
วารสาร

เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมส�ำนักงำน

เศรษฐกิจอุตสำหกรรม
OFF ICE
OF INDUSTRIAL ECONOMICS

www.oie.go.th
ปีที่ 7 ฉบับที่ 23 เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2554  ISSN : 1905-0992

 ๏ เปิดมุมมองการพัฒนาอุตสาหกรรมกับ...พิชัย  ตั้งชนะชัยอนันต์ 
    “อุตสาหกรรมไทยท่ามกลางรอยต่อยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง”

๏ ชิ้นส่วนประกอบ (Accessories) ในอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง  : 

     โอกาสและแนวทางการพัฒนา
 ๏ “แตงโม” ใครรู้ไหมว่าเป็นแบรนด์ไทย ? 

๏ เปิดแผนพัฒนาอุตสาหกรรมไทยใน 20 ปีข้างหน้า



 “กระแสลมแห่งการเปลี่ยนแปลงพัดผ่านไปทั่วทุกภูมิภาค
ของโลก และไม่ ได้หายไปใหน เพียงแค่ปรับเปลี่ยนสถานะไปตาม
แต่ละสถานที่เท่านั้น”
 วารสารฯ เราจัดเต็มทุกเล่ม ฉบับนี้น�าเสนอ “เปิดแผน
พฒันาอตุสาหกรรมไทยในระยะ 20 ปี ข้างหน้า” ภาคอตุสาหกรรม
ซึ่งมี GDP ในสัดส่วน “น�ำ” ของประเทศมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 
ถึงจุดท้าทายส�าคัญที่จะต้องปรับตัวสู่ “สมดุลใหม่” เพื่อท�าหน้าที่
ขับเคลื่อน “ควำมยั่งยืนสีเขียว” ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม และอาจเป็นไปได้ว่า เมื่อเลยจุดที่ฟันฝ่าความยุ่งยาก
ล�าบากมาด้วยกนัและเข้าทีเ่ข้าทางแล้วนัน้ เราทกุคนมส่ีวนช่วยผลกั
ดันความสมดุลและยั่งยืนให้เกิดขึ้น
 พร้อมอ่านเหลี่ยมมุมมอง และคมความคิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมไทยท่ามกลางรอยต่อยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง
กับ... พิชัย ตั้งชนะชัยอนันต์ รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรม มาฉุดประกายเพื่อฉุกให้คิดอย่างสร้างสรรค์
 ฉบับปรับโฉมใหม่นี้ เราได้เพิ่มคอลัมน์ “เก็บตกจำกสภำ
กำแฟ” น�าเสนอเกรด็น่ารูน่้าสนใจในต่างแดนมาปรงุรสน�าเสนอแบบ
เบาๆ แต่รสชาติกลมกล่อมทีเดียวเชียวค่ะ

    ด้วยความปรารถนาดี
	 	 	 				 			บรรณาธิการ
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เรื่องเด่นประจ�าฉบับ

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2555-2574)
เปิดแผนพัฒนาอุตสาหกรรม 

นพมาศ ช่วยนุกูล
ส�านักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

 1 )  ค ว า มส� า คั ญ ข อ งภ า ค
อุตสาหกรรมต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ
 ตลอดระยะเวลาที่ผ ่ านมา ภาค

อตุสาหกรรมของไทยได้พัฒนามาอย่างต่อเนือ่ง 

นับแต่เริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) ที่ให้

ความส�าคัญกับการผลติเพือ่ทดแทนการน�าเข้า

เรื่อยมา จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 

2515-2519) ทีเ่ริม่ให้ความส�าคญักบัแนวทาง

การส่งเสริมการผลิตเพื่อส่งออก ต่อมาระยะ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) 

มูลค่าที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมสัดส่วนสูง

อย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันที่สัดส่วนภาค

อุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 40 ของ GDP 

ของประเทศ

 แม้ว่านโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมจะ

ได้รบัการพฒันามาเป็นล�าดบั แต่ความสามารถ

ในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมของไทย

อนัเนือ่งมาจากความได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบ 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงาน หรือวัตถุดิบที่มา

จากทรพัยากรธรรมชาตเิริม่ลดลงอย่างต่อเน่ือง 

ประกอบกบัการมุง่เน้นการส่งเสรมิการผลติเพ่ือ

การส่งออกในอดีตเพื่อเร่งรัดการสร้างรายได้

ให้ประเทศส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเชื่อมโยง

กับเศรษฐกิจโลกอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

และท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของ

เศรษฐกจิโลกไทยย่อมได้รับผลกระทบและเชือ่ม

โยงสู่ภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมเป็น

ล�าดับ

 2) ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อภาค
อุตสาหกรรม
 2.1 ปัจจัยภายนอกหรือบริบทโลกที่ส่งผลต่อภาค

