อย.) กระทรวงสาธารณสขุ ใบรบัรองระบบบรหิารคณุภาพมาตรฐาน

ISO 9001 : 2000 ใบรับรองระบบบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม

ISO 14001 : 2004 จากสถาบัน RWTUV ประเทศเยอรมัน 

ใบรบัรองคณุภาพมาตรฐาน ISO : 17025 เครือ่งส�าอางประเภทโลชัน่

จ ากกรมวิ ทยาศาสตร ์ ก ารแพทย ์  กระทรวงสาธารณสุ ข 

รางวลัอตุสาหกรรมดเีด่น (The Prime Minister’s Industry Awards)

ประเภทการบริหารงานคุณภาพ จากกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นต้น

 นอกจากนี ้ในโลกธรุกจิยคุนี ้คอื การแข่งขนัทีร่นุแรงมากยิง่

ขึน้ บรษิทัฯ กไ็ม่ได้มองข้ามสิง่นีไ้ปและให้ความส�าคญัเป็นอย่างยิง่

 ถ่ายภาพที่ระลึก

 ประชันสาวผิวสวยของบริษัท
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โดยการมุ่งเน้นพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางที่มีคุณภาพ ไม่

มุ่งแข่งขันด้านราคา แต่ต้องตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้

มากทีส่ดุ บรษิทัฯ จงึได้เน้นการวจิยัความต้องการของผูใ้ช้อย่างเข้มข้น

เพื่อให้ข้อมูลที่สามารถใช้ประกอบการวิจัยและพัฒนาการผลิตที่จะ

ได้ผลิตภัณฑ์ซึ่งถูกใจตลาด สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม

และปลอดภัยกับผู้ใช้ทั่วโลก หรืออาจกล่าวได้ว่า คือ การพัฒนาการ

ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางให้เข้ากับทุกสภาพผิวนัน่เอง 

 อกีทัง้ ในเรือ่งการสร้างลกูค้าให้เชือ่มัน่ในผลติภณัฑ์แม้จะเป็น

เรื่องที่ยากยิ่ง แต่มีสิ่งที่ยากกว่านัน่คือ การรักษาฐานลูกค้าให้ภักดีต่อ

ผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ จึงมีกิจกรรมเพื่อสังคมควบคู่ไปกับการจ�าหน่าย

สินค้าเพื่อขยายตลาดตามที่กล่าวมาแล้ว โดยบริษัทฯ ได้เปิดโรงงาน

ให้กลุ่มบุคคลหรือคณะต่างๆ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อรับทราบ

ขั้นตอนการผลิต และจัดให้มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ค�าแนะน�าและ

ตอบค�าถามอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

ระหว่างคณะผูเ้ข้าชมโรงงาน และผูป้ฏบิตังิานในโรงงาน ซึง่บทสนทนา

แลกเปลี่ยนจะถูกน�าไปจัดท�าเป็นบทสรุป เพื่อน�าเสนอต่อผู้บริหาร

ระดับสูงของโรงงานเพื่อน�าไปปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ในทางที่

ดีขึ้นต่อไป และขณะเดียวกันคณะผู้ดูงานที่หลากหลาย ก็จะได้รับ

ความรูค้วามเข้าใจในกระบวนการผลติต่างๆ ซึง่จะท�าให้เกดิความมัน่ใจ

ในผลติภณัฑ์มากยิง่ขึน้แล้ว ยงัสามารถน�าความรูท้ีไ่ด้กบัสิง่ทีพ่บเหน็นัน้

ไปบอกต่อแก่คนใกล้ชิด หรือเพื่อนร่วมงาน และบุคคลอื่น ๆ ต่อไป

ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างให้ผลิตภัณฑ์ที่ดีได้มาตรฐานของบริษัทฯ 

ได้รับความพึงพอใจและวางใจจากลูกค้าที่หลากหลายได้ 

 ที่สุด การได้เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องส�าอางของ

บรษิทั เอส แอนด์ เจฯ ในครัง้นี ้ท�าให้ได้รูส้กึว่า เครือ่งส�าอาง ฝีมอืไทย

ส่งให้ผูใ้ช้ทัว่โลกมผีวิพรรณสวยสดใส มเีสน่ห์ ดอู่อนกว่าวยั ปลอดภยั

อย่างแน่นอน และนีก่ค็อื อกีหนึง่ความภาคภมูใิจในฝีมอืไทย ค่ะ. 

