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°Æ√–‡∫’¬∫ °Æ√–‡∫’¬∫ REACHREACH  : ªí®®—¬∑â“∑“¬ : ªí®®—¬∑â“∑“¬ 
μàÕÕÿμ “À°√√¡‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»‰∑¬μàÕÕÿμ “À°√√¡‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»‰∑¬  

§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π¢Õß√–‡∫’¬∫ REACH 
REACH (Registration, Evaluation, Authorization 

and Restriction of Chemicals) เปนกฎหมายดาน 

สารเคมีของสหภาพยุโรปซึ่งควบคุมการผลิตหรือการใช

สารเคมี เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและการรักษา 

สิ่งแวดลอม โดยกำหนดใหมีกระบวนการจดทะเบียน  

การประเมินความปลอดภัย และการขออนุญาตให 

ผลิต/ใชสารเคมีภายในสหภาพยุโรป ทั้งนี้ ระเบียบดังกลาว

ไดเริ่มมีผลบังคับใชแลวตั้งแตเดือนมิถุนายน 2550 

ระเบียบ REACH1 มีวัตถุประสงค คือ เพื่อรักษา

สุขอนามัยของมนุษยและคุณภาพของสิ่งแวดลอม  

รักษาและสงเสริมความสามารถในการแขงขันของ

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสารเคมีของกลุมประชาคมยุโรป  

ปองกันการแตกแยกของตลาดภายในสหภาพยุโรป  

เพิ่มความโปรงใสในการนำเสนอขอมูลของสารเคมี  

ทำใหเกิดบูรณาการของความรวมมือระหวางประเทศ  

ลดการใชสัตวทดลองในการทดสอบพิษของสารเคมี  

และเพื่อใหภาระการปฏิบัติตามกติกาสากลของสหภาพ

ยุโรปสอดคลองกฎเกณฑขององคการการคาโลก (WTO) 

 
 

°√–∫«π°“√¢Õß REACH ª√–°Õ∫¥â«¬ 
1. การจดทะเบียน (Registration) : เพื่อใหผูประกอบการมีขอมูล 

เกี่ยวกับสารเคมีที่ผลิต/ใชและนำขอมูลเหลานั้นมาจัดการสารเคมีอยาง

ปลอดภัย โดยกำหนดใหผูผลิต/ผูนำเขาสารเคมีไปยังตลาดสหภาพยุโรป  

ในปริมาณตั้งแต 1 ตัน/ป/ผูผลิต/ผูนำเขา จะตองจดทะเบียนโดยมีการกำหนด

เวลาในการจดทะเบียนสารเคมีขึ้นอยูกับปริมาณการผลิต/การใชสารเคมีตอป

ตอรายหรือตามความอันตรายของสารเคมีที่ใช ซึ่งการจดทะเบียนผูผลิต/ผูนำ

เขาไปยังสหภาพยุโรปจะตองจดทะเบียนกับ European Chemicals Agency 

(ECHA) 

 

เอกสารที่ตองใชประกอบการจดทะเบียน 

• เอกสารขอมูลความปลอดภัยของสารเคมี (Safety Data Sheet, 

SDS) : เปนเอกสารที่แสดงขอมูลตางๆ ที่จำเปนตอความปลอดภัยของ 

ผูเกี่ยวของกับผลิตภัณฑสารเคมี/เคมีภัณฑ ในทุกระดับขั้นตั้งแตผลิต/ขนสง/

เก็บรักษา/ใชงาน/จำกัด  ซึ่งสารเคมีหรือเคมีภัณฑที่ตองทำ SDS ไดแก 

 - สารเคมีหรือเคมีภัณฑจัดเปนวัตถุอันตรายตาม Directive 67/548/

ECC หรือ 1999/45/EC ไดแก สารระเบิดได/วัตถุระเบิด (explosive)  

สารออกซิไดส (oxidising) สารไวไฟสูงมาก (extremely flammable)  

สารไวไฟสูง (highly flammable) สารไวไฟ (flammable) สารเปนพิษสูง 

1 European Commission, “Reach in brief” (December 2006) p.4 

(μÕπ∑’Ë 1) (μÕπ∑’Ë 1) 
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(very toxic) สารเปนพิษ (toxic) สารอันตราย (harmful) 

สารกัดกรอน (corrosive) สารระคายเคือง (irritant)  

สารที่ทำใหเกิดอาการแพ (sensitization) สารกอมะเร็ง 

(carcinogen) สารกอใหเกิดการกลายพันธุ (mutagenic) 

สารที่เปนพิษตอระบบสืบพันธุ (toxic for reproduction) 

สารอันตรายตอสิ่งแวดลอม (dangerous of the 

environment) 

 - สารเคมีที่จัดเปน PBT2 และ vPvB3 

 - เคมีภัณฑที่ไมไดจัดอยูในประเภทสารอันตราย

แตมีสวนประกอบของสารเคมีที่จัดวาเปนอันตราย 

ในสถานะกาซ ณ 0.2% โดยปริมาตร หรือในสถานะ 

ที่ไมใชกาซ ณ 1% โดยน้ำหนัก, มีสวนประกอบของ 

สาร PBT หรือ vPvB ณ 0.1% โดยน้ำหนัก และมี 

สวนประกอบของสารเคมีที่จำกัดการใหมีอยู ไดใน 

สถานประกอบการ 

• ขอมูลทางเทคนิค (Technical dossier) : สำหรับ

ผูผลิต/ผูนำเขาสารเคมีในปริมาณตั้งแต 1 ตัน/ป  โดย

ประกอบดวย 

 - ขอมูลของผูผลิตหรือนำเขาสารเคมี (Identify 

the manufacture/importer) 

 - ขอมูลเกี่ยวกับสารเคมี (Identify substance) 

 - ขอมูลเกี่ยวกับการผลิตและการใชสารเคมี 

(Information manufacture and use of the 

substance) 

 - การจัดประเภทสารเคมีและการแสดงฉลาก 

(Classification and labelling) 

 - ขอแนะนำการใชสารเคมีอยางปลอดภัย (Guidance on safe use 

of the substance) 

 - ขอมูลจากการศึกษาสมบัติของสารเคมี (Study summaries of 

information) 

 - ขอเสนอสำหรับการทดสอบ (Proposals for testing) 

 - ขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการลักษณะและโอกาสที่ผู เกี่ยวของ 

จะสัมผัสสาร (Exposure information) 

• รายงานประเมินความปลอดภัยของสารเคมี (Chemical safety 

report, CSR) : สำหรับผูผลิต/ผูนำเขาสารเคมีในปริมาณตั้งแต 10 ตัน/ป  

ประกอบดวย 

 - การประเมินอันตรายตอสุขภาพมนุษย (Human health hazard 

assessment) 

 - การประเมินความเปนอันตรายตอสุขภาพมนุษยตามสมบัติทางเคมี

กายภาพ ( Human health hazard assessment of physicochemical 

properties)  

  • การเปนสารระเบิดได (explosivity)  

  • การเปนสารไวไฟ (flammability)  

  • การเปนสารออกซิไดส (oxidising potential)  

 - การประเมินความเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม (Environmental 

hazard assessment) 

  • ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในดานตางๆ เชน ดิน น้ำ ชั้นบรรยากาศ  

  • ผลกระทบที่เกิดขึ้นสะสมระหวางหวงโซอาหาร  

  • ผลกระทบตอการทำงานของสิ่ งมีชีวิตขนาดเล็กในระบบ 

ยอยสลายของสิ่งปฏิกูล 

  • การประเมินลักษณะในความเปนสาร PBT และ vPvB 

 

2 สารพิษตกคางยาวนานและสะสมในสิ่งมีชีวิต 
3 สารพิษตกคางยาวนานมากและสะสมในสิ่งมีชีวิตไดดีมาก 
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สารเคมีที่ไดรับการยกเวนไมตองจดทะเบียน 

สารเคมีที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ไดแก สารโพลิเมอร สารเคมีที่ใช

ในกระบวนการผลิตโดยไมสัมผัสสิ่งแวดลอม สารเคมีที่ถูกควบคุมดวย

กฎหมายอื่น เชน ยา อาหาร สารกัมมันตภาพรังสี ฯลฯ และสารที่ขออนุญาต

ใหใชในการวิจัยและพัฒนา 

 

ระยะเวลาในการจดทะเบียน4 

 

2. การตรวจสอบและประเมินรายงานการศึกษา

ถึงอันตรายและความเสี่ยงของสารเคมีที่ใชใน 

การผลิต (Evaluation) : หนวยงานประเทศสมาชิก 

(Member State Agency, MA) จะประเมินความเปน

อันตรายและความเสี่ยงของสารเคมีจากเอกสารที่มี 

ผูขอจดทะเบียนยื่นเสนอมา โดยการตรวจประเมินจะมี  

2 ลักษณะ คือ 

 - การประเมินเอกสาร เปนการตรวจสอบขอเสนอ

เพื่อทำการทดสอบสำหรับสารเคมีที่มีหรืออาจมีความไว

เกี่ยวกับ PBT, vPvB และ/หรือ สารที่มีสมบัติกอมะเร็ง 

เปนพิษ เปลี่ยนแปลงระบบสืบพันธุ หรือสารเคมีที่ไดรับ

การจำแนกเปนสารอันตรายในปริมาณ ณ 100 ตัน/ป  

ที่การใชงานสงผลใหเกิดการแพรกระจายในบริเวณกวาง

จะไดรับสิทธิ์ในการจดทะเบียนกอน  

 - การประเมินสารเคมี เพื่อใหเปนไปในทาง

เดียวกัน Agency ตองจัดทำหลักเกณฑสำหรับการจัด

ลำดับสารเคมี โดยใชหลักความเสี่ยงและการทำ 

การประเมินโดยตองพิจารณาถึง 

  • ขอมูลความเปนอันตราย  

  • ขอมูลการสัมผัส 

  • ชวงปริมาณของสารรวมทั้งปริมาณรวม 

จากการจดทะเบียนของผูจดทะเบียนหลายราย 
หมายเหตุ : 
1 คือ สารที่เปนพิษมากตอสิ่งมีชีวิตในน้ำและอาจทำใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
ในระยะยาว 

2 คือ สารกอมะเร็ง (Carcinogen) สารกอการกลายพันธุ (Mutagenic) และสารที่มีพิษตอ
ระบบสืบพันธุ (Toxic to Reproduction ; Reprotoxic) categories 1 และ 2 ตามที่
กำหนดไวใน Directive 67/548/EEC 

1 มิถุนายน 2550 มีผลบังคับใช 

1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2551 จดทะเบียนลวงหนา 

ธันวาคม 2551 - พฤศจิกายน 2553 สารเคมีที่มีปริมาณมากกวา 

 1,000 ตัน 

 สารเคมีประเภท N : R50-531 

 ที่มีปริมาณมากกวา 100 ตัน 

 สารเคมีประเภท CMR2 

 ที่มีปริมาณมากกวา 1 ตัน 

พฤศจิกายน 2553 - มิถุนายน 2556 สารเคมีที่มีปริมาณมากกวา 

 100 ตัน 

มิถุนายน 2556 - มิถุนายน 2561 สารเคมีที่มีปริมาณมากกวา 1 ตัน 

 ระยะเวลา ชนิด/ปริมาณของสารเคมี 

4 European Commission DG Environment 
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3. ก า ร อนุ ญ า ต ใ ห ผ ลิ ต ห รื อ ใ ช ส า ร เ ค มี 

(Authorization) : สารที่ตองขออนุญาตกอนการผลิต/ใช 

ไดแก สารที่เปนอันตรายในการใชและสัมผัสเปนอยางมาก 

ไดแก สาร Carcinogen, Mutagen, Toxic for 

reproduction (CMR), Persistent, Bioaccumulative 

and Toxic Substance (PBT) และ very Persistent 

and very Bioaccumulate Substance (vPvB)  ทั้งนี้  

ผูขออนุญาตจะตองพิสูจนใหคณะกรรมาธิการ ซึ่ง

ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญที่ไดรับการแตงตั้งอยางเปนกรณี

ไปวา สามารถใชสารเคมีนั้นๆ เพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 

ไดอยางปลอดภัย ซึ่งการอนุญาตนอกจากจะพิจารณา

จากผลการประเมินความเสี่ยงและมาตรการในการ

ปองกันอันตรายแลวยังคำนึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ

และสังคม  การอนุญาตจะเปนการอนุญาตใหใชเฉพาะ

สารนั้นๆ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดใหเทานั้น 

 

4. ก า ร จ ำ กั ด ก า ร ผ ลิ ต ห รื อ ใ ช ส า ร เ ค มี 

(Restriction) : ในกรณีที่เปนสารเคมีที่อันตรายมาก  

เมื่อมีความจำเปนตองใชสารเคมีนั้นดวยเหตุผลทาง

เศรษฐกิจและสังคม และผูประกอบการไมสามารถหา

สารหรือวิธีอื่นที่เหมาะสมใชแทนได คณะกรรมาธิการ

อาจตัดสินใหผลิตหรือใชในปริมาณที่จำกัดในสหภาพ

ยุโรปได โดยหนวยงานประเทศสมาชิกจะตองดูแลให

ผลิตหรือใชอยางเครงครัด 

 

Àπà«¬ß“π„π À¿“æ¬ÿ‚√ª∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫ REACH5 

1. European Chemical Agency (ECHA) เปนหนวยงานที่ตั้งอยูที่ 

เมือง Helsinki ประเทศ Finland ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานตางๆ 

ภายใตระเบียบ REACH ไดแก การจดทะเบียน การตรวจสอบและประเมิน

ผลรายงานการศึกษา การอนุญาตใหผลิตหรือใชสารเคมี รวมถึงการจำกัด

การผลิตหรือใชสารเคมี ซึ่งหนวยงานนี้จะมีขอมูลการใชเครื่องมือสารสนเทศ

และคูมือการปฏิบัติการระเบียบ REACH สำหรับภาคอุตสาหกรรม 

2. European Chemical Bureau (ECB) เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้น 

เพื่อเตรียมวิธีการ เครื่องมือ และคำแนะนำทางดานเทคนิคในการจัดตั้ง

องคกรดานตางๆ ที่จำเปนสำหรับการดำเนินการภายใตระเบียบ REACH  

โดยผานโครงการ RIPs (REACH Implementation Project) เพื่อบริหาร

จัดการสารเคมีในสหภาพยุโรป 

 

‚§√ß°“√ RIPs6 (REACH Implementation Project) 
ประกอบดวยโครงการยอย ดังนี้ 

1. RIP1 : REACH Process Description เปนโครงการจัดทำเอกสาร

สำหรับอานประกอบ การทำความเขาใจเกี่ยวกับขอบังคับและวิธีปฏิบัติ 

ของกฎระเบียบ REACH 

2. RIP2 : REACH-IT เปนโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อสนับสนุนการจัดการสารเคมีดวยกฎระเบียบ REACH 

3. RIP3 : Guidance Documents : Development of Guidance 

Document for Industry เปนโครงการจัดทำคูมือและคำแนะนำเพื่ออำนวย

ความสะดวกใหผูประกอบการอุตสาหกรรม และชวยใหสามารถปฏิบัติตาม 

ขอกำหนดของกฎระเบียบ REACH ไดอยางราบรื่น 

4. RIP4 : Guidance Documents : Development of Guidance 

Documents for authorities เปนโครงการจัดทำคูมือสำหรับเจาหนาที่ 
5 www.echa.europa.eu 
6 http: // ecb.jrc.it/reach/rip/content1.php 
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5. RIP5 : Setting up the pre-Agency : การจัดตั้ง

องคกรเพื่อดำเนินการตางๆ ที่ระเบียบ REACH กำหนด

ใหเปนหนาที่ขององคกรกลางใหบรรลุผลไดอยางมี

ประสิทธิภาพและโปรงใส ในระยะกอนที่กฎระเบียบ 

REACH จะมีผลบังคับใช 

6. RIP6 : Setting up the Agency : การจัดตั้ง

องคกรเพื่อดำเนินการตางๆ ตามที่กฎระเบียบ REACH 

กำหนดใหบรรลุผลไดอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส

ภายใน 18 เดือน  นับตั้งแตการบังคับใชกฎระเบียบ 

REACH 

 