อุตสาหกรรม ประกอบด้วย

	  การเกดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN  

Economic Community : AEC) ที่มีประชากรรวมกันกว่า 

500 ล้านคน และหากรวม ASEAN +3 (ประเทศจีน ญี่ปุ่น 

และเกาหลใีต้) จะมปีระชากรถงึ 2,000 ล้านคน จงึหมายถงึ

ตลาดขนาดใหญ่ที่เป็นที่หมายปองของผู้ผลิตทั่วโลก

	  การเปล่ียนแปลงในกลุ่มประเทศทีม่ศัีกยภาพสงู 

ได้แก่ ประเทศบราซลิ รสัเซยี อนิเดยี และจนี หรอืทีเ่รยีกว่า BRIC 

จะเป็นโอกาสในการขยายตลาดรวมทั้งการจับคู่ทางธุรกิจ

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ

	  กฎระเบียบ ความปลอดภัยและมาตรฐาน  ซึง่
น�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการกีดกันทางการค้าระหว่าง
ประเทศ การน�าเข้าสินค้าที่ด้อยคุณภาพ ซึ่งกฎระเบียบ
เหล่านีม้กีารปรบัปรงุและยกระดบัควบคูไ่ปกบัมาตรฐาน
สนิค้า ตลอดจนการบงัคบัใช้ กฎระเบยีบต่างๆ เพือ่ปกป้อง
สิ่งแวดล้อมและชุมชน ที่จะส่งผลต่อความสามารถ

ในการแข่งขันที่ผู ้ผลิตต้องให้ความส�าคัญและด�าเนินการ

อย่างเร่งด่วน

	  การก้าวกระโดดทางเทคโนโลย ีซึ่งเชื่อมโยงสู่

การเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีผลต่อคุณสมบัติ คุณภาพ และ

ต้นทนุสนิค้า โดยภาคอตุสาหกรรมต้องปรบัตวัและก้าวตาม

ให้ทัน

	  ภาวะโลกร้อนและภยัพบิตัธิรรมชาต ิไม่ว่าจะเป็น

ผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก (Climate Change) 

ทีส่่งผลต่อภาคเกษตรและความต้องการพชืพลงังาน รวมท้ัง

ประชากรโลกทีม่จี�านวนเพิม่ขึน้ส่งผลให้สนิค้าเกษตรมีราคา

และมูลค่าสูงขึ้น
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 2.2 บริบทและปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อภาค

อุตสาหกรรม นอกเหนือจากบริบทภายนอกที่มีผล

กระทบต่อภาคอตุสาหกรรมของไทยแล้ว ยงัมบีรบิทและ

ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรม ได้แก่

	  นโยบายรัฐบาล ตลอดจนแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิทีปั่จจบุนัได้ให้ความส�าคญั

ต่อเรือ่งเศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์ และการพัฒนาทีส่มดุล

ยั่งยืน เป็นต้น

	  คุณภาพมาตรฐาน ที่ทุกภาคส่วนได้ให้

ความสนใจและเข้มงวดมากขึ้น เพ่ือเป็นการดูแลและ

คุ้มครองผู้บริโภค

	  กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ 

อาทิ รัฐธรรมนูญปี 50 ในมาตรา 57 และ 67 ว่าด้วย 

สิทธิ ในการรับรู ้ ข ้ อ มูลและมีส ่ วนในการแสดง

ความคิดเห็นก่อนการด�าเนินโครงการของภาครัฐ และ

สิทธิในการมีส่วนร่วม บ�ารุงรักษาและได้ประโยชน์จาก

ทรพัยากรธรรมชาต ิซึง่การด�าเนนิโครงการทีม่ผีลกระทบ

ต้องได้รบัการรบัฟังความคดิเหน็จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี

เสยีก่อน หรอืแนวทางปฏิบตัติามพระราชกฤษฎกีาว่าด้วย

หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

	  ความปลอดภยั และด้านสิง่แวดล้อม ทีเ่ช่ือม

โยงกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตลอดจนการดูแล

และการบรหิารจดัการกากของเสยีทีเ่กิดจากภาคการผลิต 

เพื่อมิให้การด�าเนินการใดๆ ของ

ภาคการผลิตสร้างความเดือดร้อน

ให้กับภาคส่วนอื่นๆ

	  เศรษฐกิจชุมชน ที่

เป็นเศรษฐกิจฐานรากที่ต้องเสริม

ให้มีความแข็งแกร่ง และเชื่อมโยง

กับภาคการผลิต ในลักษณะต้นน�้า 

คอื ภาคเกษตรและเศรษฐกิจชมุชน 

กลางน�า้ คอื ภาคการผลติ และปลายน�า้ คอื การบรกิาร

และการค้า เป็นต้น

	  โลจสิตกิส์ ในส่วนนีมี้ผลต่อต้นทนุการผลติ

และความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

ไทย หากภาคอุตสาหกรรมของไทยให้ความสนใจใน

การปรับปรุง บริหารจัดการโลจิสติกส์ทั้งภายในและ

ภายนอกให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิม ก็น่าจะเป็น

ปัจจัยสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมก้าวได้ไกลยิ่งขึ้น

 ปัจจยัดงักล่าวข้างต้น ก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลง

ทีม่นียัส�าคญัทัง้ต่อโลกและต่อภาคอตุสาหกรรม กล่าวคอื 

ในระดับโลกก่อให้เกิดการเชื่อมโยงของตลาด (Global 

Market) เกดิความร่วมมอืในลกัษณะเครอืข่าย (Global 

Collaboration) การใช้มาตรฐานเดียวกัน (Global 

Standard) การรบัความเสีย่งร่วมกนั (Global Risk) และ

การบรหิารจดัการสภาพแวดล้อมอนัเนือ่งมาจากสภาวะ

โลกร้อน (Global Warming) ส�าหรับภาคอุตสาหกรรม

แล้ว ปัจจัยต่างๆ ข้างต้น ส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยง

ในลักษณะเครือข่ายที่เน้นความสามารถเฉพาะด้าน

เพ่ือให้สอดรบักับการผลิตรปูแบบใหม่ การใช้เทคโนโลยี 

ภมูปัิญญา และความโดดเด่นทางวฒันธรรมในการสร้าง

มูลค่าให้กับสินค้า การผลิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

รวมถึงการยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น

 3) แผนพัฒนาอุตสาหกรรมระยะ 20 ปี
 จากกระแสการเปล่ียนแปลงที่มีนัยข้างต้น  

ส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม (สศอ.) ในฐานะองค์กร

ชี้น�าการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ได้ก�าหนด

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 

2555-2574) โดยก�าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ

ยุทธศาสตร์ในการพฒันาอตุสาหกรรม ระยะ 20 ปี ไว้ดงันี้

 วิสัยทัศน์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 

คือ “มุ่งสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สมดุลและยั่งยืน” 

มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอุตสาหกรรมบนพ้ืนฐานความรู้ 

การพฒันาทกัษะฝีมอืแรงาน และนวตักรรมในผลติภณัฑ์ 

อตุสาหกรรม ตลอดจนความสมดุลระหว่างชุมชน สงัคม 

และสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืน 
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 เป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่

ระดับโลก แบ่งเป็น

	  เป้าหมายในระยะแรก (1-5 ปี) คอื การสร้าง

ความพร้อมให้กับประเทศไทยในการก้าวไปสู่การเป็น

ผูผ้ลติในระดบัภูมิภาคโดยเร่ิมจากการสร้างความพร้อม

โดยการ ปรบั แก้ไขกฎระเบยีบ ปัญหาคอขวดเพือ่อ�านวย

ความสะดวก และลดอุปสรรคที่มีพัฒนาโครงสร้างพื้น

ฐานรองรับ (แรงงาน, วัตถุดิบ, ดึงดูดเทคโนโลยีใหม่,  

มาตรฐาน, R&D, Zoning, ศูนย์ทดสอบ ฯลฯ) พัฒนา

คลสัเตอร์ และการเข้าไปสูก่ารเป็นผู้ผลติในภมูภิาคจาก

การสร้าง ASEAN Supply Chain และพัฒนาการผลิต

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	  เป้าหมาย ระยะที่ 2 (5-10 ปี) คือ ปรับ

บทบาทของประเทศไทยให้เป็นตัวกลางในการบริหาร

จัดการระบบห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาคให้เป็นที่ยอมรับ