 สถานที่แสดงและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
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ปที่ 6 ฉบับที่ 20

ใบอนุญาตเลขที่ ปน.(น)/3314 ปณ.สามเสนใน
ถาฝากสงในประเทศ ไมตองผนึกตราไปรษณียากร



 หากกล่าวถึงกระแสนิยมในปัจจุบัน ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า

กระแสอนรุกัษ์นยิมสิง่แวดล้อมมผีูส้นใจในวงกว้างมาก และมแีนวโน้ม

จะมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท�าลาย

สิ่งแวดล้อมมีให้ทุกคนเห็นอย่างชัดเจน เช่น สภาวะอากาศที่

เปลี่ยนแปลงไปในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยที่ฤดูหนาว

ที่ผ่านมามีอากาศหนาวกว่าปีก่อนมาก ดังนัน้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ใหม่ให้เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมจงึเป็นส่วนหนึง่ ซึง่สามารถตอบสนอง

ความต้องการของผู้บรโิภคที่มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมได้ 

 นวัตกรรมสิ่งทอสีเขียว (Eco-Innovative Textiles) คือ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

ความรู ้และเทคโนโลยี รวมทั้งมุ ่งพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอสู ่

การพฒันาทีย่ัง่ยนื โดยทีก่ารพฒันานวตักรรมสิง่ทอสเีขยีวมกีารด�าเนนิการ

อย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในขณะนี้ผู้บรโิภคให้ความสนใจ

หรือความต้องการมีมากขึ้น และตลาดยินดีที่จะซื้อสินค้าเหล่านี้

ไม่ว่าด้วยราคาทีส่งูขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสนิค้าทัว่ไป หรอืในราคาที่

เท่ากนั ดงันัน้ประเทศไทยควรหนัมาพฒันาสนิค้านวตักรรมสิง่ทอสเีขยีว

เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดีขึ้น

 การพัฒนานวัตกรรมสิ่งทอสีเขียวสามารถท�าได้หลาก

หลายรูปแบบ เนื่องจากโอกาสในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และ

กระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีหลายด้าน โดยนกัวิจัย

สามารถพัฒนาจากสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรม

รวมถึงนักออกแบบสามารถน�าความรู ้และความเชี่ยวชาญมา

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตสิ่งทอให้เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  โดยตัวอย่างการพัฒนามีดังต่อไปนี้ 

 1. การน�าวสัดทุีใ่ช้แล้วมาใช้ใหม่ (recycling and 

use of waste as raw materials)
 หลกัการนีเ้ป็นทีส่นใจจากผูบ้รโิภคมากขึน้ ในการวจิยัตลาด

พบว่าผูบ้รโิภคส่วนมากเหน็ชอบทีจ่ะซือ้สนิค้าทีม่วีสัดทุีใ่ช้แล้ว ในทาง

ปฏิบัติรัฐควรส่งเสริมและช่วยในการสนับสนนุให้ราคาวัสดุเหล่านี้มี

ราคาต้นทุนที่ต�่าลง รวมทั้งภาคเอกชนควรท�าการตลาดเพื่อเพิ่ม

ความต้องการของผู้บรโิภค ตัวอย่างนวัตกรรมสิ่งทอประเภทนี้ เช่น 

นวัตกรรมสิ่งทอสีเขียว 

เกร็ดควำมรู้คู่อุตสำหกรรม

อำนนท์ เศรษฐเกรียงไกร

ส�ำนกันโยบำยอุตสำหกรรมรำยสำขำ 2
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การน�าพรมที่ใช้แล้วมาย่อยและพัฒนาเป็นแผ่นรองพื้น (underlay) 

ทีเ่กบ็เสยีงได้ การน�าเส้นใยไนล่อนจากพรมทีใ่ช้แล้วมาใช้เป็นวสัดเุสรมิแรง

ในคอนกรตี ซึง่สามารถลดปัญหาการจดัการขยะทางอ้อมได้ เป็นต้น

 2. การออกแบบผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม

(ecodesign)
 เป็นการออกแบบที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดย

พิจารณาถึงผลกระทบของสินค้าตั้งแต่เริ่มผลิตจนถึงหลังการใช้งาน

เป็นการออกแบบที่เป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมไฟฟ้า และยานยนต์

และขณะนี้เริ่มเป็นที่นิยมส�าหรับสิ่งทอด้วย ซึ่งอุตสาหกรรมตั้งแต่

ต้นน�า้ถงึปลายน�า้ในห่วงโซ่อปุทานต้องร่วมมอืกนั ตวัอย่างนวตักรรม

สิ่งทอประเภทนี้ เช่น เส้นใยพอลิแล็คติก แอซิด (polylactic acid; 

PLA) ซึ่งเป็นเส้นใยประดิษฐ์ที่ใช้วัตถุดิบจากข้าวโพด จึงสามารถ

ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เป็นต้น

 3. การใช้วตัถดุบิทีส่ามารถผลติใหม่ได้  (renewables)
 โดยการมุ่งเน้นใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ซึ่งสามารถผลิต