∑”‰¡Õÿμ “À°√√¡‰∑¬μâÕß π„®
√–‡∫’¬∫ REACH 

แมวากฎระเบียบ REACH จะมีผลบังคับใชเฉพาะ 

ผูมีถิ่นพำนักในสหภาพยุโรปเทานั้น แตในทางปฏิบัติแลว

ผูประกอบการไทยที่มีการสงออกไปสหภาพยุโรปยอม 

ไดรับผลกระทบดวยเชนกัน ไมวาจะเรียกวาผลกระทบ 

ทางออมหรือทางตรงก็ตาม  เนื่องจากวาผูนำเขาใน

สหภาพยุโรปตองขอเอกสารตางๆ ตามที่กำหนดไวใน 

กฎระเบียบ REACH จากผูประกอบการไทยอยางแนนอน 

ทำใหผูประกอบการไทยตองปฏิบัติตามขอกำหนดตางๆ 

อยางหลีกเลี่ยงไมได 

 ในป 2550 ไทยมีการสงออกไปสหภาพยุโรปถึง 

730,799.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 7.17 จากมูลคา 

การสงออก 681,908.7 ลานบาท เมื่อป 2549 ทำให 

ในป 2550 ตลาดสหภาพยุโรปกลายเปนตลาดสำคัญ

อันดับที่ 2 ของไทย (รองจากตลาดอาเซียน) คิดเปน

สัดสวนรอยละ 13.9 ของมูลคาการสงออกทั้งหมดของ

ไทย โดยโครงสรางการสงออกของไทยไปสหภาพยุโรป

ประกอบดวยอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

ยานยนต และสิ่งทอ คิดเปนสัดสวนรอยละ 37.50 8.77 

และ 6.47 ตามลำดับ (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1) 

 

สินคาหลักของไทยในอุตสาหกรรมไฟฟาและ

อิ เล็กทรอนิกสที่มีการสงออกไปสหภาพยุโรป คือ  

เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ ซึ่งมีมูลคา 38,385.9 ลานบาท คิดเปน

สัดสวนรอยละ 14 ของมูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส โดยเมื่อพิจารณาในเชิงปริมาณ7 แลวจะพบวามีการสงออก 

96,640,556 เครื่อง ดังนั้นจึงเปนไปไดอยางมากที่การสงออกเครื่อง 

ปรับอากาศของไทยจะมีสารเคมีเกินวา 1 ตัน ตามที่กฎระเบียบ REACH 

กำหนดในการยื่นจดทะเบียน ทำใหอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและ 

ชิ้นสวนของไทยจะเปนอุตสาหกรรมตนๆ ที่ไดรับผลกระทบจากการบังคับใช

กฎระเบียบนี้ 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย

μ“√“ß∑’Ë 1 : ¡Ÿ≈§à“°“√ àßÕÕ°¢ÕßÕÿμ “À°√√¡À≈—°¢Õß‰∑¬ 
‰ª¬—ß À¿“æ¬ÿ‚√ª (25 ª√–‡∑») ªï 2550 

อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 274,035.6 37.50 

อุตสาหกรรมยานยนต 64,125.7 8.77 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 47,272.1 6.47 

อุตสาหกรรมอื่นๆ 345,366.0 47.26 

รวมทั้งสิ้น 730,799.4 100 

           กลุมอุตสาหกรรม 
                    มูลคาการสงออก      สัดสวน 

                                                           (ลานบาท)         (รอยละ) 

7 สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
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อุตสาหกรรมไทยที่สงออกไปสหภาพยุโรปสวนใหญ

เปนอุตสาหกรรมขั้นปลาย (Downstream User) ซึ่ง 

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมจำเปนตองมีการเตรียม

ความพรอมในการดำเนินการหลายๆ เรื่อง คือ 

1. ศึกษาและทำความเขาใจกฎระเบียบ REACH 

และ REACH Implementation Project (RIP) โดย

เฉพาะอยางยิ่ง RIP 3 (Development of Guidance 

Documents for Industry) ซึ่งวาดวยเรื่องของคูมือและ

คำแนะนำเพื่ออำนวยความสะดวกใหกับผูประกอบการ

อุตสาหกรรมในการชวยใหสามารถปฏิบัติตามขอกำหนด

ของกฎระเบียบ REACH ไดอยางราบรื่น 

2. ติดตามความคืบหนาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ 

กฎระเบียบ REACH อยางตอเนื่อง ซึ่งสามารถติดตาม 

ไดจากเว็บไซตของหนวยงานของสหภาพยุโรป คือ 

European Chemicals Bureau (ECB) : http://

ecb.jrc.it/REACH  และ European Chemical Agency 

(ECHA) : http//ec.europa.eu/echa  นอกจากนี้ประเทศ

ไทยโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ไดมี

การจัดทำเว็บไซตแหลงเรียนรูเรื่อง REACH Watch ดวย

เชนกัน คือ  http://www.chemtrack.org/ReachWatch 

และ http://siweb.dss.go.th/reach 

3. ดำเนินการรวบรวมขอมูลการใชสารเคมีทั้งหมด

ในโรงงาน 

 3.1 จัดทำรายชื่อสารเคมี 

 3.2 ตรวจสอบวาสารเคมีนั้นซื้อจาก Supplier 

รายใด และบริษัทใดเปนผูผลิตสารเคมีนั้น 

 3.3 ตรวจสอบปริมาณสารเคมีที่ใชทั้งหมด 

 3.4 ตรวจสอบวาสารเคมีนั้นจะตองมีการจัดทำ 

Safety Data Sheet (SDS) ตามระเบียบ REACH  

หรือไม โดยมีขอกำหนดใหสารเคมีเหลานี้จะตองมี 

การจัดทำ SDS 

  - สารเคมีหรือเคมีภัณฑที่จัดอยูในประเภท

สารอันตรายตาม Directive 67/548/EEC หรือ  

1999/45/EC มี 15 ประเภท คือ สารระเบิดได/วัตถุระเบิด 

สารออกซิไดส สารไวไฟสูงมาก สารไวไฟ สารเปนพิษสูง สารเปนพิษ  

สารอันตราย สารกัดกรอน  สารระคายเคือง  สารที่ทำใหเกิดอาการแพ   

สารกอมะเร็ง  สารกอใหเกิดการกลายพนัธุ  สารอันตรายตอสิ่งแวดลอม 

  - สารที่จัดเปน Persistent, Bio-accumulative and Toxic 

substances (PBT) และ Very Persistent and very Bio-accumulative 

substances (vPvB) (ตามหลักเกณฑใน REACH Annex 13) 

  - เคมีภัณฑที่ ไม ไดจัดอยู ในประเภทสารอันตราย แตมี 

สวนประกอบของสารเคมีที่จัดวาเปนสารอันตราย (กาซ >0.2% โดยปริมาตร, 

ไมใชกาซ > 1% โดยน้ำหนัก) หรือมีสารประกอบของสาร PBT หรือ  

vPvB > 0.1% โดยน้ำหนัก หรือมีสวนประกอบของสารเคมีที่จำกัดการใหมี

อยูไดในสถานประกอบการ 

  เมื่อพิจารณาจากขอกำหนดนี้แลวจะพบวาไดมีการกำหนดเปน 

กลุมๆ ไมใชระบุเปนชื่อสารเคมี ทำใหครอบคลุมสารเคมีเกือบทุกชนิดที่มี 

การใชกันอยู ดังนั้นผูประกอบการคงจะตองทำความเขาใจรายละเอียดใน 

การจัดทำ Safety  Data Sheet8 (SDS) วาประกอบดวยขอมูลอะไรบาง  

เพื่อสามารถจัดทำ SDS ไดอยางถูกตอง หรือควรทราบวาเวลาซื้อสารเคมี

หรือวัตถุดิบ/ชิ้นสวนจะตองขอ SDS จาก Supplier ตอกันมาเปนทอดๆ  

ตลอดทั้ง Supply Chain 

4. ศึกษารายละเอียดชื่ อทางวิทยาศาสตร /ผลการทดสอบทาง

วิทยาศาสตรของสารเคมีที่ใชกันในโรงงาน 

5. ติดตอประสานงานกันระหวางผูประกอบการตลอดทั้ง Supply Chain 

โดยการรวมมอืกันในการจัดสงขอมูล/รายงานตางๆ ตามกฎระเบียบ REACH 

6. วิเคราะหทดสอบหาสารเคมีและปริมาณสารเคมีที่เหลือตกคาง 

ในผลิตภัณฑ 

7. จัดทำรายงานตามกฎระเบียบ REACH เชน SDS, Technical 

Dossier, Chemical Safety Assessment, Exposure Assessment  เปนตน 

สำหรับแนบไปกับผลิตภัณฑที่สงออกไปสหภาพยุโรป 

(อานตอฉบับหนา) 

❂❂

8 Safety Data Sheet (SDS) คือ เอกสารที่แสดงขอมูลตางๆ ที่จำเปนตอความปลอดภัยของผูเกี่ยวของกับผลิตภัณฑ (สารเคมีหรือผลิตภัณฑ) ในทุกระดับขั้นตั้งแตการผลิต การขนสง  
การเก็บรักษา การใชงาน และการกำจัด ซึ่ง SDS จะประกอบดวย 16 หัวขอ คือ ขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผูผลิตและผูจัดจำหนาย ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย องคประกอบ/ขอมูล 
เกี่ยวกับสวนผสม มาตรการปฐมพยาบาล มาตรการผจญเพลิง มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารหกรั่วไหล ขอปฏิบัติการใชสารและการเก็บรักษา การควบคุมการสัมผัสสาร/การปองกันสวนบุคคล 
สมบัติทางเคมีและกายภาพ ความเสถียรและความวองไวตอปฏิกิริยา ขอมูลทางพษิวิทยา ขอมูลเชิงนิเวศน มาตรการการกำจัด ขอมูลการขนสง ขอมูลเกี่ยวกับขอกำหนด ขอมูลอื่นๆ 

«“√ “√ ‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡  »Õ. 6
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แมวาขณะนี้ดีไซเนอรจากแบรนดดังทั้งหลายทั่วโลกตางพยายามแขงขันกัน

ออกแบบเสื้อผาในแตละฤดูกาลใหสะดุดตาและประทับใจลูกคาของตนมากที่สุด แต

กลับมีผูผลิตบางรายออกมาปฏิวัติวงการแฟชั่นแบบเดิมที่มักผลิตสินคาตามฤดูกาล  

โดยผูผลิตกลุมนี้จะยึดหลักแนวคิดที่เรียกวา “แฟชั่นมาเร็วไปเร็ว” หรือ “Fast 
fashion” นั่นเอง 

รานเสื้อผาชั้นนำอยาง H&M1 บนถนนสายที่ 5 หรือ 

Fifth Avenue ในนครนิวยอรกเปนอีกรายหนึ่งที่ยอมรับวา

รานของตนไมผลิตเสื้อผาแฟชั่นตามฤดูกาลแบบราน

ทั่วไป แตจะทยอยขนสินคาใหมๆ ออกมาขายแทบทุกวัน  

ซึ่งแนวคิดดังกลาวเริ่มเกิดขึ้นเมื่อผูจัดจำหนายสินคา 

(purveyor) ชาวสวีเดน ไดนำเสื้อผาแฟชั่นทันสมัยแต

ราคาถูกเขามาขายในเมืองแมนฮัตตัน เมื่อป พ.ศ. 2543 

ทำใหบรรดาลูกคาสตรีวัยทำงาน หรือแมกระทั่งกลุม 

วัยรุนทั้งหลาย ที่อาศัยอยูในแถบฝงตะวันออกตอนบน

ของเมืองตางพากันมาเขาแถวรอหนาราน ดวยความหวัง

วาจะเปนคนแรกที่ไดครอบครองชุดราตรีสุดหรู ซึ่งมี

จำนวนจำกัดและออกแบบโดยดีไซเนอรชื่อดัง Stella 

McCartney ในสนนราคาเพียง 99 ดอลลาร หรือแคได

เปนเจาของกางเกงยีนสุดฮิปรุน Drainpipe ราคา

ประมาณ 49 ดอลลาร สักตัวหนึ่ง นอกจากนี้ สิ่งที่ทำให 

H&M แตกตางจากรานเสื้อผาคาปลีกทั่วๆ ไป คือ 

นโยบายไมเก็บสตอกสินคาไวมากเกินไป แมแต 

ชุดขายดีที่สุดของราน เพื่อหลีกเลี่ยงการนำสินคาตกรุน

มาลดราคาแบบลางสตอก และดวยวิธีการจัดการสินคาแบบ H&M นี่เอง 

ทำใหลูกคาตางแวะเวียนมาที่รานเปนประจำทุกอาทิตย หรือลูกคาบางราย

อาจจะเดินเขาออกรานแทบทุกวัน เพื่อมาดูวามีเสื้อผาแบบใหมออกมา

จำหนายหรือไม จนทำใหปจจุบันราน H&M มีสาขาเปดจำหนายใน

สหรัฐอเมริกาแลวทั้งหมด 91 แหง และมีแผนการที่จะเปดรานใหมเพิ่มขึ้น 

อีก 150 แหงทั่วโลก โดยสหรัฐฯ จัดเปนตลาดที่กำลังมาแรงที่สุดสำหรับ

เสื้อผาแฟชั่น H&M 

กลยุทธการจัดการสินคาของ H&M ตามที่ไดเกริ่นมาแลวขางตนนั้น 

เรียกวา “Fast fashion” ซึ่งแนวคิดในการดำเนินธุรกิจแบบนี้ไดถูกนำมาใช
กับตลาดเสื้อผาในประเทศแถบทวีปยุโรปเปนแหงแรก โดยเฉพาะประเทศ

ผูนำแฟชั่นอยาง เยอรมนี ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และสเปน ที่ถือครอง

สวนแบงตลาดของธุรกิจประเภทนี้ ตั้งแตรอยละ 5 จนถึงรอยละ 18 ของ

ตลาดเครื่องแตงกายทั้งหมดในประเทศนั้นๆ แตกตางจากผลการวิจัยของ

บริษัทที่ปรึกษา Bain & Co. ที่ศึกษาพบวา ในป พ.ศ. 2547 ธุรกิจแบบ  

Fast fashion ในสหรัฐอเมริกามีสัดสวนการตลาดเพียงรอยละ 1 เทานั้น  

ซึ่งถือวานอยมากเมื่อเทียบกับตลาดเสื้อผาที่มีมูลคามหาศาลถึง 172  

พันลานเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากยังเปนรูปแบบธุรกิจที่มีตลาดเฉพาะกลุม  

(a niche) 

1 บริษัทเสื้อผาแฟชั่นชั้นนำสัญชาติสวีเดน ซึ่งกอตั้งครั้งแรกในป 1947 โดยนาย Erling Persson เพื่อขายเสื้อผาสตรีเทานั้น ภายใตชื่อในยุคเริ่มแรกวา Hennes (ภาษาสวีดิช 
แปลวา ของเธอ) ตอมาหลังจากรวมทุนกับนาย Mauritz Widforss ในป 1968 จึงไดขยายการผลิตเสื้อผาสำหรับบุรุษเพิ่มขึ้นอีกกิจการ และเปลี่ยนชื่อเปน Hennes & Mauritz 
ตอมายอชื่อเหลือเพียง H & M (ขอมูลเพิ่มเติมจาก wikipedia) 
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อยางไรก็ตาม ในขณะที่ผูผลิตและจำหนายเสื้อผา 