ในอาเซียนและภูมิภาค โดยการพัฒนาเป็นศูนย์กลาง

การค้า และบรหิารจดัการการผลติและจดัการเครอืข่าย

ในภูมิภาค ยกระดับการผลิตวัตถุดิบ

เพือ่สร้างให้เกดิมูลค่าเพ่ิมพร้อมไปถงึ

การสร้างนวัตกรรมทางทรัพย์สินทาง

ปัญญาไทย และภาพลกัษณ์ตราสนิค้า

ไทยเป็นที่ยอมรับในอาเซียน/ภูมิภาค

	  เป้าหมายในระยะที่ 3 

(10-20 ปี) คือ การสร้างภาพลักษณ์

ของประเทศไทยในด้านตราสนิค้าไทย

ก้าวไกลตลาดโลกเป็นผู้บริหารจดัการ

ตราสินค้าทีม่เีครอืข่ายการผลติจากใน

ภูมิภาคที่เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก

อุตสาหกรรมไทยเป็นที่ยอมรับ โดยมี

ความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรมนุษย์

 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ก า ร พั ฒน า

อุตสาหกรรม ประกอบด ้วย 3 

ยุทธศาสตร์หลัก คือ

 1 )  ยกระ ดับคลั ส เ ตอร ์

อุตสาหกรรมและขยายเครือข ่าย

การผลิตสู่ต่างประเทศ โดยแนวทาง

ในภาพรวมมุ่งเน้นการยกระดับและ

ขยายเครอืข่ายการผลิต การบรกิารและการตลาดโดยใช้

ศกัยภาพของประเทศ เพือ่สร้างโอกาสในตลาดโลก และ

สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศโดยอาศัยศักยภาพ

ของแต่ละประเทศในการร่วมสร้างผลติภณัฑ์และบรกิาร

ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

 โดยระยะ 1-5 ปี เน้นแนวทางความร่วมมือ

ในกลุ ่ม ASEAN และการสนับสนุนการลงทุนจาก

ต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่ยัง

จ�าเป็นต้องพึง่พานวตักรรมเพือ่สร้างมลูค่าในผลติภณัฑ์ 

ส่วนระยะ 5-10 ปี เน้นการสานต่อเครือข่ายการผลิต

และเพิ่มบทบาทจากการเป็นเครือข่ายการผลิตไปสู่

การบริหารจัดการเครือข่ายใน ASEAN รวมทั้งพัฒนา

ช่องทางการตลาดในสินค้า Brand ไทยในภูมิภาค 

ASEAN และในระยะยาว 10-20 ปี ให้ความส�าคัญกับ

แนวทางการขยายฐานการผลติไปสูป่ระเทศทีม่ศีกัยภาพ

ในด้านแรงงานและวัตถุดิบ เพือ่ยกระดับเครอืข่ายควบคู่

ไปกับการขยายฐานการตลาด
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 2) ยกระดบัศกัยภาพของผูป้ระกอบการให้เกดิ

ความเข้มแขง็และยัง่ยนื โดยแนวทางในภาพรวมมุง่เน้น

การยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการให้เกิดความ

เข้มแข็งและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก

ท่ีต้องการสินค้าคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมในแต่ละ

กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก

ผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า และการใช้

ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่มาจากการวิจัยและพัฒนา

 ทัง้นี ้ในระยะ 1-5 ปี เน้นการเตรยีมความพร้อม

ในการก้าวสู่การแข่งขันระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นในด้าน

กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานสากล 

และไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนการ

พัฒนาคลัสเตอร์ใหม่ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

ส่วนระยะ 5-10 ปี มุ่งพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้า

และการสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น การขยายความร่วมมือกับ

บรษิทัใน ASEAN เพือ่เป็นฐานให้ผูป้ระกอบการรายย่อย

ได้พฒันาและยกระดบัไปสูบ่ริษทัชัน้น�า ส�าหรับระยะยาว 

10-20 ปี มุ่งยะระดับความสามารถในการผลิตที่เชื่อม

โยงมาจากการวิจัยและพัฒนา และการสร้างตราสินค้า

ที่เป็นที่นิยมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของฐานการผลิตของโลก

 3) ยกระดับโครงสร้างสนับสนุนอุตสาหกรรม

เพื่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอย่างบูรณาการ 
 โดยในภาพรวมมุ่งเน้นการยกระดับโครงสร้าง