เพิ่มเติมได้ในอัตราเร็วกว่าการน�าไปใช้เพื่อทดแทนวัถุดิบสังเคราะห์

และสารเคม ีเป็นการพฒันาทีย่ัง่ยนืเนือ่งจากสามารถผลติได้ต่อเนือ่ง

ในอตัราทีเ่รว็กว่าการใช้งาน เส้นใยธรรมชาตแิละสารสกดัจากสมนุไพร

สามารถน�ามาประยุกต์ในการใช้งานต่างๆ ตัวอย่างนวัตกรรมสิ่งทอ

ประเภทนี้ เช่น การพัฒนาสิ่งทอเทคนคิที่ต้องการความแข็งแรงสูง 

โดยเลือกใช้เส้นใยธรรมชาติ เช่น ป่าน ปอ กัญชง เป็นต้น

 4. การจดัการกบัของเสยี  (waste management)
 โดยมุ่งเน้นการจัดการของเสียจากการผลิตให้มีการน�าสาร

ข้างเคียงจากการผลิตบางประเภทที่สามารถผลิตเป็นสินค้าอื่นได้

ออกมา การบ�าบัดของเสียก่อนปล่อยออกสู ่สิ่งแวดล้อม ให้มีผล

กระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อยทีส่ดุ ตวัอย่างนวตักรรมการจดัการของเสยี

เช่น บรษิทั Lenzing จ�ากดั ประเทศออสเตรยี ทีผ่ลติเส้นใย regenerated

cellulose สามารถเอาสารข้างเคยีงจากการผลติ เช่น xylitol ออกมา

และน�าไปท�าเป็นสารให้ความหวาน และยังมีการบ�าบัดของเสียได้

อย่างดีเยี่ยมซึ่งท�าให้ได้ฉลากสิ่งแวดล้อม (Eco Lable) โดยทาง

บริษัทได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม  ซึ่งลูกค้าก็ได้ให้การตอบรับเป็นอย่างดี

 5. การใช ้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิต (novel 

technology) 
 ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีมีอยู่มากมายและน�าไปใช้ใน

อตุสาหกรรมสิง่ทอมากขึน้เรือ่ยๆ เทคโนโลยเีหล่านีส้ามารถท�าให้การผลติ

ใช้พลงังานน้อยลงและลดของเสยี ตวัอย่างนวตักรรมสิง่ทอประเภทนี้

เช่น เทคโนโลยพีลาสมาทีส่ามารถตกแต่งสิง่ทอโดยไม่ใช้น�า้และสารเคมี 

การใช้กาวไหมในการตกแต่งฝ้ายโดยทดแทนสารเคมี รวมทั้ง

นาโน
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เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทมากในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น

ตัวอย่างนวัตกรรมสิ่งทอสีเขียวของประเทศไทย
 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอได้ร ่วมกับวิทยาลัย

ปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พัฒนานวัตกรรมสิ่งทอสีเขียว 

คือ ผ้าปิดจมูกที่ใช้เส้นใยที่ย่อยสลายได้ (PLA) และใช้เทคโนโลยี

อิเลคโตรสปินนิ่ง (electrospinning) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งผสมสารสกัดจากธรรมชาติของเปลือกมังคุด ซึ่งมีฤทธิ์ใน

การต้านทานเชื้อวัณโรค

 ในการวจิยันีไ้ด้เลอืกพอลแิอลแลค็ตกิแอซดิ (poly L-lactic 

acid) เนื่องจากเป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ 

ซึ่งพอลิแล็คไทด์ถูกน�ามาใช้ทางการแพทย์ เช่น ใช้ในการเย็บแผล

 จากการวจิยัพบว่า เส้นใยพอลแิอลแลค็ตกิแอซดิ ไม่สามารถ

ต้านเชื้อแบคทีเรียชนิดใดๆ ได้เลย แต่เมื่อใส่สารสกัดจากเปลือก

มังคุดในเส้นใยพอลิแอลแล็คติกแอซิด จึงสามารถต้านเชื้อแบคทีเรีย

ชนดิ S.aureus และ B.Subtilis ได้ โดยเมื่อปริมาณสารสกัดจาก

เปลือกมังคุดที่ใส่ในเส้นใยมากขึ้นการต้านเชื้อแบคทีเรียก็เพิ่มขึ้นด้วย

 ผลการทดสอบฤทธิใ์นการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้วณัโรค

ดื้อยาโดยสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่เคลือบบนแผ่นอิเล็คโตรสปิน