H&M จากสวีเดน และคูแขงสัญชาติสเปนอยาง Zara 

กำลังบุกเขาตลาดสหรัฐฯ และเติบโตอยางรวดเร็วนั้น  

แตตัวแปรสำคัญในธุรกิจเสื้อผาคาปลีกของสหรัฐฯ ไมวา

จะเปน Gap ผูผลิตเสื้อผาแฟชั่นชื่อดัง หรือ Wal-Mart  

ผูคาปลีกยักษใหญ กลับกลายเปนฝายตั้งรับและตอง

เผชิญอุปสรรคจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางตลาด 

ครั้งนี้ โดยเฉพาะผลกระทบตอหวงโซอุปทานของโลก  

ซึ่งทำใหฐานการผลิตเสื้อผาตองเปลี่ยนจากประเทศจีน

เปนประเทศเม็กซิโกแทน เพื่อลดระยะเวลาในการจัดสง

สินคา แมวาธุรกิจเสื้อผาของสหรัฐฯ จะมีขนาดใหญ 

เกินกวาที่จะลอกเลียนแบบจำลองทางธุรกิจของยุโรปได

ทั้งหมด แตพวกเขาก็ปรับใชแนวคิดบางสวน โดยเริ่ม

ผลิตเสื้อผาออกสูตลาดเร็วขึ้นแทนการรอฤดูกาลที่มี 

ระยะเวลาในแตละรอบคอนขางนาน 

ตัวอยางเชน ผูผลิตเสื้อผาแถบฝงตะวันตกของ

สหรัฐฯ อยาง Bebe Forever 21 และ Charlotte Russe 

ที่แทบจะเรียกไดวาเปนสินคาประจำถิ่น (a crop of 

homegrown) ในแถบนี้ไปแลว ยังหันมาทำธุรกิจแบบ 

Fast fashion เชนกัน เพื่อตอบสนองกลุมลูกคาประจำที่

ชื่นชอบสินคาของรานเปนพิเศษ ซึ่งสิ่งที่พวกเขาตอง

เปลี่ยนเปนอยางแรก คือ การหมุนเวียนสตอกเสื้อผา 

ใหเร็วขึ้นกวาคาเฉลี่ย ซึ่งอยูที่ 4-5 ครั้งตอป โดย 

นาย Larry Meyer ผูบริหาร Forever 21 ใหความเห็น

เกี่ยวกับเรื่องนี้วา ทางรานจะมีเสื้อผาแบบใหมสงเขามา

ทุกวัน เพื่อใหลูกคารูสึกตื่นเตนที่จะไดเห็นสินคาใหมๆ 

อยูเสมอ ซึ่งความรูสึกของลูกคาเชนนี้ทำใหไมจำเปน 

ตองลดราคาสินคามากนัก โดยทั่วไปธุรกิจเสื้อผาแบบ 

Fast fashion จะลดราคาสินคาเพียงรอยละ 15 ถือเปน

อัตราที่ต่ำมาก เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเสื้อผาใน

สหรัฐฯ ที่ดำเนินธุรกิจรูปแบบอื่น ซึ่งจะลดราคาเฉลี่ย

ประมาณรอยละ 49 จากราคาสินคาปกติ นั่นยอม 

หมายถึงสวนตางของกำไร (profit margin) ที่มากขึ้น 

สอดคลองกับผลการศึกษาของ Bain & Co. ที่ระบุวา

ธุรกิจ Fast fashion จะสามารถสรางสวนตางของกำไร 

ไดประมาณรอยละ 16 สูงกวาธุรกิจเสื้อผาคาปลีกโดย

ทั่วไป ซึ่งมีสวนตางของกำไรอยูที่รอยละ 7 เทานั้น 

ทั้งนี้ คงปฏิเสธไมไดวาวัยรุนหนุมสาวในปจจุบัน 

เปนกลุมผูบริโภคที่ติดตามกระแสแฟชั่นโลกอยูตลอดเวลา ซึ่งพฤติกรรม 

ดังกลาวเปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลทำใหรูปแบบการจัดการธุรกิจแบบ Fast 

fashion เติบโตอยางมากในสหรัฐฯ แมวาชาวอเมริกันโดยทั่วไปจะนิยม 

สวมใสเพียงกางเกงยีนกับเสื้อยืด และไมสนใจแฟชั่นมากเทากับชาวยุโรป 

แตพฤติกรรมนี้กำลังจะเปลี่ยนไป เมื่อพวกเขาเริ่มรูสึกเบื่อหนายกับเสื้อผา

ธรรมดาแบบเดิมที่วางขายเหมือนกันทุกราน 

หลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจแบบ Fast fashion ที่ตองเรงผลิต

สินคาออกสูตลาดเพื่อจำหนายใหเร็วขึ้นและบอยกวารานคาทั่วไป สงผลให

รานเสื้อผาแฟชั่นอยาง Zara จำเปนตองปรับเปลี่ยนกลยุทธใหม โดย 

สวนกระแสนโยบายยายฐานการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอไปยังประเทศจีน  

ซึ่งเปนกลยุทธที่หลายประเทศนิยมใช ดวยการยายกลับมาผลิตในประเทศ

แถบยุโรปตะวันออกและยุโรปใตแทน ทำใหสามารถลดระยะเวลาจัดสง
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สินคาจาก 1 เดือน เหลือเพียงประมาณ 2 สัปดาห แมวา

จะตองเสียคาจางแรงงานที่สูงกวาแรงงานในประเทศจีน 

แตการประหยัดระยะเวลาขนสงก็ใหผลตอบแทนที่ 

คุมคากวา เห็นไดจากผูบริหารเสื้อผาแฟชั่นสัญชาติ

อเมริกันอยาง Forever 21 ซึ่งปกติจะไมเปดเผยขอมูล

แหลงผลิตงายๆ เพราะถือเปนความลับทางการคา  

ยังออกมายอมรับแลววา บริษัทของตนมีฐานการผลิต

ขนาดใหญอยูที่เมืองแคลิฟอรเนีย เพื่อใหสามารถจัดสง

สินคาใหมเขารานไดอยางรวดเร็ว 

อย างไรก็ตาม การ เปลี่ ยนแปลงโครงสร าง

อุตสาหกรรมเครื่องนุงหมนี้อาจไมใชสัญญาณบงชี้ที่

ชัดเจนนักวาธุรกิจเสื้อผาในสหรัฐฯ จะสามารถฟนตัวได

อีกครั้ง หลังจากถูกทำลายโดยคูแขงจากเอเชียเมื่อชวง  

2-3 ทศวรรษที่ผานมา เนื่องจากตนทุนแรงงานในสหรัฐฯ 

คอนขางสูงเมื่อเทียบกับหลายๆ ประเทศ แมแตประเทศ

ในแถบยุโรปตะวันออก ทำใหยากตอการวางแผน 

การผลิตเสื้อผาทุกแบบทุกคอลเลกชัน ดังนั้น ผูผลิต

หลายรายอยางเชน H&M Old Navy และ Wal-Mart  

ตางกำลังมองหาแหลงผลิตใหมในละแวกใกลเคียง  

เพื่อปอนสินคาเขาสูรานเสื้อผาในสหรัฐฯ ซึ่งคาดวา 

จะเปนประเทศเม็กซิโก เนื่องจากสามารถชวยประหยัด

เวลาในการขนสงไดถึง 3 สัปดาห แมวาจะมีคาจาง

แรงงานที่สูงกวาประเทศในแถบทวีปเอเชีย ดังนั้น 

ประเทศเม็กซิโกจึงเหมาะที่จะเปนฐานผลิตเสื้อผาแฟชั่น

เฉพาะรุนที่กำลังเปนที่นิยมมากกวา สวนเสื้อผารุนอื่นจะยังคงผลิตในประเทศ

ที่มีแรงงานคาจางต่ำเชนเดิม 

ธุรกิจแบบ Fast fashion ในสหรัฐฯ อาจจะเปรียบเสมือนนองใหม 

ในวงการเสื้อผา แตมีทีทาวาจะเติบโตไดอยางสวยงาม เพราะแมแตผูนำ 

ดานการคาปลีกอยาง Wal-Mart ก็เริ่มนำแนวคิดนี้มาปรับใชในธุรกิจของตน

แลวในขณะนี้ โดยการเปลี่ยนสินคาในรานบอยขึ้น จาก 1 เดือนเปน 

ทุกสัปดาห การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีสวนทำให Metro 7 ซึ่งเปนผูผลิตและ

จำหนายเสื้อผาแฟชั่นสตรีในหาง Wal-Mart มีแผนขยายรานสาขาเพิ่มจาก 

500 แหง เปน 1,000 แหง ภายในป พ.ศ. 2549 หรือกรณีตัวอยางของ Target 

ผูคาปลีกรายใหญอีกราย ที่กำลังขยายแผนการผลิตเสื้อผารุนจำกัดจำนวน 

(limited edition lines) เพื่อเพิ่มผลกำไรใหกับทางราน หลังจากประสบ 

ผลสำเร็จในการผลิตเสื้อผาคอลเลกชันแรกที่ออกแบบโดยดีไซเนอร 
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ชาวอังกฤษ Luella Bartley เมื่อเดือนกุมภาพันธ ปที่ผาน

มา ซึ่งจัดวางจำหนายในรานเพียง 90 วันเทานั้น 

นอกจากรานเสื้อผาที่ยกตัวอยางมาแลว ยังมีราน

เสื้อผาแฟชั่นดังๆ อีกหลายรานที่ไมเพียงนำแนวคิด Fast 

fashion บางสวนมาใชในธุรกิจ แตยังประยุกตทฤษฎี 

การสรางแรงจูงใจจากสินคาหายาก (the allure of 

scarcity) มาใชควบคูกันดวย เพื่อชักชวนใหลูกคา 

ทั้งหลายเขามาในรานของตน เหมือนกับราน J.Crew  

ที่เลือกผลิตสินคาคุณภาพสูงและมีจำนวนจำกัด โดย

ตัดสินใจผลิตรองเทารัดสนทำจากหนังจระเข (crocodile 

sling backs) ออกมาจำหนายชวงเทศกาลคริสตมาสที่

ผานมา หรือราน Gap ที่ตองทบทวนแผนการผลิตใหม 

โดยลดจำนวนผูสงมอบสินคา (suppliers) ใหเหลือ

เฉพาะรายที่สามารถออกแบบและผลิตเสื้อผารุนใหม 

เขาสูตลาดไดอยางรวดเร็ว แมวาจะมีคาจางผลิตที่ 

สูงกวาก็ตาม นักวิเคราะหการตลาดของ JPMorgan 

กลาววา ผูคาปลีกเสื้อผาของสหรัฐฯ จำเปนตองลงทุน

ปรับระบบการผลิตของตนเองทั้งหวงโซอุปทาน เพื่อให

สามารถหมุนเวียนสตอกสินคาไดเร็วขึ้น เพราะลูกคา 

ชาวอเมริกันมักจะเคยชินกับการรอซื้อสินคาในชวง 

ลดราคา ดังนั้น หนทางเดียวที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อ

ของผูบริโภคในสหรัฐฯ คือ การผลิตเสื้อผาแฟชั่นแบบ

ใหมออกมาจำหนายในรานใหบอยขึ้น 

หากถามวา ผูซื้อเสื้อผาทั้งหลายจะไดรับอะไร
จากระบบธุรกิจแบบ Fast fashion คงตอบไดทันทีวา 

พวกเขาจะมีโอกาสซื้อสินคาลดราคานอยลง แตสามารถ

หาเสื้อผาที่ทันสมัยและนำแฟชั่นมาสวมใสไดมากขึ้น 

แถมยังซื้อไดในราคาที่คอนขางถูก และดวยเหตุผลนี้เอง 

ทำใหผูผลิตเสื้อผาแฟชั่นทั้งหลายในสหรัฐฯ ตางเรง 

ปรับตัวใหทันตามกระแส Fast fashion ตัวอยางเชน  

รานเสื้อผาวัยรุนชื่อดัง Abercrombie & Fitch ตอง

ออกแบบเสื้อผาใหม 2-3 แบบ เพื่อจำหนายในราน 

ทุกสัปดาห   สวนราน Banana Republic ซึ่งครั้งหนึ่งเปน

ที่รูจักกันดีวาจำหนายสินคาประเภทเสื้อยืดกางเกงยีน

ระดับคุณภาพ (quality basics) ยังตองเพิ่มเสื้อผาที่มี

แบบทันสมัยมากขึ้น หรือกระทั่งรานที่เนนลูกคาผูใหญ 

อยาง Chico’s ยังรับประกันกับลูกคาของรานวาจะได

พบเห็นเสื้อผาแบบใหมทุกวัน แมวาชาวอเมริกันจะไม

นิยมซื้อเสื้อผาแฟชั่นมากมายเหมือนชาวยุโรป แตเชื่อไดวาธุรกิจแบบ Fast 

fashion ที่กำลังระบาดหนักในสหรัฐฯ จะเปลี่ยนใหพวกเขาหันมาสนใจ 

แตงเนื้อแตงตัวใหดูทันสมัยมากขึ้นอยางแนนอน 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ในฐานะหนวยงานภาครัฐ 

ที่เกี่ยวของกับการชี้นำ เสนอแนะนโยบาย และแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของ

ประเทศ ไดตระหนักถึงโครงสรางธุรกิจในตลาดเสื้อผาโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง

ในขณะนี้ จึงไดจัดทำยุทธศาสตรและแผนแมบทเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม (2551-2555) 
โดยมีความมุงหวังวาประเทศไทยจะกาวสูการเปนผูนำธุรกิจแฟชั่นสิ่งทอ 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียใต ซึ่งหลายทานคงไดอาน 

ผานตามาบางแลวจากบทความเรื่อง “พัฒนาสิ่งทอฯ ฝาวิกฤตสูโอกาส...?” 

ในฉบับกอนหนานี้  โดยปญหาดานความเชื่อมโยงระหวางอุตสาหกรรมกับ

ระบบหวงโซอุปทานยังคงเปนปญหาสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เครื่องนุงหมไทยในปจจุบัน ดังนั้น ผูประกอบการธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุงหม

ของไทยนาจะหันมาปรับใชกลยุทธแบบ Fast fashion เพื่อเปนแรงผลักดัน 

อีกแรงหนึ่งใหอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมไทยบรรลุเปาหมายที่วางไว 

แตเหนือสิ่งอื่นใด ทุกฝายจำเปนตองรวมมือกันสรางเครือขายความเชื่อมโยง

ในระบบหวงโซอุปทานใหเปนผลสำเร็จเสียกอน ควบคูไปกับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตทั้งในดานเทคโนโลยีและบุคลากร 

 
หมายเหตุ : วิเคราะหและเรียบเรียงจาก “A New Fashion Frontier” by Rana Foroohar, 

Newsweek, March 20, 2006. 