และปัจจยัสนับสนนุในการพฒันาอตุสาหกรรมทัง้ในด้าน

กฎระเบียบการลงทุน สิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเงิน 

และเทคโนโลยี  เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและยกระดับ

การผลติให้เอือ้ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยทัง้ระบบ

 โดยในระยะ 1-5 ปี มุ่งเน้นการปรับปรุงกฏ

ระเบียบ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนให้กับผู้ประกอบ

การทีม่ศัีกยภาพ และการให้มหีน่วยงานในการส่ือข้อมลู 

ความรูแ้ละประสานความเข้าใจระหว่างภาคการผลติและ

ภาคสังคม ส่วนในระยะ 5-10 ปี เป็นการพัฒนาและสร้าง

การยอมรบัศนูย์วจิยัและพฒันาสนิค้าไทยในภมูภิาคเพือ่

น�าไปสู่บทบาทการสร้างมาตรฐานสนิค้า และสนบัสนนุ

อตุสาหกรรมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ส�าหรบัระยะยาว 

10-20 ปี เน้นแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกัน

ทั้งเครือข่าย โดยเฉพาะเครือข่ายในภูมิภาคที่จะน�าไป

สู่การบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดในเวทีโลก

 แผนพัฒนาอุตสาหกรรมระยะ 20 ปี ถือเป็น

นโยบายระยะยาวที่ สศอ. ในฐานะหน่วยงานจัดท�า

นโยบายและแผนของกระทรวงอตุสาหกรรม เหน็ถงึความ

จ�าเป็นทีต้่องมองและวางแผนพฒันา รวมทัง้เป็นแนวทาง

ในการป้องกนัปัญหาและอปุสรรคทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

มากกว่าการน�าเสนอแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะ

หน้าทีเ่กดิขึน้ อย่างไรกต็าม แม้แผนพฒันาอตุสาหกรรม 

ระยะ 20 ปี จะได้ก�าหนดทศิทาง เป้าหมาย และยทุธศาสตร์

ที่ครอบคลุมในหลายมิติไว้อย่างสมดุลแล้ว แต่การที่

แผนฯ จะบรรลุผลหรือไม่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับการผลักดัน

แผนฯ ไปสู่การปฏบัิตด้ิวยเช่นกนั ทัง้ยังต้องอาศยัความ

ร่วมมอืจากทกุภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนและภาค

รัฐ กระทรวงอุตสาหกรรมแม้จะเป็นหน่วยงานหลักใน

การขับเคลื่อนแผนนี้แล้วยังต้องประสานการพัฒนากับ

กระทรวงต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณชิย์ 

ศกึษาธกิาร แรงงาน ฯลฯ เพือ่บรูณาการนโยบายและแผน   

 นอกจากนี ้แผนพัฒนาอตุสาหกรรมระยะ 20 ปี 

ที ่สศอ. จดัท�าขึน้และได้น�าเสนอให้คณะกรรมการพฒันา

อุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรี 

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี เป็นประธาน พิจารณา

ให้ความเห็นชอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 

พฤศจกิายน 2553 ส่วนการด�าเนนิการในขัน้ตอนต่อไป

กค็อื การน�าแผนพฒันาอตุสาหกรรมระยะ 20 ปี เพือ่ไป

ก�าหนดตวัช้ีวัดเพือ่ให้สะท้อนความส�าเรจ็ของแผนแต่ละ

ระยะได้อย่างเหมาะสม รวมถึงจัดท�าแผนปฏิบัติการ/ 

โครงการ เพือ่น�าเสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ต่อไป และท้ายสดุที ่สศอ. คาดหวงักค็อื ภาคอตุสาหกรรม

ของไทยจะสามารถปรบัตวัเพือ่รองรบัการเปล่ียนแปลง

ของเศรษฐกจิโลกและสอดรบักบัการเปลีย่นแปลงภายใน/ 

ข้อจ�ากดัของประเทศในด้านต่างๆ เพือ่คงความสามารถ

และโอกาสในการแข่งขัน สร้างความเท่าเทียมและ

ความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาชน ซึ่งถือเป็นหัวใจและ

เป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนาประเทศ ๏

บทความพิเศษ 
สศอ.
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แผนปรองดองแห่งชาติ
การด�าเนินการตาม

ของกระทรวงอุตสาหกรรม
อัมพรพรรณ วงษ์ท่าเรือ

ส�านักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

 หลงัจากการเกิดเหตุการณ์ความ

ไม่สงบในประเทศได้คลีค่ลายไปในระดบั

หน่ึงเมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม 2553 ฯพณฯ 

นายกรัฐมนตรี (นายอภสิทิธิ ์ เวชชาชวีะ) 

ได้แถลง 5 องค์ประกอบซึ่งอยู่ภายใต้ 

“แผนปรองดองแห่งชาติ” เพื่อมุ่งหวัง

ที่จะท�าให้ประเทศเกิดความสงบต่อไป

ในอนาคต ซึ่งได้แก่ 1) ร่วมกันปกป้อง

สถาบนั 2) ปฏริปูประเทศให้ประชาชนได้

รบัความเป็นธรรมเท่าเทยีมกัน  3) ให้ส่ือ

ท�าหน้าที่ได้อย่างอิสระ 4) ตั้งกรรมการ

อิสระสอบข้อเท็จจริงเหตุเผชิญหน้า

ทางการเมือง  และ 5) ร่วมวางกติกาให้

ทุกฝ่ายยอมรับ 

 กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) 

ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในนโยบาย

ของรัฐบาลจึงได้มีการหยิบยกเรื่องแผน

ปรองดองแห่งชาติขึ้นมาพิจารณาว่าใน

ส่วนของ อก. ได้มกีารด�าเนนิการอย่างไร 

และจะด�าเนนิการอะไรต่อไปในด้านการ

พัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพ่ือที่จะตอบ

สนองแผนปรองดองฯ ของรัฐบาล หลัง

จากนั้นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจึง

ลงนามค�าสั่งแต่งตั้ง “คณะท�างานเพื่อ

ก�าหนดแนวทาง/มาตรการที่สอดคล้อง

กับแนวทางแผนปรองดองแห่งชาติ” ซึ่ง

ประกอบด้วยหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องทัง้ภาค

รฐั ภาคเอกชน  และสถาบนัต่างๆ ภายใต้การก�ากบัของ  อก.  มี

นางสาวกฤษณา รวยอาจิณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง

อตุสาหกรรม (ขณะนัน้) เป็นประธาน มสี�านกังานเศรษฐกจิ

อตุสาหกรรม (สศอ.) และส�านกันโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) 

ส�านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรมเป็นฝ่ายเลขานกุารฯ โดย

คณะท�างานฯ ที่แต่งตั้งขึ้นมีอ�านาจหน้าที่ในการศึกษา

และพิจารณาก�าหนดแนวทางและมาตรการต่างๆ ด้าน

อตุสาหกรรมทีส่อดคล้องกบัแผนปรองดองแห่งชาตใินระยะ

ต่างๆ พร้อมก�าหนดหน่วยงานทีร่บัผิดชอบวงเงนิงบประมาณ

และแหล่งทีม่าของวงเงนิเสนอต่อปลัดกระทรวงอตุสาหกรรม

ภายในระยะเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่ออกค�าสั่ง คณะท�า

งานฯ  จึงได้ด�าเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนโดย 

 1. ก�าหนดกรอบแนวทาง/มาตรการท่ีสอดคล้องกบั

แผนปรองดองแห่งชาติ : โดยได้มกีารพิจารณา 5 มาตรการ

ของแผนปรองดองแห่งชาติ ภารกิจ และการด�าเนินงานของ

หน่วยงานภายใต้ อก. แล้วเห็นว่าการด�าเนินงานของ อก. มี

ความสอดคล้องกบั 3 ประเด็นแรกของแผนปรองดองฯ โดย

เฉพาะองค์ประกอบที ่2 ของแผนเป็นภาระหน้าทีโ่ดยตรงของ 

อก. ทีจ่ะต้องพจิารณาด�าเนนิการ นัน่คอืประเด็นในการแก้ไข

ความไม่เสมอภาคทีท่�าให้เกดิความเหล่ือมล�้าทางสังคมและ

ก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชน 

ให้ประชาชนมีความเท่าเทียมกันทางสังคม มีอาชีพ รายได้

และความมั่นคงในชีวิต ซึ่งในการด�าเนินการนั้นจะต้องมี

มาตรการทีเ่ป็นรปูธรรมอย่างเป็นระบบ มเีป้าหมายทีช่ดัเจน

และสามารถประเมินผลได้

 คณะท�างานฯ ได้ร่วมกันก�าหนดกรอบแนวทาง/

บทความพิเศษ 
สศอ.
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มาตรการทีส่อดคล้องกับแผนปรองดองแห่งชาตใินส่วน