พบว่าสารสกัดจากเปลือกมังคุดเข้มข้น 30% และ 50% ที่เคลือบ

บนแผ่นเส้นใยอิเล็คโตรสปิน สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ

วัณโรคดื้อยาได้มากกว่า 99.99% แผ่นอิเล็คโตรสปินดังกล่าวถูกน�า

ไปพฒันาเป็นองค์ประกอบของแผ่นปิดจมกูเพือ่ใช้ในสาธารณะ  ซึง่ช่วย

ในการป้องกันเชื้อวัณโรค และแผ่นกรองอากาศในเครื่องปรับอากาศ  

ซึ่งสามารถลดเชื้อแบคทีเรียและวัณโรคได้

 จากตัวอย่างที่ได้กล่าวมาและหลักการต่างๆ ในการพัฒนา

ข้างต้น ประเทศไทยมศีกัยภาพสงูในการพฒันานวตักรรมสิง่ทอสเีขยีว

เนื่องจากประเทศไทยมีวัตถุดิบจากธรรมชาติค่อนข้างมาก นอกจาก

นี้การออกแบบและเทคโนโลยีที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านผสมผสาน

เทคโนโลยีทันสมัยสามารถน�ามาสู่สินค้าสีเขียวได้ ในขณะเดียวกัน

สินค้าประเภทนี้มีความต้องการในตลาดที่ส�าคัญ เช่น ตลาดสหภาพ

ยุโรป และตลาดญี่ปุ่น มากขึ้นเรื่อยๆ หรือแม้แต่ตลาดในประเทศเอง

ก็มีการตื่นตัวมากขึ้น เช่น ถุงช็อปปิ ้งที่ท�าจากผ้าเป็นต้น ส�าหรับ

อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยในการพัฒนาสิ่งทอสีเขียว สามารถท�าได้โดย

การสนับสนนุให้มีงานวิจัยด้านนี้มากขึ้น การส่งเสริมความร่วมมือ

ระหว่างนกัวิจัยด้านสิ่งทอและด้านอื่นๆ รวมทั้งนกัออกแบบจะช่วย

เปิดโอกาสใหม่ให้กบัอตุสาหกรรมสิง่ทอในภาวะการแข่งขนัทีร่นุแรงนี้

(ข้อมูลจาก :  นวัตกรรมสิ่งทอ (Innovative Textiles)

            :  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
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“รอบรั้ว สศอ”

 สศอ. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม เสริมสร้างวัฒนธรรม ASSA
 นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เสริมสร้าง
วัฒนธรรม ASSA งาน ASSA ด้วยใจ ด้วยหัวใจ ASSA” โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และพนกังาน
จากทกุกรมในสงักดักระทรวงอตุสาหกรรมเข้าร่วมงานอาสาอย่างพร้อมเพรยีง ภายในงานมกีจิกรรมการแสดง
และเกมการละเล่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมอาสา ให้ร่วมสนกุมากมาย ณ ห้องประชุม กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553

 สศอ. แถลง เพิ่ม Productivity เกินเป้าเสริมแกร่งอุตฯ ไทยครบเครื่อง
 นายอภิวัฒน์ อสมาภรณ์ รองผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ร่วมด้วย
ผูบ้รหิาร สศอ. เปิดแถลงข่าวในประเดน็ “ส่อง Productivity-โครงสร้างพืน้ฐานทางปัญญา อตุฯ ไทย ปี ’53” 
โดยวัดผลความส�าเร็จในรอบ 6 เดือน มีความคืบหน้าไปกว่า 48.03% สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ได้ 14 ผลิตภัณฑ์ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตได้ 4 เทคโนโลยี พัฒนาบุคลากรที่มีทักษะสูงถึง 153 คน และ
พัฒนาโรงงานได้ 44 โรงงาน ขณะเดียวกันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แผนแม่บทฯ ยังควบคู่ไปกับ 
การยกระดับเทคโนโลยีการผลิต เช่น ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการฟอกย้อม นับว่าเป็นอีกหนึ่ง 
ความส� า เร็ จ  และสามารถด� า เนินงานได ้อย ่ างทะลุ เป ้ า  ณ ห ้องประชุม 203 สศอ . 
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 

 สศอ. แถลงดัชนีผลผลิตอุตฯ ไตรมาสแรกโต 31%
 ดร.สมชาย หาญหริญั รองผูอ้�านวยการส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 
ร่วมด้วยผูบ้รหิาร สศอ. แถลงเปิดข่าวในประเดน็ “มองอตุสาหกรรมไทยไตรมาส 1 
และแนวโน้มการขยายตวั” โดยดชันผีลผลติอตุสาหกรรมไตรมาส 1 ปี 2553  ขยาย
ตวัร้อยละ 31 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน มอีตัราการใช้ก�าลงัการผลติสงูถงึร้อยละ 62.9 ถอืเป็นการฟ้ืน
ตวัอย่างต่อเนือ่งนบัตัง้แต่ไตรมาส 4 ปี 2552 ทีข่ยายตวัร้อยละ 11.5 อตุสาหกรรมหลกัทีเ่ป็นปัจจยัหนนุให้ดชันี
อตุสาหกรรมไตรมาสแรกขยายตวั คอื ยานยนต์, Hard Disk drive, สิง่ทอ ฯลฯ ณ ห้องประชมุ 601 สศอ. เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2553 