✍
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(Technical Textiles) (Technical Textiles) 
 
เทคโนโลยี “นาโน” หมายถึง การใชนาโนมิเตอร 

(หนึ่งในพันลานมิเตอร) เปลี่ยนแปลงโครงสรางวัสดุหรือ

ผาเพื่อใหสามารถทำหนาที่พิเศษ เชน ปองกันแบคทีเรีย 

รอยเปอน หรือรอยดางดำไดตลอดอายุการใชงานไมวา

จะผานกระบวนการซักกี่ครั้งก็ตาม เทคโนโลยีนาโนถูก 

คนพบมานานแลว แตอุตสาหกรรมสิ่งทอเพิ่งจะนำมา

ประยุกตใชในการผลิตเสื้อผาสำหรับสวมใสในชีวิต

ประจำวัน คาดวาภายใน 10 ปขางหนา เสื้อผาที่มี

คุณสมบัติเหลานี้จะมีมูลคาเพิ่มถึง 30% ของตลาด

เสื้อผาในสหรัฐอเมริกา หรือมีมูลคาราว 2.0 พันลาน

เหรียญสหรัฐฯ หรือคาดวาในป 2020 ประชากร 4  

ใน 5 คน จะมองหาเสื้อผาแฟชั่น หรือชุดลำลองที่มี

คุณสมบัติพิเศษ และจะมีคนงานไมต่ำกวา 2 ลานคน

ทำงานที่เกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยี ทั้งนี้ คาดหมายวา

ตลาดการคาสิ่งทอนาโนเทคโนโลยีที่มีปฏิกิริยาตอบโต 

กับผูสวมใสได (Interactive) จะขยายตัวอยางรวดเร็ว  

โดยเฉพาะสินคาดานทหาร กีฬา การแพทย หรือ 

ชุดทำงานตาง ๆ ที่สามารถปองกันรอยดางจากน้ำหรือ

คราบน้ำมัน เพื่อใชผลิตกระเปาหรือเปเสื้อกาวนของ

แพทย ชุดทำงาน เนกไท หรือเสื้อผาไหมราคาแพง 

ที่เปนการสวมใสที่สบายตวั และตองปองกันคราบสกปรก

จากเครื่องดื่มหรืออาหารได นาโนเทคโนโลยีจะชวย 

เพิ่มมูลคาสินคาได 5-10% ซึ่งผูผลิตหรือผูบริโภคอาจ

ตองเปนฝายรับภาระแลวแตกรณีไป ในอนาคตเสื้อผา

หรือชุดทำงานจะกลายเปนเหมือนหองทำงานสวนตัว  โดยจะมีอุปกรณ 

อิเล็กทรอนิกส เชน โทรศัพทหรือคอมพิวเตอรซอนอยู เพื่ออำนวยความ

สะดวกในการติดตอกับผูอื่น  ตลอดจนเตือนเจาของบานวาลืมเอากุญแจออก

จากบาน เปนตน  ซึ่งสินคาเหลานี้ไดเริ่มทยอยออกสูตลาดบางแลว 

 

ª√–‡¿∑¢Õß ‘Ëß∑Õ 
สิ่งทอสามารถแยกตามประเภทการใชงาน เปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ 

1. สิ่งทอทั่วไป (Conventional Textiles) ซึ่งผลิตจากเสนใยธรรมชาติ 

หรือเสนใยประดิษฐทั่ว ๆ ไป 

2. สิ่งทอเฉพาะทาง (Technical Textiles) หรือสิ่งทอเทคนิค  โดยวัสดุ

ที่ใชผลิตผลิตภัณฑสิ่งทอ ผลิตขึ้นโดยมุงเนนใหมีคุณสมบัติพิเศษ เพื่อ

ประโยชนใชสอยมากกวาเพื่อความสวยงามและการตกแตง และสามารถ 

นำไปใชงานนอกเหนือจากสิ่งทอทั่วไป  โดยวัสดุที่นำมาทำนั้นอาจเปนได 

ทั้งโพลิเมอร โลหะ เซรามิก หรือวัสดุคอมพารต โดยการทำใหเปนผาผืน อาจ

อาศัยกระบวนการทอ (Woven) หรืออาจทำเปนผาผืนจากเสนใยโดยตรง  

โดยไมตองผานกระบวนการทอ (Non-Woven) ก็ได 

 

≈—°…≥–°“√„™âß“π¢Õß Technical Textiles 
มี 12 สาขา คือ 

1. สาขาการเกษตร (Agrotech) เชน ผาหอผลไม ผาคลุมโรงเรือน 

เชือก แห อวน เปนตน 

2. สาขากอสราง (Buildtech) เสริมความแข็งแรงในการกอสราง เชน 

ตึก สะพาน เขื่อน ถนน เปนตน 
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3. สาขาเครื่องนุงหม (Clothtech) ใชประกอบ

เครื่องแตงกาย เชน ผาซับใน ดายเย็บ เปนตน 

4. สาขาธรณีวิทยา (Geotech) ใชพยุงหรือเพิ่ม

ความมั่นคงของดิน 

5. สาขาเคหะสิ่งทอ (Hometech) ใชในสำนักงาน 

โรงแรม ผลิตภัณฑคลายสาขาเครื่องนุงหม 

6. สาขาอุตสาหกรรม (Indutech) เชน สายพาน 

แผนกรองอากาศภายในเครื่องปรับอากาศผาบุดานหลัง

พรม วัสดุกันซึม ฉนวนกันไฟที่ทนการเสียดสีหรือรับ 

น้ำหนักสูง ทอยาง วัสดุกรอง เปนตน 

7. สาขาการแพทย (Medtech) เชน ผาที่ใชกับ

บาดแผล การปองกันการติดเชื้อ ผาออมสำเร็จรูป เสื้อผา

และอุปกรณหอหุมอื่น ๆ สำหรับแพทยและพยาบาล 

8. สาขายานยนต (Mobitech) เชน ผาหุมเบาะ 

และเบาะรถ เข็มขัดนิรภัย พรมปูพื้น ถุงลมนิรภัย เปนตน 

9. สาขาสิ่งแวดลอม (Oekotech) ใชในการปองกัน

และรักษาสิ่งแวดลอม 

10. สาขาบรรจุภัณฑ (Packtech) เชน ถุง กระสอบ 

ตาขาย  บรรจุภัณฑเก็บรักษาคุณภาพสินคา อาหาร ผัก

และผลไม เปนตน 

11. สาขาความปลอดภัย (Protech) ใชใน 

การผลิตเสื้อผาปองกันวัตถุอันตรายตาง ๆ เชน เสื้อ 

กันกระสุน ชุดปองกันไฟ ถุงมือปองกันวัสดุมีคม 

12. สาขาการกีฬา (Sportech) เชน หญาเทียม 

เสื้อ วัสดุประเภท Composite material ที่ทำอุปกรณ

กีฬา เชน  ไมเทนนิส ไมกอลฟ คันเบ็ดตกปลา เปนตน 
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โดยธรรมชาติเสนใยทุกชนิดก็ถูกสรางขึ้นจาก 

นาโนเทคโนโลยีอยูแลว เชน เสนใยของผาขนสัตว และ 

ผาไหมก็เกิดจากการที่โมเลกุลของโปรตีนมาเรียงตัว 

ตอกันทีละโมเลกุลอยางเปนระเบียบ เสนใยเซลลูโลสของ 

ผาฝายก็เกิดจากการจัดเรียงตัวโมเลกุลของน้ำตาล

กลูโคสทีละโมเลกุลเชนเดียวกัน การนำนาโนเทคโนโลยี

มาใชในการผลิตเสนใยฝายในระดับอุตสาหกรรม โดย

การเรียงอะตอมทีละอะตอม โมเลกุลทีละโมเลกุลเปน 

สิ่งที่เปนไปไมไดในทางปฏิบัติ เพราะเปนวิธีการที่ตอง 

ใชเวลานานมาก จนกระทั่งนักวิทยาศาสตรไดประสบ 

ผลสำเร็จครั้งยิ่งใหญในการนำวิทยาการดานนาโนเทคโนโลยีมาใชปรับปรุง

คุณสมบัติของเสนใยธรรมชาติทั้งผาฝาย ผาไหม ผาขนสัตว ตลอดจนผาใย

สังเคราะห เชน โพลิเอสเตอรและไนลอนได ซึ่งวิธีการพัฒนาสามารถทำได

โดยใชอุปกรณที่โรงงานผลิตสิ่งของที่มีอยูแลว  ทำใหไมตองเพิ่มตนทุนใน 

การติดตั้งเครื่องมือไฮเทคราคาแพง แตสิ่งที่ทำใหเกิดความสำเร็จในการนำ

นาโนเทคโนโลยีมาใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอ คือ การพัฒนาสารเคมี และ 

วิธีการเคลือบเสนใยตาง ๆ ใหมีคุณสมบัติดีขึ้น คือ ไมเปยกทั้งน้ำและน้ำมัน 

ไรรอยเปอน ปราศจากรอยยับ เปนตน  โดยการทำใหสารเคมีที่พัฒนาขึ้นมา

สามารถสรางปฏิกิริยาทางเคมีทางพันธะกับโมเลกุลของเสนใยตางๆ ซึ่งจะ

ทำใหสารเคมีติดแนนอยูกับเนื้อผาไดเปนเวลานาน และไมหลุดออกจาก

เสนใยในขณะทำการซักรีด นอกจากนี้สารเคมีดังกลาวยังถูกปรับปรุง

คุณสมบัติใหมีขนาดเล็กมาก จึงทำใหเสื้อผายังมีคุณลักษณะและสัมผัส

เหมือนเดิมทุกประการ 
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1) สิ่งทอไฮเทคที่ชวยปกปองดูแลผูสวมใส 

 สิ่งทอประเภทนี้จะมีคุณสมบัติที่หลากหลาย เพื่อปกปอง ดูแล 

ผูสวมใสตั้งแตเด็กแบเบาะจนถึงผูใหญ วัยชรา เหมาะกับการนำไปใชงาน 

ที่แตกตางกัน อาทิ เสื้อที่สามารถติดตามดูแล ควบคุมอาการของทารก 

แรกเกิดที่อาจเสียชีวิตอยางเฉียบพลัน หรือคนไขที่เพิ่งผานการผาตัดหัวใจ  

เสื้อแจ็กเกตที่มีแสง เสียงในตัวเพื่อประโยชนในดานการรักษาความปลอดภัย 

ความบันเทิง การสื่อสาร เสื้อผาที่สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวของหัวใจ 

ปอด ผิวหนัง และอุณหภูมิของรางกาย เสื้อผาที่มีอุปกรณอิเล็กทรอนิกสฝงอยู

สำหรับหนาที่เฉพาะ เชน แจ็กเกตปรับอุณหภูมิไดสำหรับนักเจ็ตสกี 
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2) สิ่งทอไฮเทคปองกันไฟฟาสถิต 

 นับเปนสิ่งทอไฮเทคประเภทหนึ่งที่ เชื่อกันวา 

จะขยายตัวอยางตอเนื่องทั่วโลก คือ ผาที่สามารถปองกัน

ไฟฟาสถิต (antistatic) ซึ่งมีการขยายตัวในตลาดจีน  

และยุโรปคอนขางดี  โดยไฟฟาสถิตจะไมสงผลกระทบ

ตอรางกายมนุษย แตมันสามารถสรางความเสียหายแก

เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสได คิดเปน

มูลคาหลายพันลานเหรียญในแตละป  ซึ่งไฟฟาสถิตเพียง

ไมกี่โวลต อาจเปนสาเหตุใหคอมพิวเตอรและอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสตางๆ ชำรุดไดตั้งแตระดับ 8-33 % ซึ่ง

เหมาะกับชุดทำงาน โรงงานคอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิกส 

รถยนต เครื่องกรองนำ้ เสื้อชั้นในไฮเทค ฯลฯ 

 

3) สิ่งทอไฮเทคที่มีคุณสมบัติสะทอนน้ำ 

 สิ่งทอไฮเทคสะทอนน้ำ (Water - repellent 

Textiles) มีเทคนิคการเตรียมไดหลายวิธี เชน การ

ดัดแปลงพื้นผิวเสนใยดวยวิธีทางกายภาพ เชน การใช

พลาสมา หรือการใชวิธีทางเคมี เชน การเคลือบผิวของ

เสนใยดวยสารเคมีที่มีคุณสมบัติเกลียดน้ำ (Hydro- 

phobic) เชน สารเคมีพวกพาราฟน แวกซ ซิลิโคน เรซิน และสารประกอบ 

ฟลูออไรคารบอน เชน เทฟลอน (Teflon) ซึ่งมีชื่อทางเคมีวา Polytetra- 

fluoroethylene (PTFE) เปนตน ในปจจุบันสารประกอบฟลูออโรคารบอน

กำลังไดรับความนิยมในการนำมาตกแตงสะทอนน้ำบนสิ่งทอ เนื่องจากให

มมุสัมผัส (Contact Angle) ของน้ำมีคามากที่สุด ปจจุบันไดมีความพยายาม

หาแนวทางในการปรับปรุงพื้นผิวของผาใหมีมุมสัมผัสของน้ำใหอยูในระดับ

มากกวา 120 องศา  โดยไมใชสารเคลือบผิวกลุมฟลูออไรคารบอน โดยอาศัย

หลักการทางดานนาโนเทคโนโลยีมาปรับปรุงพื้นผิวสิ่ งทอที่สามารถ 

เลียนแบบการกลิ้งของน้ำบนใบบัว (Lotus Effect) ทำใหสิ่งทอไมเปยกน้ำ 

และสามารถมีคุณสมบัติทำความสะอาดตนเองได (Self-cleaning) 

 

4) สิ่งทอไฮเทคชนิดยอยคราบสกปรกและกำจัดแบคทีเรีย 

 สารประเภทออกไซดของโลหะที่มีอนุภาคขนาดนาโน เชน ไทเทเนียม

ไดออกไซด (TiO
2
)  ซิลเวอรออกไซด (AgO)  ซิงออกไซด (ZnO)  แมกนีเซียม

ออกไซด (MgO) ซึ่งสารเหลานี้บางชนิดมีความสามารถในการปองกัน 

รังสีอัลตราไวโอเลต และบางชนิดมีความสามารถในการเรงปฏิกิริยาดวยแสง 

(Photo catalytic)  ซึ่งสามารถนำไปใชยอยสลายอนุภาคสารอินทรียที่มา

เกาะติดที่เสื้อผา หรือพื้นผิววัสดุตาง ๆ รวมถึงการกำจัดกลิ่นที่ไมพึงประสงค  

เชน กลิ่นเหงื่อ กลิ่นกาย และสามารถฆาแบคทีเรียที่เปนอันตรายตอรางกาย

และผิวหนัง เชน Staphylococcus aureus Pneumococcus SP 

Escherichia Coli  และ MRAS  ซึ่งเปนสาเหตุทำใหเกิดสิว ฝ และการติดเชื้อ

ที่บาดแผล นอกจากนี้สารประเภทออกไซดของโลหะบางชนิดยังชวยใหเกิด

รังสี Far Infrared  ซึ่งเปนรังสีที่ชวยใหสุขภาพดี  โดยชวยใหเลือดไหลเวียน 

ไดสะดวก 

 

5) สิ่งทอไฮเทคปองกันและฆาไรฝุน 

 สิ่งทอเทคนิคที่มีการเคลือบดวยแคปซูลขนาดเล็กโดยการเตรียม 

ดวยเทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชัน (Microencap  Sulation) เพื่อใหบรรจุสาร

ออกฤทธิ์ไวในแคปซูลขนาดนาโน ซึ่งเคลือบหรือแทรกอยูในเสนใยของสิ่งทอ  

โดยบรรจุในแคปซูล สามารถบรรจุสารไดหลายประเภท เชน สาร Eugenol  

ซึ่งเปนสารฆาไรฝุน ปองกันยุง หรือสารใหความหอม ซึ่งจะสงผลใหเสื้อผาและ

สิ่งทอมีคุณสมบัติตามตองการไดในระยะเวลายาวนานกวาวิธีปกติทั่วๆ ไป 

 

6) สิ่งทอเทคนิคเฉพาะทางอื่นๆ 

 อนุภาคนาโนประเภทอะลูมินา (Alumina) และซิลิกา (Silica) สามารถ

ปองกันความรอน กระแสไฟฟา รังสีอัลตราไวโอเลต และเปลวไฟได เชน  

สารประเภท Montomorillonite และยังชวยใหการยอมสีผาบางประเภทมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นดวย เสนใยนาโนคารบอน (Carbon Nanofiber) ที่ 
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นำมาผสมในเสนใยผาจะทำใหผามีความเหนียว คงทน

ตอการเสียดสี และมีความยืดหยุนไดมากขึ้น รวมถึง 

มีความทนทานตอสารเคมีสูง ในอนาคตอาจเรียกวา

เสื้อผาอัจฉริยะ ซึ่งสามารถตรวจสอบความผิดปกติของ

รางกายได  โดยมีการติดนาโนเซนเซอรไวในเสื้อดวย  

หรือเสื้อผาที่สามารถทำใหลองหนได โดยอาศัยนาโน

เทคโนโลยี สิ่งเหลานี้ยอมไมไกลจากความเปนจริงที่ 

จะเกิดขึ้นได 
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ปจจุบันสิ่งทอไฮเทคเหลานี้บางอยางก็ถูกนำออกสู

ตลาดแลว และยังมีอีกหลายชนิดยังอยูในขั้นตอน 

การวิจัย ทดสอบและพัฒนา คาดวาภายใน 20 ปขางหนา 

สิ่งทอไฮเทคเฉพาะทางจะเปนสินคาที่แพรหลายใน

อนาคตทั่วโลก 

 