ของ อก. ภายใต้ 2 มาตรการหลัก คือ มาตรการที่ 1 

เทดิทนูสถาบนั และมาตรการที ่2 การแก้ไขปัญหาส่วน

โครงสร้างไม่เสมอภาคเพือ่ลดความเหลือ่มล�้าทางสังคม 

โดยในแต่ละมาตรการได้จดัแบ่งเป็น 4 แนวทาง โดยมรีาย

ละเอียดของเป้าหมาย แผนงานย่อย จ�านวนโครงการ/

มาตรการ ระยะเวลาโครงการ/มาตรการ แหล่งทีม่า และ

จ�านวนเงินงบประมาณ พร้อมทัง้มแีผนงานย่อยรวม 16 

แผนงาน  ได้แก่

 1) แนวทางส่งเสรมิและพฒันาเพือ่สร้างโอกาส

ทางธุรกิจ / อุตสาหกรรมให้ชุมชนและผู้ประกอบการ 

SMEs  ประกอบด้วยการพัฒนาผู้ประกอบการ  การสร้าง

องค์ความรูแ้ละนวตักรรมใหม่ๆ การยกระดบัผลติภณัฑ์

และการให้บริการ   

 2 )  ป ัจจั ยที่ เ อ้ื อต ่อการประกอบธุรกิ จ/

อุตสาหกรรมเพื่อให้ธุรกิจสามารถด�าเนินการต่อไปได้

ประกอบด้วยทนุ แรงงาน แหล่งน�า้ บริการ/สทิธปิระโยชน์  

ระบบ (Cluster,  Supply  Chain )  และวัตถุดิบ

 3) การพฒันาธรุกจิ/อตุสาหกรรม ด้วยการเสรมิ

สร้างความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม  ประกอบ

ด้วยการลดการใช้พลังงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม 

(CSR) มาตรฐานและสิ่งแวดล้อม และการจัดการของ

เสีย (Waste)

 4) การสร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคและ

การมส่ีวนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน   หรอืราชการ

ส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค และส่วนท้องถิน่โดยอาศัยกลไก

ภาครฐั ประกอบด้วยการถ่ายโอนกจิการส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาคสู่ท้องถิ่น การเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่าง

หน่วยงาน (ภาครัฐและภาครัฐ ภาครัฐและภาคเอกชน 

ภาครฐัและชมุชนในท้องถิน่) และกลไกการประสานงาน

ระหว่างภาครัฐให้ไปในทิศทางเดียวกัน

 2. น�าโครงการ/มาตรการท่ีหน่วยงานต่างๆ  น�า

เสนอและมคีวามสอดคล้องกับแผนปรองดองฯ  บรรจุ

เข้าในกรอบฯ ดังกล่าวให้เป็นแผนปรองดองแห่งชาติ

ของกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีสมบูรณ์ : คณะท�างานฯ 

ได้รวบรวมโครงการ/มาตรการตามแผนฯ เพื่อจ�าแนก

ประเภทงบประมาณทีใ่ช้ในโครงการโดยพบว่าแหล่งทีม่า

ของงบประมาณนั้นมาจากงบประมาณปกติที่ได้รับการ

จัดสรรประจ�าปีจากรัฐบาล และงบประมาณจากแหล่ง

อื่นๆ* โดยจะมีทั้งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแล้ว

และงบประมาณทีย่งัไม่ได้รบัการจดัสรรซึง่โครงการทีย่งั

ไม่มีงบประมาณ   อก. จะได้ท�าการขอรับการสนับสนุน

งบประมาณเพื่อด�าเนินโครงการ/มาตรการจากรัฐบาล

ในขั้นตอนต่อไป 

(* หมายเหตุ : งบประมาณจากส�านักนายกรัฐมนตรี, โครงการไทย

เข้มแขง็, โครงการภายใต้การก�ากบัของหน่วยงานใน อก. เช่น โครงการ 

Productivity  ของ สศอ. , สถาบันต่างๆ  ภายใต้ อก.,  สสว.  และ

งบประมาณร่วมจากผู้ประกอบการ)

 คณะท�างานฯ ได้จดัแยกประเภทโครงการ/
มาตรการและงบประมาณที่ใช้เป็น 2 ประเภท 
คือ   

 2.1 แบ่งตามมาตรการ   ได้แก่ 

 1) มาตรการที ่1 เทดิทนูสถาบัน : ม ี7 โครงการ 

เป็นเงนิงบประมาณตามมาตรการที ่1 รวม  65.3  ล้าน

บาทโดยงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแล้วแบ่งเป็นงบ

ประมาณปกติ 38.8 ล้านบาท และงบประมาณจาก

แหล่งอื่น 1.5 ล้านบาท  รวมเป็นเงิน 40.3  ล้านบาท   

ส�าหรับงบประมาณที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรมีเฉพาะงบ

ประมาณที่ต้องการเสนอขอจากแผนปรองดองฯ 25 

ล้านบาท

 2) มาตรการที ่2 การแก้ไขปัญหาส่วนโครงสร้าง

ไม่เสมอภาค ความเหลือ่มล�า้ทางสงัคม : ม ี61 โครงการ 

เป็นเงนิงบประมาณตามมาตรการที ่2  รวม 2,835.621  

ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณทีไ่ด้รบัการจดัสรรแล้วเป็น

งบประมาณปกต ิ 326.951 ล้านบาท (21 โครงการ และ

มีโครงการที่ไม่ระบุวงเงินอีก 2 โครงการ) งบประมาณ

จากแหล่งอื่น 1,185.62 ล้านบาท (14 โครงการ) รวม

เป็นเงนิ 1,512.571 ล้านบาท ส�าหรบังบประมาณท่ียงั

ไม่ได้รบัการจดัสรรตามมาตรการนีแ้บ่งเป็นงบประมาณ

ปกติ 262.8 ล้านบาท (11 โครงการ) งบประมาณจาก

แหล่งอื่น 132.65 ล้านบาท (7 โครงการ และที่ไม่ระบุ

วงเงินอีก 2 โครงการ) และงบประมาณที่ต้องการเสนอ

ขอจากแผนปรองดองฯ 927.6 ล้านบาท (26 โครงการ 

และมโีครงการทีไ่ม่ระบวุงเงนิอกี 2 โครงการ)  รวมเป็น
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เงิน 1,323.05  ล้านบาท  