 อก. สุขสันต์ครอบครัวเดียวกันวันสงกรานต์
 กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมชุ่มฉ�่าไปกับเทศกาลสงกรานต์ภายใต้งาน “อก. สุขสันต์ครอบครัว
เดียวกันวันสงกรานต์” โดยมีนายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม น�าคณะผู้บริหารและ
ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้ารดน�้าขอพรจากนายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม ณ ส�านกังานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมน�าขบวนแห่พระพุทธรูป เพื่อให้ข้าราชการ
กรมต่างๆ ได้ร่วมสรงน�้าพระในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายได้จัดให้มีพิธีรดน�้าขอพร ข้าราชการเกษียณอายุ 
และเล่นน�้าสงกรานต์ร่วมกัน ณ บริเวณด้านหน้าตึก กพร. เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553

 ดัชนีอุตฯ ก.พ. 2553 พุ่งพรวด 31.3% ยานยนต์ผลิตเพิ่มเฉยีด 100%
นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อ�านวยการส�านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมประจ�าเดือนกุมภาพันธ์ 2553 พร้อมด้วย ดร.สมชาย หาญหิรัญ รองผู้อ�านวยการส�านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม และอนุกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือน
กุมภาพันธ์ 2553 พุ่ง 31.3% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน อุตสาหกรรมส�าคัญที่ส่งผลด้านบวก
ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive, เหล็ก เหล็กกล้า และอุตสาหกรรม
การแปรรูปสัตว์น�้า ณ ห้องประชุม 202 สศอ. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553
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ตัวชี้วัดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม
ป 2552 ป 2553 

าม่ีท  
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ตัวแปรชี้นําเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 

    ปจจัยภายในประเทศ 

        ติลผรากนาด  

          บิดถุตัวาคนิสาขเาํนรากาคลูม   

           (ลานดอลลารสหรัฐฯ) 

9,801.3 11,707.3 14,303.1 15,870.4 16,699.9 5,234.7 5,498.1 5,967.2 ธปท. 

(-44.1) (-39.3) (-32.8) (2.9) (70.4) (57.2) (86.9) (69.1) 

          นทุาคนิสาขเาํนรากาคลูม   

           (ลานดอลลารสหรัฐฯ) 

8,416.0 8,090.7 9,303.6 9,917.1 10,361.6 3,208.9 3,169.9 3,982.7 ธปท. 

(-19.6) (-24.1) (-15.6) (-3.9) (23.1) (4.4) (18.8) (48.9) 

          น้ัสะยะรจิกรธุาํน้ชีีนชัด  109.9 111.3 113.9 116.8 118.2 116.8 119.3 118.5 ยชิณาพงวรทะรก  

(-4.4) (-2.7) (0.1) (6.4) (7.5) (6.0) (7.8) (8.8) 

          หาสตอุคาภน่ัมอ่ชืเมาวค กรรม  

          3 านหงาขนอืดเ  

74.2 89.2 100.6 112.5 110.9 111.0 114.6 107.2 ส.อ.ท. 

(-23.7) (8.9) (14.9) (45.0) (49.5) (49.0) (57.0) (42.7) 

          ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 155.3 150.3 154.6 162.4 173.9 169.6 173.3 178.7 ธปท. 

(-13.2) (-15.7) (-12.8) (-6.2) (12.0) (5.9) (12.1) (18.2) 

          บิดนัมาํ้นาคาร   42.9 59.4 68.2 76.1 78.6 78.3 76.4 81.2 EIA 

(-56.2) (-52.0) (-42.2) (30.4) (83.3) (87.8) (95.4) (69.4) 

          นย่ีลปเกลแารตอั  

          บาท/ ฯฐัรหสราลลอด  

35.3 34.7 33.9 33.3 33.4 33.0 33.1 32.4 ธปท. 

(9.0) (7.5) (0.2) (-4.4) (-5.3) (-5.4) (-6.2) (-4.3) 

          อัตราแลกเปลี่ยนบาท/100 เยน  37.8 35.7 36.3 37.1 34.0 36.2 36.7 29.3 ธปท. 

(22.8) (15.8) (15.3) (2.2) (-9.9) (-6.3) (-4.0) (-20.0) 

          อัตราแลกเปลี่ยนบาท/ รโูย  46.0 47.2 48.5 49.1 45.5 47.1 45.3 44.1 ธปท. 