เทคโนโลยีนาโนมีสวนสำคัญตอการวิจัยและ

พัฒนา ซึ่งจะชวยเพิ่มราคาขายใหสินคาสิ่งทอ แฟชั่น 

หรือสินคาเฉพาะทางอื่น ๆ ไดมูลคาเพิ่มสูงขึ้นมาก แต 

ผูบริ โภคยังขาดความเขาใจเรื่องนาโนเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมสิ่งทอ จึงเปนหนาที่ของหนวยงาน/องคกร 

ที่เกี่ยวของจะตองใหขอมูลแกผูบริโภคและรานคาปลีก

ตางๆ เกี่ยวกับประโยชนที่จะไดรับ รวมทั้งอธิบาย 

หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหผูบริโภค

ทราบดวย 

 

ภาวการณปจจุบัน สิ่งทอเทคนิคเฉพาะทาง 

กำลังเปนตลาดที่สรางสินคาที่มีมูลคาเพิ่มสูง และ

เติบโตอยางรวดเร็ว เนื่องจากตลาดของสิ่งทอเฉพาะทาง

ยังสามารถพัฒนาตอไปไดอยางยาวนานและมั่นคง  

โดยมีตลาดรองรับทั้งในและตางประเทศ เนื่องจากมิได

ขึ้นอยูกับแฟชั่นหรือสมัยนิยมเหมือนกับสิ่งทอทั่วไป แตมี

จุดมุงหมายเพื่อใชงานเปนหลัก 

 

อยางไรก็ตาม ผลิตภัณฑสิ่งทอเฉพาะทางหรือสิ่งทอเทคนิคของ

ประเทศไทยยังเปนสิ่งใหม สวนใหญยังคงนำเขาจากตางประเทศ  

ทั้งวัตถุดิบที่ใชในการผลิตและผลิตภัณฑสำเร็จรูป และยังขาดการวิจัยและ

พัฒนาอีกมาก ดังนั้น สถาบัน องคกร หนวยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน 

จะตองจัดทำแผนและยุทธศาสตรในการพัฒนารองรับในแตละขั้นตอน 

และกระบวนการการพัฒนาระบบโลจิสติกส และ  Supply Chain  ตั้งแต

อุตสาหกรรมเสนใย ซึ่งเปนอุตสาหกรรมตนน้ำ การฟอกยอมและพิมพ

แตงสำเร็จ ซึ่งเปนขั้นกลางน้ำ และการตัดเย็บสำเร็จรูป ในขั้นปลายน้ำ 

ใหเกิดการเชื่อมโยงกัน ซึ่งจะชวยใหเกิดการลดตนทุนและเขาถึงตลาดได

รวดเร็ว และตรงตามความตองการของผูบริโภคไดดียิ่งขึ้น 

 

ปจจุบันการพัฒนานาโนเทคโนโลยีภายใตการดำเนินการศูนยนาโน

เทคโนโลยีแหงชาติ สวทช. และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอได

สนับสนุนการวิจัย พัฒนา และเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาตางๆ กับ 

ภาคอุตสาหกรรมของเอกชนในการพัฒนาสิ่งทอเฉพาะทางหรือเทคโนโลยี 

นาโนอยางตอเนื่อง  ซึ่งคงจะไดเห็นผลสำเร็จในอนาคตอันใกล ✍
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ถาเอยถึงชัยนาทหลายคนคงนึกถึงจังหวัดหนึ่ง 

ของภาคกลาง ที่มีความอุดมสมบูรณไปดวยวัตถุดิบทาง 

การเกษตรที่หลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ”ขาว” นั้น 

ชัยนาทมีผลผลิตอยูในอันดับ 2 ของภาคกลาง เนื่องดวย

มีพื้นที่อันอุดมสมบูรณจากแหลงน้ำธรรมชาติและระบบ

ชลประทาน ชัยนาทจึงเปนจังหวัดที่มีสภาพภูมิศาสตร 

ที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูก การทำประมง และ 

การเลี้ยงสัตว แตอยางไรก็ดี ทามกลางยุคเศรษฐกิจ 

แนวใหม (New Economy) ที่สถานการณโลกเปลี่ยนแปลง

ไปอยางรวดเร็ว ทั้งในดานความเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก 

การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม สิ่งแวดลอม และความ

กาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (S&T) มี 

การผุดขึ้นอยางไมหยุดยั้งของนวัตกรรมใหมๆ รวมทั้ง

พฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจาก 

เดิม ทำใหตองเรงหาทางที่จะพัฒนาดานการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต (Productivity)  

การสรางคุณคาเพิ่ม (Value Creation) และการสราง

สมรรถนะทางดานนวัตกรรม (Innovation Capacity)  

ใหกับสินคาเกษตรแปรรูปของไทย อาศัยความไดเปรียบ

เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ของ

ประเทศในการเปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและความ

หลากหลายทางชีวภาพ โดยมุงเนนการสรางโอกาส 

ใหเกิดการพัฒนาในระดับพื้นที่มากขึ้น และชัยนาทวันนี้

กับศักยภาพที่มีอยูก็เปนอีกหนึ่งโอกาสที่จะกาวสูการเปน 

“เมืองศูนยกลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป” เพื่อ 

ยกระดับการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถใหกับสินคา

เกษตรแปรรูปของไทยใหแขงขันไดในเวทีการคาโลก 

 

 ∂“π¿“æ∑“ß‡»√…∞°‘®¢Õß™—¬π“∑ 
ในป 2549 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : 

GPP) ณ ราคาปจจุบัน มีมูลคา 24,182 ลานบาท โดยภาคเกษตรเปนสาขา 

ที่ทำรายไดใหกับจังหวัดมากที่สุด มีสัดสวนของ GPP สูงสุด มูลคา 7,347 

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 30.75 แสดงใหเห็นวาชัยนาทมีศักยภาพอยาง

มากในการทำการเกษตร สาขาที่ทำรายไดรองลงมาไดแก สาขาการขายสง

และการขายปลีก มีมูลคา 5,277 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 21.82 สำหรับ

สัดสวนของ GPP สาขาอุตสาหกรรม มีมูลคา 1,633 ลานบาท หรือคิดเปน

รอยละ 6.75 มูลคาผลิตภัณฑเฉลี่ยตอหัว (GPP Per capita) 67,315 บาท 

ประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอหัว อยูในลำดับที่ 37 ของประเทศ 

 

 

 

สัดสวนผลิตภัณฑจังหวัด (GPP) จังหวัดชัยนาท ป 2549

ที่มา :  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

1 ขอมูลจากการศึกษา และจัดทำขอมูลประกอบการบรรยายพิเศษในหัวขอ “ทิศทางการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมในสถานการณปจจุบันและอนาคต” โดยผูอำนวยการ
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ณ โรงแรมมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 
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จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมแยกตามประเภท

กิจการของจังหวัดชัยนาท2 มีจำนวนทั้งสิ้น 456 โรง  

มีเงินลงทุน 7,080.96 ลานบาท และมีคนงานรวม 9,239 

คน กิจการที่มีจำนวนโรงงานและเงินลงทุนสูงสุด คือ  

การผลิตอาหาร (เชน กิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช 

กิจการเกี่ยวกับการทำน้ำแข็ง และกิจการเกี่ยวกับอาหาร

จากแปง เปนตน) มีจำนวนโรงงาน 175 โรง และมี 

เงินลงทุน จำนวน 1,723.32 ลานบาท ในสวนของภาวะ

การจางงานสวนใหญเปนการจางงานที่เกี่ยวของกับ 

การใชแรงงานในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

พื้นบาน นอกนั้นเปนการจางงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

ซึ่งคาจางแรงงานตามที่กฎหมายกำหนด แรงงานใน

จังหวัดชัยนาทไดรับคาจางวันละ 146 บาท3 ลูกจาง 

ที่อยูในภาคเกษตรสวนใหญไดรับคาจางแรงงานตาม

อัตราทองที่ ประมาณวันละ 140 บาทขึ้นไป 

 

¬âÕπ¡Õß¿“§Õÿμ “À°√√¡Ç 
ถาจะกลาวถึงภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดชัยนาท 

สามารถแบงกลุมอุตสาหกรรมออกไดเปน 2 กลุม คือ 

กลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงสามารถเติบโตได 

ในอนาคต และกลุมอุตสาหกรรมที่ตองมีการปรับตัวเพื่อ

ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของภาวการณในดานตาง ๆ 

 

กลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงสามารถเติบโตไดในอนาคต 

ไดแก 

1) อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (ขาว มันสำปะหลัง ออย ปศุสัตว ประมง) 

ชัยนาทเปนจังหวัดที่มีวัตถุดิบเพื่อการแปรรูปทางการเกษตรอุดมสมบูรณ 

และมีพื้นที่ทำการเกษตรมากถึง 1,228,457 ไร คิดเปนรอยละ 79.58 ของ

พื้นที่ทั้งหมด พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด ไดแก ขาว เปนพืชหลัก 

ที่นำรายไดเขาสูจังหวัดเปนลำดับแรก มีผลผลิตอยูในอันดับ 2 ของ 

ภาคกลางรองจากจังหวัดสุพรรณบุรี โดยในป 2549 มีพื้นที่เพาะปลูกขาว 

นาปทั้งหมด 968,687 ไร ผลผลิตรวม 677,142 ตัน สำหรับขาวนาปรัง มีพื้นที่

เพาะปลูก 652,406 ไร มีผลผลิตรวม 575,392 ตัน โดยในปจจุบัน

อุตสาหกรรมแปรรูปขาวของชัยนาทเพิ่งจะเริ่มตน แตการสีขาวดวยโรงสี 

เพื่อใหไดผลผลิตขั้นปฐมนั้นทำมาแลวหลายทศวรรษ และมีความกาวหนา 

ขึ้นเปนลำดับ พืชเศรษฐกิจที่นำรายไดเขาจังหวัดเปนลำดับรองลงมา ไดแก 

มันสำปะหลังและออย นอกจากนี้ยังมีพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ ของจังหวัดอีก เชน 

ขาวโพด สมโอ พืชไรและพืชผัก เปนตน ในดานการปศุสัตว เกษตรกร 

สวนใหญนิยมประกอบอาชีพเลี้ยงไกมากที่สุด รองลงมาไดแก การเลี้ยงเปด 

โคเนื้อ และสุกร สวนดานการทำประมง เกษตรกรนิยมเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด 

อาทิ ปลาทับทิม ตะเพียน นิล ดุก และสวาย จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา 

ชัยนาทเปนเมืองที่มีวัตถุดิบเพียงพอที่จะกำหนดจุดยืนใหเปนเมืองศูนยกลาง

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปได  

แมวาในปจจุบันชัยนาทจะจำหนายวัตถุดิบทางการเกษตรเปนสวนใหญ 

แตก็ไดรับแรงสนับสนุนจากทางภาครัฐโดยกระทรวงอุตสาหกรรมไดจัดทำ

2 ขอมูลสะสม ณ เดือนมกราคม 2551 ขอมูลจาก Website สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (http://www.oie.go.th) 
3 อัตราคาจางขั้นต่ำ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 ขอมูลจาก Website กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน (http://www.labour.go.th) 
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โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ

อุตสาหกรรมสวนภูมิภาคตามนโยบาย “1 จังหวัด  

1 ผลิตภัณฑเกษตรอุตสาหกรรม” (1 Province 1 Agro 

- Industrial Product) เปนโครงการที่จัดทำขึ้นอยาง 

ตอเนื่องภายใตระยะเวลา 3 ป (ป 2550-2553) ที่เนน 

การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

สวนภูมิภาคของกลุมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม (SMEs) ภายใตการดำเนินงานโครงการ

ดังกลาวนี้เอง ทำใหชัยนาทไดมีการจัดทำแผนพัฒนา

และยกระดับกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปขาวเพื่อการกาวไป

สูการเปนเมืองอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ ทำให 

ผูประกอบการภายในจังหวัดเกิดการตื่นตัวในการที่จะ

พัฒนาศักยภาพในการประกอบการและในดานอื่นๆ  

ของตนเอง เพื่อกาวสูการเปนสถานประกอบการที่ผาน 

การคัดสรรจากกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท เขารับการพัฒนาขีดความ

สามารถการแขงขันที่ครอบคลุมในทุกๆ สวนของธุรกิจ

จากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อพัฒนาองคความรูใน  

5 ดานหลัก ไดแก การบริหารวัตถุดิบและโลจิสติกส  

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดตนทุนทรัพยากร

และพลังงาน การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑหรือ 

ระบบสูมาตรฐานสากล และการพัฒนาผลิตภัณฑและ

บรรจุภัณฑ 

นอกเหนือจากความไดเปรียบทางดานวัตถุดิบและ

สภาพภูมิศาสตรแลว ในดานโครงสรางพื้นฐานและ

สาธารณูปโภคไมวาจะเปนถนน ไฟฟา และประปา  

ถือไดวาชัยนาทเปนจังหวัดที่มีความพรอม สามารถ

รองรับการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมไดดี โดยเฉพาะ

การคมนาคมขนสงที่มีความสะดวกสบาย การขนสง

สินคาสามารถขนสงไดทั้งทางบกและทางน้ำ 

ในส วนของผู ประกอบการภายในจั งหวัดก็มี 

ความพรอมที่จะพัฒนาเปนผูประกอบการในอุตสาหกรรม

เกษตรแปรรูป นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุมในอุตสาหกรรม

ที่ เกี่ ยวเนื่ องกันในลักษณะเครือขายวิสาหกิจหรือ 

คลัสเตอร (Cluster) อาทิเชน จังหวัดไดมีการสงเสริมให 

ผูผลิตหรือผูประกอบการรวมกลุมกันผลิตสินคาแปรรูป

ผลิตผลทางการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

(OTOP) เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือในการดำเนินการ

พัฒนากลุม โดยการหาแนวทางรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนขอมูล ความรู

ประสบการณ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ และยกระดับผูประกอบการ 

ในทองถิ่นเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหสูงขึ้น โดยปจจุบันมีการรวม

กลุมผูประกอบการภายในจังหวัดประมาณ 65 กลุม จากปจจัยตางๆ ที่ 

เอื้อตอการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ทำใหชัยนาท 

มีโอกาสกาวสูการเปนเมืองศูนยกลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและการเปน

เมืองอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ 

 

2) อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร 

เปนอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตไดในอนาคต เนื่องจากมีตลาดภายใน

รองรับจากการขยายตัวอยางตอเนื่องของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ทำให 

มีความตองการเครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มมากขึ้น และจากการที่เครื่อง 

จักรกลการเกษตรเปนปจจัยการผลิตหลักของภาคเกษตรนั่นเอง นอกจากนี้ 

ปจจุบันความตองการเครื่องจักรกลการเกษตรมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทั้งตลาด

ภายในประเทศและตลาดสงออก เนื่องจากเกษตรกรตองการใชเปน 

เครื่องทุนแรง ซึ่งจะชวยแกปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร  

รวมทั้งยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และใชในการแปรรูปสินคา

เกษตร เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตรอีกดวย 

 

3 ) ผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น (OTOP) 

ผลิตภัณฑที่ เกิดจากภูมิปญญาของทองถิ่น ซึ่งแตละชุมชนจะมี

ผลิตภัณฑที่ โดดเดนและมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวแตกตางกัน  

ซึ่งชัยนาทเองมีศักยภาพในการผลิตสินคา OTOP ระดับหาดาวที่ขึ้นชื่อของ

จังหวัด ไดแก แชมพูทาทราย กลวยกวนสอดไส สมโอกวน 4 รส เปลือกสมโอ

เชื่อมสมุนไพร น้ำพริกน้ำผึ้ง ไขเค็มพอกดินภูเขา ดังนั้นศักยภาพใน 
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การพัฒนาสินคา OTOP ของชัยนาทจึงมีสูง หากมุงเนน

การใชกลยุทธ “ตลาดนำการผลิต” มีการพัฒนาดาน 

การบริหารจัดการ การออกแบบผลิตภัณฑ เทคโนโลยี

การผลิต ทักษะผูประกอบการ ระบบขอมูลขาวสาร 

การตลาดและการประชาสัมพันธที่ดี จะทำใหสินคา 

OTOP ของชัยนาทมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น สรางรายไดใหกับ