(-5.2) (-6.3) (-4.7) (7.0) (-1.0) (2.0) (0.5) (-5.5) 

       คภโิรบรากนาด                    

          คภโิรบผูน่ัมอ่ชืเมาวคีนชัด  12.1 11.0 11.7 18.5 23.6 27.4 24.9 18.6 ยชิณาพงวรทะรก  

  (-31.2) (8.9) (20.2) (73.1) (95.9) (109.2) (91.5) (84.2) 

          นชกอเคาภคภโิรบคภโปุอีนชัด  124.0 125.5 129.1 131.8 133.0 132.6 133.0 133.6 ธปท. 

(-5.3) (-4.3) (-2.5) (2.3) (7.3) (4.8) (9.7) (7.4) 

          งิรจทแ่ทีรกรตษกเดไยาร  85.6 64.9 67.9 139.7 96.5 113.2 92.7 83.7 คํานวณโดย สศค. 

กศส กาจลูมอข . (-3.0) (-19.5) (-18.2) (5.8) (12.8) (13.6) (9.9) (14.9) 

       ดานตลาด                   

          ยพัรทกัลหดาลตีนชัด  

          ยทไศทเะรปงหแ  (SET) 

433.6 549.9 664.8 703.0 735.3 696.6 721.4 788.0 ตลาดหลักทรัพย 

ยทไศทเะรปงหแ  (-46.8) (-32.2) (1.9) (66.3) (69.6) (59.1) (67.2) (82.6) 

     ปจจัยตางประเทศ                   

         ฯฐัรหสจิกฐษรศเาํน้ชีีนชัด  90.5 92.4 96.3 99.6 102.5 101.6 102.5 103.3 OECD 

(-11.2) (-8.6) (-2.1) (6.7) (13.2) (12.0) (13.5) (14.2) 

         นุป่ีญจิกฐษรศเาํน้ชีีนชัด  91.6 92.4 95.8 99.3 102.4 101.5 102.5 103.4 OECD 

(-10.4) (-9.5) (-4.1) (4.1) (11.9) (10.0) (12.1) (13.4) 

         ูยอีจิกฐษรศเาํน้ชีีนชัด  92.1 95.0 99.2 102.4 104.4 103.8 104.4 104.9 OECD 

(-9.4) (-4.9) (2.6) (10.1) (13.3) (13.1) (13.6) (13.3) 

         ฯฐัรหสคภโิรบผูน่ัมอ่ชืเมาวคีนชัด  58.3 68.2 68.4 70.2 73.9 74.4 73.6 73.6 University of Michigan 

(-20.1) (14.4) (5.5) (21.7) (26.8) (21.6) (30.7) (28.4) 

         นุป่ีญคภโิรบผูน่ัมอ่ชืเมาวคีนชัด  27.3 35.2 40.0 39.2 39.9 39.0 39.8 40.9 ESRI 

(-25.7) (3.9) (29.2) (40.0) (46.0) (47.7) (49.1) (41.5) 

จิกฐษรศเงาทน่ัมอ่ชืเมาวคีนชัด ูยีอ  71.5 75.6 84.1 91.9 96.5 96.0 95.9 97.7 EUROSTAT 

(-30.3) (-23.7) (-9.0) (14.9) (35.0) (32.0) (34.7) (38.4) 

         หมายเหตุ: () วัตยายขราการตัอ งึถยามห (%)

โดย : มรรกหาสตุอจิกฐษรศเนางกันาํส มรรกหาสตุอจิกฐษรศเยจัิวกันาํส

หมายเหตุ: () หมายถึง อัตราการขยายตัว (%)
โดย : ส�านกัวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส�านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 20 เมษายน - มิถุนายน 2553

 ตวัเลขหลายค่าย/ส�านกัฯ พดูถงึเศรษฐกจิของไทยฟ้ืนกลบั
มาแล้วพร้อมเศรษฐกิจโลกฟื้น หลังจากซบเซาตลอดปีที่ผ่านมา 
โดยไตรมาสแรกของปี 2553 สัญญาณชัดเจนว่าฟื้นจริง แต่...
ไตรมาสที ่2 ต้องรอดกูนัอกีทว่ีาเหตปัุจจยัทางการเมอืงทีเ่กดิขึน้
จะส่งผลต่อประเทศในด้านต่างๆ มากน้อยเพียงใด
 โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ที่ต ่างได้รับผลกันไป
ตามวิถี เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยดูว่ายังน่าสดใส บาง
อุตสาหกรรมก็ยังเป็นค�าถาม เช่น อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับไทยส่อแววฟื้น…มีให้อ่านในเล่มค่ะ
 หากจะได้มุมมองที่เป็นภาพรวมอุตสาหกรรม ฉบับนี้
น�าท่านพบกับ “อภิวัฒน์ อสมาภรณ์” รองผู ้อ�านวยการ
ส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม คนวงในผูค้ลกุคลอียูก่บัการพฒันา
อุตสาหกรรมมหภาคมายาวนาน และท�าให้ท่านผู้อ่านได้มอง
ภาพใหญ่อุตสาหกรรมของไทยได้อย่างผู้เจนจัด
 ในอนาคตอตุสาหกรรมจะพฒันาไปสูก่ารเป็นมติรกบัโลก
และสิง่แวดล้อม และอยูร่่วมกบัเราได้อย่างยัง่ยนืแท้จรงิ ฉบบันี้
น�าเสนออตุสาหกรรมพลาสตกิไทยสู ่Bioplastic ทางเลอืกใหม่...
ลดโลกร้อน และ นวัตกรรมสิ่งทอสีเขียว (Eco-Inovative
Textiles)
 พร้อมอ่าน “อนาคตเครื่องหนงัจากสัตว์ที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว (Exotic) : ความงามที่แฝงไว้ด้วยมนต์เสน่ห์” ที่มา
พร้อมความเชื่อน่ารู้...ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะคะ
 ครึง่ปีแรกผ่านไปพร้อมคมิหนัต์สูว่สัสานฤด ูดแูลสขุภาพ
ให้แข็งแรงอยู่เสมอนะค่ะ...พบกันใหม่ครึ่งปีหลังค่ะ

ด้วยความปรารถนาดี
บรรณาธิการ

บรรณาธิการแถลง

สารบัญ

ที่ปรึกษา
นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อ�านวยการส�านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดร.สมชาย หาญหิรัญ รองผู้อ�านวยการส�านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายอภิวัฒน์ อสมาภรณ์ รองผู้อ�านวยการส�านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดร.ณฐัพล รังสิตพล ผู้เชี่ยวชาญ

นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญ

นางอัจฉรียา เทพัฒนพงศ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญ

นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญ

บรรณาธิการบริหาร
นางวารี จันทร์เนตร ผู้อ�านวยการส�านกับริหารกลาง

คณะบรรณาธิการ
นายอานนท์ เศรษฐเกรียงไกร, นางสาวสมพิศ นาคสุข, นางสาววรางคณา 

พงศาปาน, นางอารียา สุภาพ, นางสาวอุบลวรรณ หลอดเงิน, นายชัยพร 

มานะกิจจงกล, นายกฤษฎา นุรักษ์, นายบุญอนนัต์ เศวตสิทธิ์

 สนใจรับเป็นสมาชิกวารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือให้ข้อเสนอแนะได้ที่ :
กลุ่มประชาสัมพันธ์ และบริการห้องสมุด ส�านกับริหารกลาง
ส�านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โทรศัพท์: 0 2202 4274, 0 2202 4284 โทรสาร: 0 2644 7023 www.oie.go.th
 บทความและข้อเขียนต่างๆ ที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้เป็นทัศนะส่วนบุคคลของผู้เขียน 

สัญญาณการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรม
ไทยหลังเศรษฐกิจโลกฟื้น  
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ทิศทางที่สดใสของ
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย                                                                                                     

พัฒนาการอุตสาหกรรม
พลาสติกไทยสู่ Bioplastics 
ทางเลือกใหม่...ลดโลกร้อน 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย
จากวิกฤตการณ์...สู่การฟื้นตัว

อนาคตเครื่องหนงัจากสัตว์ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว (Exotic) : 
ความงามที่แฝงไว้ด้วยมนต์เสน่ห์ 

รศอ. อภวิฒัน์ อสมาภรณ์..
คนวงใน มองภาพใหม่
อุตสาหกรรมไทย 

ดัชนีอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 1 ปี 2553

เยี่ยมชม...เครื่องส�าอางดี ฝีมือไทย 

นวัตกรรมสิ่งทอสีเขียว 
(Eco-Inovative Textiles)

รอบรั้ว สศอ.



OIE BUSINESS INDICATORS

จัดท�าโดย : กลุ่มประชาสัมพันธ์และบริการห้องสมุด
  ส�านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2202 4274, 0 2202 4284 โทรสาร : 0 2644 7023 www.oie.go.th

 

หมายเหตุ: () วัตยายขราการตัอ งึถยามห  (%) 

  

ป 2552 ป 2553 
าม่ีท  ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
ไตรมาส 

1 
 

ม.ค. 
 

ก.พ. 
 

มี.ค.

 
     ติลผลผีนชัด  146.2 158.5 174.6 185.2 191.5 179.7 183.2 211.7 สศอ. 

(-22.0) (-10.7) (-5.5) (11.6) (31.0) (29.1) (31.1) (32.6) 
     าคนิสงสรากีนชัด  143.1 154.0 175.4 185.7 190.5 178.1 181.1 212.3 สศอ. 