คนในชุมชนใหมีรายไดเพิ่มขึ้น และมีความเปนอยู 

ที่ดียิ่งขึ้นตอไปในอนาคต 

 

กลุมอุตสาหกรรมที่ตองมีการปรับตัว  ไดแก 

1) อุตสาหกรรมรองเทาและเครื่องหนัง 

2) อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 

กลุมอุตสาหกรรมทั้งสองกลุมนี้เปนกลุมอุตสาหกรรม

เดิมที่มีอยูในพื้นที่ ซึ่งสวนใหญเปนอุตสาหกรรมที่รับจาง

ผลิต (Original Equipment Manufacturers : OEM)  

ยังไมมีการเปนเจาของตราสินคาหรือสรางแบรนดของ

ตนเอง การผลิตใชแรงงานเปนหลัก (Labour Intensive) 

และมีกำไรสวนเกิน (Margin) ต่ำ ซึ่งหากอัตราแลกเปลี่ยน

เงินบาทแข็งคาขึ้นยอมจะสงผลใหอุตสาหกรรมตอง

ประสบกับปญหากำไรลดลงหรือขาดทุนในที่ สุ ด 

นอกจากนี้ ปจจุบันอุตสาหกรรมในพื้นที่ เริ่มประสบ

ปญหาการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากแรงงานเกิด 

การเคลื่อนยายไปยังจังหวัดใกลเคียง เชน จังหวัดอยุธยา 

สระบุรี ซึ่งมีคาแรงที่สูงกวา และในอนาคตควรตอง 

เรงพัฒนาทางดานเทคโนโลยีการผลิต เพื่อลดการพึ่งพิง

แรงงานคนเปนหลักในภาคการผลิต รวมทั้งการยกระดับ

ทักษะแรงงาน การพัฒนาทางดานการออกแบบผลิตภัณฑ 

การสรางแบรนด และมาตรฐานผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมใน 

ระยะยาว 

 

™— ¬ π “ ∑«— π π’È . . °— ∫ ‚ Õ ° “   Ÿà ‡ ¡◊ Õ ß »Ÿ π ¬å ° ≈ “ ß
Õÿμ “À°√√¡‡°…μ√·ª√√Ÿª 

จากศักยภาพ โอกาส และความพรอมในดานตาง ๆ ที่มีอยูในปจจุบัน 

แสดงใหเห็นวาชัยนาทสามารถกาวสูการเปน “เมืองศูนยกลางอุตสาหกรรม

เกษตรแปรรูป”  ไดอยางไมยากนัก อยางไรก็ตาม การกาวเดินไปขางหนา 

สูจุดหมายนั้น ยอมตองขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆ อีกหลายดาน ไมวาจะเปน 

แรงสนับสนุนจากภาครัฐ ความรวมมือของภาคเอกชน และที่สำคัญที่สุด 

คงตองขึ้นอยูกับความตองการของเจาของบานเอง คือ คนชัยนาท วาตองการ

เห็นการพัฒนาจังหวัดกาวไปในทิศทางใด ระหวางการเปนเมืองเกษตร 

แบบดั้งเดิม หรือการปรับตัวเพื่อกาวสูการเปนเมืองอุตสาหกรรมเกษตร

แปรรูป เรงปรับปรุงประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต (Productivity)  

เพิ่มมูลคาใหกับฐานเศรษฐกิจเดิม เพื่อชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นในยุคน้ำมัน

แสนแพง!!!... 

 
แหลงขอมูลอางอิง 

1. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 

2. สำนักงานพาณิชยจังหวัดชัยนาท 

3. ขอมูลจาก Website จังหวัดชัยนาท (http://www.chainat.go.th)  

4. ขอมูลจาก Website สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(http://www.nesdb.go.th) 

5. รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน

ของอุตสาหกรรมสวนภูมิภาคตามนโยบาย “1 จังหวัด 1 ผลิตภัณฑแปรรูปสินคา

เกษตร” 1 Province 1 Agro – Industrial Product (จังหวัดชัยนาท), กันยายน 2550 

✍
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หลากหลายคำถามที่พรั่งพรูออกมาดวยความหวงใย 

ในชวงที่ภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวน ประเทศที่เปนกำลังซื้อ

หลักอยางสหรัฐอเมริกา กำลังออนแรงลงอยางนาใจหาย 

กระทบชิ่งมาถึงประเทศไทยอยางยากที่จะปฏิเสธ ในภาวะ

เชนนี้อุตสาหกรรมไทยพรอมเผชิญมากนอยเพียงไร บรรทัด

ถัดไปมีคำตอบ 

 

ë º≈°√–∑∫®“°ªí≠À“‡»√…∞°‘® 
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สหรัฐฯ เปนประเทศผูบริโภคที่มีกำลังซื้อและมี 

การจับจายสูงที่สุดในโลก ดังนั้น เมื่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ 

ชะลอตัวยอมจะสงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจทั่วโลก

และประเทศไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได ที่ผานมา พบวา 

การสงออกของไทยไปยังสหรัฐฯ เริ่มฝด แตการสงออก

โดยรวมของไทยเปนไปไดดวยดีจากการสงออกไปยัง 

ประเทศอื่นๆ ที่ยังขยายตัวได อยางไรก็ตาม จากปญหา

หนี้ดอยคุณภาพที่เกิดขึ้นของสหรัฐฯ ที่เรื้อรัง จะเริ่มสง 

ผลกระทบอยางเดนชัดขึ้นในปนี้ โดยคาดวาการสงออก

ไปยังประเทศที่มีการคากับสหรัฐฯ หรือประเทศที่ถือ

ตราสารหนี้ที่เปนหนี้ดอยคุณภาพอยูมากจะเริ่มฝดเคือง

ตามมา และหากปญหาของสหรัฐฯ นี้ยิ่งคงอยูนานเทาไร 

ผลกระทบที่จะเกิดกับภาคอุตสาหกรรมก็อาจขยาย 

วงกวางและรุนแรงขึ้นได 

 

 —¡¿“…≥åæ‘‡»… 
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สภาพเศรษฐกิจโลกที่ฝดลงยอมสงผลใหอุปสงค

ของสินคามีนอยกวาอุปทานของการผลิตสินคาในโลก  

ดังนั้น การแขงขันในธุรกิจอุตสาหกรรมก็จะเขมขนขึ้น 

เชนกัน สภาพการแขงขันที่เขมขนขึ้นนี้จะสงผลกระทบ

ตออุตสาหกรรมตามมาเปนลูกโซ โดยสาขาธุรกิจ

อุตสาหกรรมที่จะเกิดผลกระทบ คือ ธุรกิจอุตสาหกรรม 

ที่มีประเทศผูสงออกจำนวนมาก มีการแขงขันสูงอยูแลว 

มีการพึ่งพาตลาดสงออกมาก ขาดขีดความสามารถ 

ในการแขงขันเมื่อเทียบกับคูแขงระดับโลก หรือผลิต

สินคาที่ไมจำเปนหรือฟุมเฟอย 

ตัวอยางของสาขาธุรกิจอุตสาหกรรมที่ประสบ 

ผลกระทบชัดเจน คือ อุตสาหกรรมที่แขงขันโดยอาศัย

คาแรงต่ำเปนหลัก หรือมีลักษณะเปนผูรับจางผลิต เชน 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม อุตสาหกรรม 

เครื่องเรือนไม อุตสาหกรรมรองเทาโดยเฉพาะอยางยิ่ง

รองเทากีฬา 

สวนอุตสาหกรรมที่ยังไปไดดี คือ อุตสาหกรรมที่

ไทยเปนผูนำและมีขีดความสามารถในการแขงขันระดับ

โลก เชน อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร อุตสาหกรรม

ยางและผลิตภัณฑยาง  ตลอดจนอุตสาหกรรมที่มีการยก

ระดับคุณภาพ สงเสริมการวิจัย และพัฒนาใหสามารถ

สรางมูลคาเพิ่ม รวมทั้งอุตสาหกรรมที่มีการสราง 

คุณคาเพิ่ม และอุตสาหกรรมที่มีการสรางนวัตกรรม 

อุตสาหกรรมที่ยังไปไดดี เหลานี้มีแนวโนมสามารถ 

ขยายตลาดและสรางมูลคาเพิ่มไดอีกหลายเทา 

 

ë ¡’¢âÕ·π–π”„Àâ°—∫¿“§Õÿμ “À°√√¡
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เมื่อประเทศไทยมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ที่สูงขึ้น ความไดเปรียบเดิมๆ ในแบบของประเทศกำลัง

พัฒนาก็ยอมจะหมดไป ไมวาจะเปนเรื่องแรงงานถูก  

โควตาการนำเขา หรือสิทธิพิเศษที่เคยไดรับ ซึ่งเคยเปน

แตมตอไดหมดมนตขลังไปแลว และในยุคปจจุบัน 

ถือเปนยุคแหงการแขงขันอยางเสรี ผูประกอบการจะอาศัยการพึ่งพิงภาครัฐ

เพียงฝายเดียวดวยวิธีการเดิมๆ เชน การตั้งกำแพงภาษี คงเปนไปไดยาก  

ดังนั้น ภาคอุตสาหกรรมจำเปนตองมีการปรับตัวและเตรียมตั้งรับความ

เปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น 

ในยุคโลกาภิวัตน ผูประกอบการควรจะตองเปดกวางที่พรอมรับ 

การเปลี่ยนแปลงสิ่งใหมๆ ควรตองมีการวิเคราะหขอบขายและแกนของธุรกิจ

อยางสม่ำเสมอ ซึ่งอาจรวมถึงการศึกษาแนวทางในการปรับเปลี่ยนไปสูธุรกิจ

หรือกิจกรรมอื่น และสิ่งที่ขาดไมได คือ การเสริมสรางขีดความสามารถ 

ในการแขงขันอยางตอเนื่อง ทั้งในดานของการพัฒนาขีดความสามารถ 

ดานปญญา การสรางความเขมแข็งแกองคกรภาคการผลิตดวยการเพิ่ม 

ผลิตภาพ และการพัฒนาการตลาดและตราสินคา ทั้งนี้ เพื่อหนีจากการเปน 

ผูรับจางผลิตอยางที่เคยเปนมา 
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ผูประกอบการตองตระหนักวาในยุคโลกาภิวัตน  

ทุกอยางไมมีหยุดนิ่ง ผูประกอบการตองวิเคราะหธุรกิจ 

พัฒนาเพิ่มจุดแข็งและลบจุดออนอยางตอเนื่อง เพื่อให

ธุรกิจสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน ผูประกอบการ 

ตองกาวขามความเปลี่ยนแปลงดวยการปรับตัว 
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อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ ในชวงที่ผานมา มีปจจัยลบ

ตางๆ เขามากระทบคอนขางมากมาย ถาพูดภาษา 

ชาวบานๆ ตองบอกวาแทบกระอัก เนื่องจากคาแรง 

ที่ถีบตัวสูงขึ้นอยางมากภายในเวลาไมกี่ป การแขงขัน

ดานอื่นๆ ก็ทวีความรุนแรงมากขึ้น ความผันผวนของ

เศรษฐกิจโลก ตลอดจนการเลิกระบบโควตาตั้งแตวันที่  

1 มกราคม 2548 เปนตนมา สิ่งเหลานี้ คือ ปจจัย

ภายนอกที่มากระทบ ทำใหอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ ของไทย

จำเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับตัวครั้งใหญ และยังเปน

สัญญาณเตือนวา อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม

กำลังสูญเสียขีดความสามารถในการแขงขัน 

แมวาอุตสาหกรรมนี้จะตองเผชิญปญหานานัปการ 

แตก็ไมใชจะเกิดทุกประเภทผลิตภัณฑหรือทุกประเภท

ธุรกิจ และปญหาเหลานั้นก็ใชวาจะไรสิ้นหนทางเยียวยา 

ในหลายตัวผลิตภัณฑยังมีตลาดรองรับและมีทิศทาง 

การขยายตัวไดอยางตอเนื่อง เชน ผลิตภัณฑเสนใย 

สิ่งทอ ผาทอถัก และชุดชั้นในสตรี เปนตน จากการที่ได

พูดคุยแลกเปลี่ยนกับผูประกอบการ หลายโรงงานมี

ลักษณะการผลิตที่เรียกวาการจัดการกระบวนการที่เปน

เลิศ ซึ่งมีการวิจัยและพัฒนาที่หลากหลาย มีการใช

เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหมที่เรียกวาระบบการผลิต 

แบบลีน นอกจากผลิตภัณฑที่กลาวมาแลวยังมีสิ่งทอ

เฉพาะทางที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑ 

ไดหลายเทาตัว และตลาดก็ยังมีการขยายตัวอยาง 

ไมหยุดยั้ง 

อยางไรก็ดี คงปฏิเสธไมไดวายังมีอีกหลายผลิตภัณฑ ซึ่งหาก 

ผูประกอบการไมปรับตัวจากกิจกรรมการรับจางผลิตแบบเดิมๆ ที่อาศัย

แรงงานทั่วไปเปนหลักแลว ยอมหลีกเลี่ยงไมไดที่ตองเผชิญกับทางตัน 

เนื่องจากมีคูแขงที่สำคัญ เชน จีน เวียดนาม อินเดีย เขามาทาชิงแลว  

โดยประเทศเหลานี้ แรงงานมีคาจางต่ำกวาประเทศไทยถึง 4-6 เทา 

 

ë ∂â“®–·¬°‡ªìπª√–‡¥ÁπÀπ÷Ëß  Õß  “¡ ∑’Ë‡ªìπªí≠À“
¢ÕßÕÿμ “À°√√¡ ‘Ëß∑Õ·≈–‡§√◊ËÕßπÿàßÀà¡¢Õß‰∑¬  
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ประเด็นปญหาอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ ของไทย สามารถแยกออกไดเปน  

3 สวน ไดแก 

• ปญหาตนน้ำ : ยังมีการสรางมูลคาใหเกิดในตัวสินคานอย ประเด็นนี้

เปนผลมาจากการขาดการวิจัยและพัฒนา ซึ่งสงผลตอคุณภาพและ 

ความหลากหลายของสินคา ตลอดจนถึงขาดแคลนการพัฒนาสิ่งทอรายการ

อื่นๆ เชน เคหะสิ่งทอ สิ่งทอคุณสมบัติพิเศษ สิ่งทอเทคนิค หรือสิ่งทอที่ใชใน

อุตสาหกรรม เปนตน ซึ่งทำใหราคาของสิ่งทอตอหนวยต่ำ คือขายมากได 

เงินนอย จึงจำเปนตองมีการพัฒนาศักยภาพทางดานการออกแบบ วิจัยและ

พัฒนาตัวผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต 

• ปญหากลางน้ำ : ขาดความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรม ในเรื่องนี้ตอง

บอกวาอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยยังขาดความเชื่อมโยงการผลิตในแตละ 

ขั้นตอน ทั้งที่ประเทศไทยมีการผลิตอยางครบวงจร แตกลับไมไดใชความ 

ครบวงจรที่มีอยูใหเปนประโยชน ซึ่งจากจุดนี้เองทำใหขีดความสามารถ

ทางการแขงขันลดลงอยางนาเสียดาย 
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• ปญหาปลายน้ำ : ขาดการทำการตลาดที่ดี ขาด

การดำเนินงานในเชิงรุก รวมไปถึงการสรางตราสินคา

เปนของตัวเอง จากจุดที่ขาดนี้เองทำใหถึงแมจะผลิต 

มากแคไหน สงออกมากเพียงไร ก็ยังมีรายไดนอยอยูดี 

ทำใหอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยสวนใหญยังคงเปนเพียง 

การรับจางผลิตเทานั้น 

 

ë „π¡ÿ¡¡Õß¢Õß∑à“π  ‘Ëß∑Õœ ‰∑¬  
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อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ จัดวาเปนหนึ่งในสินคาแฟชั่น 