(-22.6) (-15.6) (-4.2) (12.5) (33.1) (34.3) (29.7) (35.2) 
     งัลคงคปูรจ็รเาํสาคนิสีนชัด  198.1 187.2 169.3 172.2 182.2 179.1 183.6 184.1 สศอ. 

(11.9) (7.4) (-16.8) (-14.6) (-8.0) (-8.7) (-7.8) (-7.5) 
มรรกหาสตอุคาภนในางงรแีนชัด  109.4 107.0 111.2 115.8 121.1 117.9 117.0 128.3 สศอ. 

(-7.6) (-5.3) (-4.2) (2.1) (10.7) (8.3) (9.0) (14.8)
ติลผรากงัลาํกชใราการตอั  52.1 53.9 57.9 60.8 62.9 60.3 60.6 67.8 สศอ. 

(-22.7) (-15.5) (-7.6) (7.6) (20.6) (16.6) (21.2) (24.0)
กลโติลผรากคาภณรากนาถส                    

     Global Manufacturing PMI 36.0 44.7 52.0 54.2 56.1 56.1 55.4 56.8 JPMorgan 
(-29.9) (-10.7) (9.7) (46.3) (55.7) (60.3) (54.7) (52.3) 

    Global Manufacturing  
     Output Index 

33.1 46.2 55.7 57.5 58.9 60.2 57.7 58.9 JPMorgan 
(-37.0) (-8.9) (18.4) (70.0) (77.9) (96.1) (72.8) (66.9) 

     Global Manufacturing  
     new orders  Index 

32.5 47.1 56.2 57.3 58.5 59.5 57.2 58.8 JPMorgan 
(-36.7) (-3.7) (25.6) (87.1) (80.2) (97.7) (82.2) (63.8) 

    Global Manufacturing  
     Input Prices Index 

34.4 40.3 52.0 55.8 63.9 63.3 62.1 66.3 JPMorgan 
(-52.6) (-48.0) (-27.0) (44.7) (85.8) (86.7) (76.9) (93.9) 

    Global Manufacturing    
Employment Index 

35.8 40.0 46.2 49.6 51.4 50.4 51.8 52.0 JPMorgan 
(-28.5) (-18.3) (-4.4) (25.4) (43.7) (38.5) (48.0) (44.8) 

ศทเะรปนใยาภติลผรากคาภณรากนาถส

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

 EWS-IE เทอร์โมมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการชี้น�าภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป็นระยะ

เวลา 2 เดือน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระดับปกติ และ ระดับผิดปกติ โดยระดับของเหลวในเทอร์โมมิเตอร์ คือ 

ค่าความน่าจะเป็น (%) ถ้ามีระดับตั้งแต่ 0-45 ของเหลวจะเป็นสีเขียว หมายถึง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยู่ใน

เกณฑ์ปกติ หากมีระดับมากกว่า 45 ขึ้นไป ของเหลวจะเปลี่ยนเป็นสีแดง หมายถึง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยู่

ในเกณฑ์ผิดปกติ

หลักการพิจารณา EWS-IE เทอร์โมมิเตอร์

 EWS-IE เดือนพฤษภาคม 2553 

ส่งสัญญาณดี โดยตัวแปรชี้น�าเศรษฐกิจภาค

อตุสาหกรรมในเดอืนมนีาคม 2553 มกีารปรบัตวั

ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็น มูลค่าน�าเข้าสินค้าทุน และ

ดชันกีารลงทนุภาคเอกชน มกีารขยายตวัเพิม่ขึน้

จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยขยายตัว

เพิม่ขึน้ร้อยละ 45.1 และ 18.2 ตามล�าดบั ส่วน

มลูค่าน�าเข้าสนิค้าวตัถดุบิและกึง่ส�าเรจ็รปู และ

ดัชนกีารอุปโภคบรโิภคภาคเอกชน มีการขยาย

ตัวในอัตราที่ชะลอลงร้อยละ 74.3 และ 7.4 

ตามล�าดับ ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าใน

ปีเดยีวกนัพบว่า มลูค่าน�าเข้าสนิค้าวตัถดุบิและ

กึ่งส�าเร็จรูป มีการขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง

เช่นกัน เนื่องจากการน�าเข้าที่ลดลง โดยเฉพาะ

ในกลุม่สนิค้าเครือ่งเพชรพลอย อญัมณ ีเงนิแท่ง

และผลิตภัณฑ์เซรามิค

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (ถ่วงน�้าหนกัมูลค่าเพิ่ม)

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม มูลค่าการน�าเข้าวัตถุดิบ (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

อัตราการใช้ก�าลังการผลิต

The Early Warning System of Industrial Economics: EWS-IE