ซึ่งจะมีวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ประกอบกับ 

วิสัยทัศนของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยในชวงระยะ 5 ป 

ขางหนา ที่กำหนดให “ไทยเปนศูนยกลางสิ่งทอและ

แฟชั่นของภูมิภาคอาเซียน” ดังนั้น อุตสาหกรรม 

สิ่งทอฯ จึงตองดำเนินงานในลักษณะเชิงรุกใหสอดคลอง

กับทิศทางของตลาดโลก ตองปรับตัวไปสูการสรางมูลคา

เพิ่มเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน

ใหกับสิ่งทอไทย ทั้งตลาดตางประเทศและตลาดใน

ประเทศ ตองพัฒนาผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย 

บนฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับมูลคา

ผลิตภัณฑสิ่งทอไทยสูกลุมอุตสาหกรรมที่ใชฐานความรู 

ตองสรางเครือขายความรวมมือดานการบริหารจัดการ

หวงโซอุปทาน ตองพัฒนารูปแบบการประกอบการ 

แบบพันธมิตรธุรกิจกับประเทศเพื่อนบานภายในภูมิภาค  

และตองเจาะตลาดอาเซียนเพื่อเปนฐานตลาดที่สำคัญ 

แหลงใหมของสิ่งทอไทย 

 

ë ·ºπß“π∑’Ë‡μ√’¬¡‰«â ”À√—∫æ—≤π“
Õÿμ “À°√√¡ ‘Ëß∑Õœ 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได ร วมกับ 

ทางสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทำการศึกษา

อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ ทั้งระบบ และจัดทำแผนยุทธศาสตร

พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแขงขัน ซึ่งในภาพกวางของแผนยุทธศาสตร 

จะประกอบไปดวยยุทธศาสตรที่สำคัญ คือ 

• ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมกลุมคลัสเตอร

สิ่งทอ 

• ยุทธศาสตรการพัฒนาผลิตภาพอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 

• ยุทธศาสตรการพัฒนากำลังคน 

• ยุทธศาสตรดานการตลาดในประเทศและขยายการลงทุนเชิงรุก 

ในอาเซียน และตลาดใหมๆ ที่มีศักยภาพ 

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการสนับสนุนอีกหลายประการ เชน โครงการ 

เข็มทิศสิ่งทอไทย ซึ่งเปนการดำเนินงานพัฒนาฐานขอมูลอุตสาหกรรมสิ่งทอ

เพื่อเชื่อมโยงทุกขั้นตอนใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีโครงการ 

สงเสริมการใช ไอที ในภาคอุตสาหกรรม สิ่งเหลานี้จะมาชวยเติมเต็ม 

สวนที่ขาดใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป 

ประเด็นสำคัญที่อยากฝากไวสำหรับการพัฒนาสิ่งทอฯ นั้น หนวยงาน

ของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ จะตองรวมกัน

ดำเนินงานโดยมีเปาหมายสำคัญ คือ การสรางมิติใหมในการขับเคลื่อน

อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยใหกาวเดินไปขางหนาพรอมกันทั้งระบบ 



Office of Industrial Economics 
Vol.4 No.11 2008 

23

¥—™π’Õÿμ “À°√√¡ ªï 2550 

ดัชนีอุตสาหกรรม ไตรมาส 4/2550 (ตุลาคม-ธันวาคม 2550) เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนพบวา ดัชนีผลผลิต (มูลคาเพิ่ม)  

ดัชนีการสงสินคา ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม ดัชนีอัตราสวนสินคาสำเร็จรูปคงคลังเพิ่มขึ้น  

แตดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลังลดลง 

 ดัชนีผลผลิต (มูลคาเพิ่ม) 163.09 174.70 183.71 5.16 12.64 

 ดัชนีผลผลิต (มูลคาผลผลิต) 167.54 179.23 186.05 3.80 11.05 

 ดัชนีการสงสินคา 166.72 177.17 185.81 4.88 11.45 

 ดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง 177.91 186.41 180.39 -3.23 1.39 

 ดัชนีอัตราสวนสินคาสำเร็จรูปคงคลัง 151.31 182.58 853.31 367.36 463.95 

 ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 114.71 115.92 118.63 2.34 3.42 

 ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม  136.73 137.71 141.69 2.89 3.62 

 อัตราการใชกำลังการผลิต  66.38 66.88 67.31 -  -

ดัชนีอุตสาหกรรม 
ไตรมาส 
4/2549 

(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 
3/2550 

(ก.ค.-ก.ย.) 

ไตรมาส 
4/2550 

(ต.ค.-ธ.ค.) 

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
เมื่อเทียบกับ 

ไตรมาสกอน (%) 

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอน (%) 

(ฐานเฉลี่ยรายเดือน ป 2543 และเปนดัชนีที่ยังไมปรับผลกระทบของฤดูกาล)
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เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน พบวา  

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม) มีอัตรา 

การขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมีอุตสาหกรรมหลักที่สง 

ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของดัชนีรวมเพิ่มขึ้น   

ไดแก การผลิตเครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำบัญชี 

และเครื่องคำนวณ  การผลิตยานยนต การผลิตหลอด

อิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส การผลิต

เครื่องจักรที่ใชงานทั่วไปอื่น ๆ การผลิตมอลตลิกเคอและ

มอลต 

 

ดัชนีการสงสินคา มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น  

โดยมีอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรสำนักงาน เครื่อง 

ทำบัญชีและเครื่องคำนวณ การผลิตยานยนต การผลิต

หลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส  

การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ เหล็กกลาขั้นมูลฐาน  

การแปรรูปผลไมและผัก เปนอุตสาหกรรมหลักที่สงตอ

การเปลี่ยนแปลง 

ดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมี

อุตสาหกรรมที่สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของดัชนีรวมเพิ่มขึ้น ไดแก 

การผลิตมอลตลิกเคอและมอลต การจัดเตรียมและการปนเสนใยสิ่งทอ 

รวมถึงการทอสิ่งทอ การผลิตเครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำบัญชีและ 

เครื่องคำนวณ การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไปอื่น ๆ การผลิตลวดและ

เคเบิลที่หุมฉนวน 

 

ดัชนีอุตสาหกรรม ป 2550 เมื่อเทียบกับปกอนพบวา ดัชนีผลผลิต  

ดัชนีการสงสินคา ดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง ดัชนีแรงงานในภาค

อุตสาหกรรม ดัชนีอัตราสวนสินคาสำเร็จรูปคงคลัง ดัชนีผลิตภาพแรงงาน

อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น โดย 

 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม มี  26  อุตสาหกรรมที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น  

ไดแก อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรสำนักงาน  เครื่องทำบัญชีและ 

เครื่องคำนวณ   การผลิตยานยนต  การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและ 

สวนประกอบอิเล็กทรอนิกส  การผลิตมอลตลิกเคอและมอลต การผลิต
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น้ำตาล การผลิตเครื่องแตงกาย ยกเวนเครื่องแตงกาย 

ที่ทำจากขนสัตว การผลิตอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตร

และเครื่องอุปกรณเกี่ยวกับการถายภาพ การผลิตกระเปา

เดินทาง กระเปาถือและสิ่งที่คลายกัน อานมาและ 

เครื่องเทียมลาก การผลิตเครื่องใชในบานเรือนซึ่งมิได 

จัดประเภทไวในที่อื่น 

 

ดัชนีการสงสินคา มี 31 อุตสาหกรรมที่มีการสง

สินคาเพิ่มขึ้น ไดแก การผลิตเครื่องจักรสำนักงาน   

เครื่องทำบัญชีและเครื่องคำนวณ  การผลิตยานยนต  

การผลิตน้ำตาล การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและ 

สวนประกอบอิเล็กทรอนิกส การผลิตเครื่องจักรที่ใชงาน

ทั่วไปอื่น ๆ การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กกลา 

ขั้นมูลฐาน การผลิตมอลตลิกเคอและมอลต การผลิตสบู

และผงซักฟอก  เคมีภัณฑที่ใชในการทำความสะอาด

และขัดเงา เครื่องหอมและสิ่งปรุงแตงสำหรับประทิน

รางกายหรือประเทืองโฉม การแปรรูปผลไมและผัก  

การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง 

 

ดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง มี 28 อุตสาหกรรมที่

มีสินคาสำเร็จรูปคงคลังเพิ่มขึ้น ไดแก การผลิตมอลต 

ลิกเคอและมอลต การจัดเตรียมและการปนเสนใยสิ่งทอ

รวมถึงการทอสิ่งทอ การผลิตยานยนต การผลิต

เครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำบัญชีและเครื่องคำนวณ 

การผลิตน้ำตาล การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก การผลิต

ลวดและเคเบิลที่หุมฉนวน การผลิตเครื่องแตงกาย  

ยกเวนเครื่องแตงกายที่ทำจากขนสัตว  การผลิตสตารช

และผลิตภัณฑสตารช  การผลิตรองเทา 

 

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม มี 24 อุตสาหกรรมที่มีแรงงาน 

ในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ไดแก การผลิตเครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำ

บัญชีและเครื่องคำนวณ การผลิตอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตรและ 

เครื่องอุปกรณเกี่ยวกับการถายภาพ  การผลิตหมอสะสมไฟฟา เซลลปฐมภูมิ

และแบตเตอรี่ปฐมภูมิ การผลิตรถจักรยานยนต  การผลิตยานยนต การผลิต

น้ำตาล การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง การผลิตผลิตภัณฑ

โลหะประดิษฐอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น การผลิตผลิตภัณฑ 

ประเภทอบ การผลิตมอลตลิกเคอและมอลต 

 

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม มี 30 อุตสาหกรรมที่มีผลิตภาพ

แรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น  ไดแก การผลิตน้ำตาล การผลิตเครื่องดื่มที่ 

ไมมีแอลกอฮอล รวมทั้งน้ำดื่มบรรจุขวด การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไป 

อื่น ๆ  การผลิตเครื่องแตงกาย ยกเวนเครื่องแตงกายที่ทำจากขนสัตว  

การผลิตเคมีภัณฑขั้นมลูฐาน ยกเวนปุยและสารประกอบไนโตรเจน  การผลิต

หลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส  การแปรรูปผลไม 

และผัก  การผลิตเครื่องใชในบานเรือนซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น การผลิต

เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และของที่เกี่ยวของ  การผลิตสบูและ 

ผงซักฟอก เคมีภัณฑที่ใชในการทำความสะอาดและขัดเงา เครื่องหอมและ 

สิ่งปรุงแตงสำหรับประทินรางกายหรือประเทืองโฉม 

 

อัตราการใชกำลังการผลิต มี 20 อุตสาหกรรมที่มีอัตราการใชกำลัง

การผลิตเพิ่มขึ้น ไดแก การผลิตเครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำบัญชีและ

เครื่องคำนวณ  การผลิตสิ่งทอสำเร็จรูปยกเวนเครื่องแตงกาย การผลิต

เครื่องจักรที่ใชงานทั่วไปอื่น ๆ  การผลิตน้ำตาล  การผลิตกระเปาเดินทาง 

กระเปาถือและสิ่งที่คลายกัน อานมาและเครื่องเทียมลาก การผลิตเครื่อง 

แตงกายยกเวนเครื่องแตงกายที่ทำจากขนสัตว  การผลิตเยื่อกระดาษ 

กระดาษ และกระดาษแข็ง การผลิตกระดาษลูกฟูกและกระดาษแข็งลูกฟูก

และภาชนะที่ทำจากกระดาษและกระดาษแข็ง การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ  

การผลิตผาและสิ่งของที่ไดจากการถักนิตติงและโครเชต 

 ดัชนีผลผลิต (มูลคาเพิ่ม) 100.00 100.04 109.83 123.89 137.61 149.79 159.32 172.18 8.08 

 ดัชนีผลผลิต (มูลคาผลผลิต) 100.00 103.20 122.31 129.42 143.53 156.84 165.89 175.26 5.65 

 ดัชนีการสงสินคา 100.00 103.67 121.56 127.96 141.22 154.08 162.25 173.04 6.65 

 ดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง 100.00 110.68 119.84 126.81 145.93 159.59 175.75 181.82 3.45 

 ดัชนีอัตราสวนสินคาสำเร็จรูปคงคลัง 107.09 113.97 113.48 115.60 135.59 171.35 166.46 340.65 104.64 

 ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 100.00 99.74 100.62 107.10 112.02 114.35 114.29 116.39 1.84 

 ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม  98.68 105.73 120.28 125.82 132.44 134.47 138.91 140.26 0.97 

 อัตราการใชกำลังการผลิต  58.71 58.66 63.76 65.17 67.48 68.04 67.74 66.12 8.08 

ดัชนีอุตสาหกรรม 
อัตราการเปลี่ยนแปลง 

ป 2550 เทียบป 2549 (%) 

(ฐานเฉลี่ยรายเดือน ป 2543 และเปนดัชนีที่ยังไมปรับผลกระทบของฤดูกาล)

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

ป 

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 
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กระแสความนิยมการใชผลิตภัณฑ 

ที่ผลิตจากภูมิปญญาชาวบาน

ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ 

หรือที่เรียกวา OTOP ซึ่งยอมาจาก one tambon one 

product ของรัฐบาลตั้งแตป พ.ศ. 2544 เพื่อใหแตละ

ชุมชนไดใชภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนาสินคา โดยรัฐ

พรอมที่จะเขาชวยเหลือในดานความรูสมัยใหม และ 

การบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยงสินคาจากชุมชนสูตลาด

ทั้งในประเทศและตางประเทศ ดวยระบบรานคาเครือขาย

และอินเทอรเน็ตเพื่อสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการ

พัฒนาทองถิ่น สรางชุมชนใหเขมแข็ง พึ่งตนเองได  

ใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางรายไดดวยการนำ

ทรัพยากร ภูมิปญญาในทองถิ่นมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ

และบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเดนและมูลคาเพิ่ม เปนที่

ตองการของตลาด 

 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) โดย

ความรวมมือของอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ไดไป

เยี่ยมชมการผลิต “เครื่องเบญจรงค” ซึ่งเปนผลิตภัณฑ 

OTOP ที่สรางชื่อเสียงใหแกกลุมหมูบานเบญจรงค   

ตำบลดอนไกดี อำเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร   

มีคุณอุไร แตงเอี่ยม เปนประธานกลุมฯ ไดใหขอมูล 

ในการดำเนินงาน โดยเริ่มแรกจากการเปนลูกจางใน

โรงงานผลิตเครื่องเคลือบดินเผาจำพวกถวยและชามชนิดตาง ๆ ขนาดใหญ 

จึงทำใหเกิดภูมิความรูและทักษะในขั้นตอนการผลิต ตลอดจนการเขียน

เครื่องลายคราม ประมาณป 2532 โรงงานปดกิจการจึงถูกเลิกจาง 

 

จากจุดเปลี่ยนดังกลาวจึงชักชวนเพื่อน ๆ ที่โรงงานมาทำการผลิตถวย

ชามในแบบดั้งเดิม โดยกูเงินทุนมาดำเนินการ ในชวงแรกตลาดดีมากไมมี

ปญหาในการดำเนินงาน และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจนทำใหเกิดสินคา

ในลักษณะเครื่องเบญจรงค ซึ่งสรางมูลคาของสินคาและความตองการใน

ตลาดไดมากยิ่งขึ้น จนทำใหสินคาเครื่องเบญจรงคของหมูบานมีชื่อเสียง 

ในหมูคนไทยสวนใหญและกลุมนักทองเที่ยวจากญี่ปุน สหรัฐอเมริกา  

ในชวงหลังมียอดสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้นจึงขยายการผลิตและพัฒนาฝมือขึ้นมา

อยางตอเนื่อง และตั้งตัวเปนกลุมหมูบานเบญจรงค ซึ่งไดเปดเปนศูนยสาธิต 

เยี่ยมชมการผลิต และหมูบานเบญจรงคเคยไดรับรางวัลสินคา OTOP ระดับ 

5 ดาว ในป พ.ศ. 2546 ดวยการผลิตเครื่องเบญจรงคที่มีรูปแบบหลากหลาย

ไมวาจะเปนแบบลายพุมขาวบิณฑ ลายไมเลื้อย ลายจักรี ลายประเพณีไทย  

ลายดอกพิกุลและลวดลายดอกไมจีนตาง ๆ และการลงสีแบบตาง ๆ เชน 

แบบดาน แบบมัน แบบดานนูน ซึ่งผลิตไดยาก ที่นี่ก็มีการผลิต ลูกคา

สามารถหาซื้อไดจากที่นี่ และเมื่อปที่ผานมา คุณอุไรไดรับรางวัล  

“บุคคลเกียรติยศ” ผลิตภัณฑชุมชน OTOP 2550 จากอดีตนายกรัฐมนตรี 

พล.อ. สุรยุทธ จุลานนท โดยเปน 1 ใน 10 คนในประเทศไทยที่ไดรับรางวัลฯ 

 

การผลิตเครื่องเบญจรงคของหมูบานนั้นจะเหมือนกับการผลิต

ผลิตภัณฑเซรามิก เพียงแตมีการเขียนลายในรูปแบบลายศิลปะไทยที่

สวยงามบนผิวเครื่องปนดินเผาที่เคลือบผิวมีสีขาว  โดยวิธีลงสีเคลือบตั้งแต  

5 สีขึ้นไป โดยสีที่เปนหลัก ไดแก  แดง เหลือง ขาว ดำ เขียว อันเปนที่มาของตัวอยางเครื่องเบญจรงค กลุมหมูบานดอนไกดี

คุณอุไร แตงเอี่ยม ใหขอมูล
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คำวา เบญจรงค จากสีหลักทั้งหาแลวเสริมแตงเพิ่ม 

ความงดงามดวยสีชมพู มวง แสด น้ำตาล ซึ่งการลงสี

ตามลายบางครั้งตองใชชางฝมือหลายคนเนื่องจากมี 

รายละเอียดมาก ๆ ตองมีการจัดแบงสวนในการลงสีและ

การเก็บรายละเอียดตาง ๆ เพื่อใหไดชิ้นงานที่มีคุณภาพ

และความสวยงาม 

 

สำหรับการจำหนายสินคาของกลุมฯ ราคาเครื่อง

เบญจรงคมีตั้งแตชิ้นละ 100 บาท ถึง 100,000 บาท  

จะไมมีการแขงขันในดานราคา ไมมีการตัดราคากัน แต

จะแขงขันกันในดานฝมือ ความสวยงาม ความโดดเดน

ของชิ้นงานมากกวา  มาตรฐานราคาและคุณภาพของ

เครื่องเบญจรงคของกลุมฯ ไมเคยตกต่ำ มีแตจะสูงขึ้น

เรื่อย ๆ การกำหนดราคาของชิ้นงานเบญจรงคจะมี 

การประชุมหารือกอนภายในกลุมฯ รวมทั้งพิจารณา

เปรียบเทียบงานและราคากับกลุมเบญจรงคกลุมอื่น ๆ 

ดวย ทั้งนี้ กลุมหมูบานเบญจรงค ดอนไกดี มีกลุมยอย 

อีก 5 กลุม คือ กลุมอุไรเบญจรงค หนูเล็กเบญจรงค 

ยืนยงเบญจรงค แดงเบญจรงค สังวาลเบญจรงค  

และมีเครือขายนอกตำบล ซึ่งวัตถุดิบที่นำมาผลิต 

เครื่องเบญจรงคจะมาจากแหลงเดียวกัน เปนดินของ  

3 จังหวัด ไดแก ลำปาง ระนอง และสุราษฎรธานี  

จะมีดินดำ ดินขาว ดินเหนียวผสมกันแลวแตคุณภาพ

ของชิ้นงาน จะแตกตางกันในเรื่องของความประณีต 

ในการเขียนลายและลงสี  ถามียอดสั่งซื้อเขามามากจะ

แบงใหกลุมยอยนำไปทำและจัดหาวัตถุดิบให แลวสงให

แยกกันเขียนลาย ลงสีตามบาน จากนั้นก็ประสานงาน 

ในการจัดสงสินคา พอไดกำไรมาจึงจัดแบงใหตามสวน 

 

ในสวนของปญหาที่ตองการแกไข คือ เงินทุนหมุนเวียน เพราะมีวัตถุดบิ

ที่ตองจัดซื้อมาทำการผลิตมาก และตองการชองทางการจำหนายตางประเทศ  

อยางไรก็ตาม ชองทางการจำหนายในปจจุบันของหมูบานมีการเผยแพร 

ผลิตภัณฑทางเว็บไซต THAITAMBON.COM ซึ่งมีประโยชนมากสำหรับ 

การเผยแพรขอมูลสินคาไปไดทั่วโลก สามารถเพิ่มยอดขายและขยายตลาด

ใหกับกลุมหมูบานเบญจรงค ดอนไกดี ถึงแมจะตองเสียคาใชจายใน 

การปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย แตก็คุมคา พี่อุไร ประธานกลุมฯ ยืนยัน 

 

นอกจากนี้ จากความสำคัญของการที่มีผูมาเยี่ยมชมดูงานที่กลุม

หมูบานเบญจรงคทั้งในและตางประเทศ  ไดพัฒนาตอยอดโดยจัดเปน 

รูปแบบการทองเที่ยวแบบโฮมสเตยพรอมเรียนรูเรื่องการเขียนลายเบญจรงค 

เชน นักศึกษาจากหาดใหญวิทยาคมและคณะนักขาวจากออสเตรเลียมาพัก

โฮมสเตยและศึกษาดูงานการเขียนลายเบญจรงค ซึ่งเปนการเพิ่มมูลคาเพิ่ม

แกสินคาอีกทางหนึ่ง จึงไมแปลกที่การผลิตเครื่องเบญจรงคของกลุม 

หมูบานแหงนี้ เมื่อวิเคราะหลงไปอยางรอบดานแลว เราจะเห็นถึง 

ความสำเร็จในการผลิตเครื่องเบญจรงคเปนสินคาเลื่องชื่อลือนาม และ

มีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ เดินทางตามปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงไดอยางแนบเนียน โดยการใชภูมิปญญาที่มีอยูสรางมูลคาเพิ่มให

เกิดขึ้น นำมาซึ่งความผาสุกแกครอบครัว เมื่อมีงานในถิ่นฐาน คนในชุมชน 

ก็มีอาชีพ มีรายได ครอบครัวพรอมหนา ชุมชนเขมแข็งขึ้นเปนลำดับ 

 

และนี่คือตัวอยางหนึ่งที่ทานผูประกอบการในสาขาธุรกิจอื่นๆ  

ในทุกระดับสามารถนำไปเปนแบบอยาง เพื่อประยุกตใชในการดำเนินงาน

ธุรกิจของทานไปสูความสำเร็จไดอยางแนนอน ดังที่ กลุมหมูบาน

เบญจรงค ดอนไกดี เมืองสมุทรสาคร  ทำไวเปนใบเบิกทางชั้นดี 

คณะดูงาน สศอ. เครื่องเบญจรงคหลากหลายรูปแบบใหเลือกซื้อ
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ç‡√◊Õé จากอดีตจนถึงปจจุบัน มนุษยชาติไดเรือ

เปนพาหนะหลักในการติดตอคาขายระหวางกัน เปน 

การเชื่อมโยงจากซีกโลกหนึ่งสูอีกซีกโลกหนึ่ง และ “เรือ” 

คำคำเดียว แตแฝงดวยความมหึมาและพละกำลัง

มหาศาล ทรงพลานุภาพดานเศรษฐกิจ แตนอยคนนัก 

จะรับรูและรับทราบวาเขาวัดขนาดเรือกันอยางไร และ 

ในที่นี้เรามีคำตอบใหคุณ 

 

°“√«—¥¢π“¥‡√◊Õ 
(Tonnage Measurement) 
Nettle (1988) ไดใหความหมายของหนวยสำหรับ

การวัดขนาดเรือในแตละแบบดวยความหมายที่แตกตาง

กัน ไดแก Tonnage, Displacement tonnages (Light 

and Loaded), Gross registered tonnage, Net 

registered tonnage, Canal tonnage และ Deadweight 

tonnage และจากขอมูลของ ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 

(2540) สรุปวาการวัดขนาดเรือ หรือ Tonnage 

Measurement ไดมีการกำหนดใหเปนรูปแบบเดียวกัน 

ในป ค.ศ. 1969 โดยมติที่ประชุมสากลที่ เรียกวา  

The International Conventions to Unify Tonnage 

Computation ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อ 18 กรกฎาคม  

ค.ศ. 1982 โดยการวัดขนาดเรืออาจวัดไดหลายแบบ ดังนี้ 

 

• Light Displacement คือน้ำหนัก (หนวยเปนตัน) ของเรือเปลาคือ

ไมมีระวางบรรทุก (Empty) เปนหนวยที่นิยมใชโดยเฉพาะอยางยิ่ง 

เมื่อตองการคำนวณน้ำหนักของเรือสำหรับการกำหนดราคาซาก (Scrapping 

Price)   

• Load Displacement คือน้ำหนัก (หนวยเปนตัน) ของเรือเมื่อมีน้ำมัน 

เสบียง และสินคาบรรทุกในระดับสูงสุด ณ เสน Summer Loadline หรือ 

อีกชื่อหนึ่งคือ ระวางขับน้ำ มักนิยมใชในกรณีของเรือรบเปนหลัก 

• Deadweight คือน้ำหนัก (หนวยเปนตัน) ของ Load Displacement 

ลบดวย Light Displacement หรือเทากับน้ำหนักของสินคา น้ำมัน น้ำและ

เสบียงเมื่อเรือลอยอยูในระดับของเสน Summer Loadline เปนหนวยที่นิยม

ใชมากที่สุดในกรณีของเรือสินคา  

• Grain Space เปนปริมาตร (หนวยเปนลูกบาศกฟุตหรือลูกบาศก

เมตร) ของระวาง (Holds) และพื้นที่บรรทุกสินคา (Cargo Spaces) ของเรือ

วัดถึงผิวเรือ 
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• Bale Space เปนปริมาตร (หนวยเปนลูกบาศกฟุตหรือลูกบาศกเมตร) ของระวาง (Holds) และพื้นที่บรรทุกสินคา (Cargo 

Spaces) ของเรือวัดเปนปริมาตรภายในคือวัดถึงกรอบ (Frames) เพดาน (Ceiling) ดังแสดงในรูปที่ 1 

• Net Tonnage เปนปริมาตร (หนวยเปนลูกบาศกฟุตหรือลูกบาศกเมตร) ที่กอใหเกิดรายไดของเรือคูณดวยคาคงที่ เปนหนวยที่

นิยมใชในการคำนวณคาภาระทาเรือ คาภาระเรือผานรองน้ำและอื่น ๆ ดังแสดงในรูปที่ 3 
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• Gross Tonnage เปนปริมาตร (หนวยเปนลูกบาศกฟุตหรือลูกบาศกเมตร) ภายในของเรือคูณดวยคาคงที่เฉลี่ยของเรือ เปน 

หนวยที่นิยมใชในการพิจารณาระดับกำลังคนประจำเรือ ดังแสดงในรูปที่ 2 

ในกรณีที่ตองการเปลี่ยนฐานการคำนวณจากหนวยปริมาตร (Cubic Capacity) มาเปนหนวยน้ำหนัก (Tonnage) มักนิยมใช

อัตราสวนดังนี้ 

น้ำหนัก 1 ตัน (ตันกรอสส) = 2.83 ลูกบาศกเมตร 

หรือ 1 ตัน (ตันกรอสส) = 100 ลูกบาศกฟุต 

ที่มา : ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ (2540) 

สรุปวาการวัดขนาดเรือ 

vv

Grain Space                                                                  Bale Space

รูปที่ 1

รูปที่ 2 Gross Tonnage

รูปที่ 3 Net Tonnage
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นายสุวิทย คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม พรอมคณะ  

ไดเดินทางมาสักการะพระนารายณเกษียรสมุทร และ 

ศาลพระภูมิเจาที่ โดยมีผูบริหารระดับสูง หนวยงาน 

ภายใตสังกัด และเจาหนาที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

มารอตอนรับ โดยรวมประชุมมอบนโยบายและหารือในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ในวาระแรกที่เขามารับตำแหนง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2551  

ณ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม 

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนประธานเปดงาน

ฝกอบรม หลักสูตร “การบริหารความสัมพันธกับลูกคา

และผูใชบริการ (CRM)” โดย รศ. ดร.ธัญมณัสธนัญญ 

พาณิภัค อาจารยประจำคณะพาณิชยศาสตรและ 

การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร บรรยายใหความรู จัดโดย สศอ.รวมกับสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่  

11 กุมภาพันธ 2551 ณ สศอ. 

นายอภิวัฒน อสมาภรณ ผูอำนวยการสำนัก

นโยบายอุตสาหกรรมมหภาค (สม .) สำนักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) หรือ โอไออ ี เปน

ประธานเปดการสัมมนา เรื่อง “โครงการศึกษาการพัฒนา

เทคโนโลยีและกำลังคน เพื่อเขาสูอุตสาหกรรม 

ฐานความรู” โดยมีคณะทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ บรรยายใหความรูแกผูประกอบการอุตสาหกรรม เมื่อวันที่  

22 กุมภาพันธ 2551 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร 

นายอุดม วงศวิวัฒนไชย รองผูอำนวยการ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนประธานเปด 

การจัดบรรยายเรื่อง “สาระสำคัญของพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน (ก.พ.) พ.ศ. 2551” โดยมี 

ผูเชี่ยวชาญ ก.พ.เปนผูบรรยายใหความรูแกเจาหนาที่  

สศอ. เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551 ณ หองประชุม 601 สศอ. 

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม บรรยายพิเศษในหัวขอ 

“ทิศทางการปรับตั วของภาคอุตสาหกรรมใน

สถานการณปจจุบันและอนาคต” แกผูประกอบการ

อุตสาหกรรมที่เขารวมในการประชุมสามัญประจำป 2551 

จังหวัดชัยนาท ซึ่งจัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท โดยมี ดร.ประภากร สมิติ ผูวาราชการจังหวัดชัยนาท เปนประธานเปดงาน เมื่อวันที่  

27 กุมภาพันธ 2551 ณ โรงแรมมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนประธานเปดงาน 

“การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาค

รัฐภายใน สศอ . ป 2551” โดยมีการนำเสนอ 

แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหาร 

จัดการภาครัฐ จากผูบริหาร สศอ. ซึ่งเปนหัวหนาคนทำงาน 6 กลุม ภายใตกรอบ PMQA เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2551 ณ สศอ. 
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ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ รองผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนประธานเปดงาน “ตลาดนัดความรู 

Knowledge Mangement (KM) สศอ.” เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเปนเวทีในการทำกิจกรรมรวมกันระหวางเจาหนาที่ สศอ. 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2551 ณ สศอ. 

ดร .อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไดรับเชิญใหบรรยายในหัวขอ  

“The Government Policy and the Promising Future of  Thai Automotive Industry” ในงานแสดงสินคาชิ้นสวนยานยนต 

Automechanika Thailand ครั้งที่ 2 จัดโดย บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล โปรโมชั่น แอนด เอ็กซิบิชั่น จำกัด และ Messe Frankfurt  

(HK) Ltd. เมื่อวันที่  6 มีนาคม 2551 ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี 

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนประธานเปด “โครงการสนับสนุน 

การใชระบบคุณภาพ ISO/TS16949” โดยมี นายพูลศักดิ์ วุฒิกุล ประธานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลาวที่มาและวัตถุประสงค

ของโครงการ ภายในงานผูเขาสัมมนาไดรวมกันกลาวคำปฏิญาณที่จะรวมกันดำเนินโครงการใหสำเร็จตามวัตถุประสงค เมื่อวันที่  

7 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส 

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ใหสัมภาษณสดกับรายการ “ทิศทางเศรษฐกิจ” 

ประเด็น “สศอ. เปดแผนเทคโนโลยี-กำลังพลพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2551 ทางสถานีโทรทัศน ชอง 11 

กรมประชาสัมพันธ 