 2.2  แบ่งตามการจดัสรรงบประมาณประจ�าปี : 

โครงการ/มาตรการตามแผนปรองดองฯ ของ อก. 

ทัง้ 2 มาตรการรวม 68 โครงการ รวมเป็นเงนิ 2,900.921 

ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

แล้วรวมทัง้สิน้ 1,552.871 ล้านบาท (40 โครงการ**) 

และวงเงินงบประมาณทีย่งัไม่ได้รับการจดัสรรรวมทัง้สิน้ 

1,348.05 ล้านบาท (49 โครงการ**)   

(** หมายเหตุ :  จ�านวนโครงการที่แบ่งตามประเภทงบประมาณมี

การนับซ�้าเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง  มีระยะเวลาด�าเนินการ

มากกว่า 1 ปี) 

 เมือ่เปรียบเทยีบกิจกรรมของโครงการ/มาตรการ

กบักรอบแนวทางทีค่ณะท�างานฯ ได้ร่วมกนัก�าหนดและ

พิจารณาจากเกณฑ์ปัจจัยการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

(Enabling  Factors) แล้วพบว่าโครงการ/มาตรการที่

ด�าเนินการหรอืจะด�าเนนิการเมือ่ได้รบังบประมาณส่วน

ใหญ่ประมาณร้อยละ 42.7  เป็นโครงการ ทีเ่กีย่วข้องกบั

การพฒันาธุรกจิ/อตุสาหกรรมด้วยการเสรมิสร้างความ

รับผิดชอบต่อสังคม มาตรฐาน(CSR) และสิ่งแวดล้อม 

(ได้แก่ โครงการด้านการจัดการน�้า 3 โครงการ ด้าน

พลงังาน 5 โครงการ การจดัการด้านสิง่แวดล้อม (ของเสีย/

มลพิษ/การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม) 7 โครงการ ด้านสิทธิ

ประโยชน์ส�าหรบัผูท้ีท่�า CSR 1 มาตรการ (มาตรการส่งเสรมิ

การลงทุนของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทนุ) 1 โครงการ การพฒันาเชงิพืน้ที ่(ได้แก่ คลสัเตอร์

อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและการพัฒนาพื้นที่

ให้เป็นอุตสาหกรรม Sector เดียว) 3 โครงการ และ

กิจกรรมเพื่อสังคม 9 โครงการ) รองลงมาประมาณ

ร้อยละ 36.8 เป็นโครงการอบรมพัฒนาบคุลากรในภาค

อตุสาหกรรมด้านความรู/้คณุภาพ/เทคโนโลยทีัง้โครงการ

ท่ีเป็นการอบรมพฒันาบคุลากรตามแผนงานโดยตรงและ

สอดแทรกในโครงการตามแผนงานอื่นด้วย ประมาณ

ร้อยละ 17.6 เป็นโครงการที่เกี่ยวกับพัฒนาคุณภาพ/

มาตรฐาน/เทคโนโลยีของวัตถุดิบ/วัตถุดิบกึ่งชิ้นส่วน

และผลิตภัณฑ์ 12 โครงการ และประมาณร้อยละ 2.94 

เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการให้บริการของรัฐ ตามล�าดับ   

 การด�าเนินงานขั้นต่อไป อก. จะน�าโครงการ/

มาตรการที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันมาบูรณาการ

ร่วมกันเพื่อลดความซ�้าซ้อนหรือเพื่อสนับสนุนกัน หรือ

น�ามาแลกเปลีย่นและถ่ายทอดองค์ความรูก้ารด�าเนนิการ

ทีป่ระสบความส�าเรจ็เพือ่เป็น Best  Practice ให้โครงการ

อื่นๆ  พร้อมทั้งจะจัดล�าดับความส�าคัญของโครงการ/

มาตรการเพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากแหล่งต่างๆ ที่มีความเหมาะสมกับ

โครงการให้สามารถด�าเนนิการได้และบรรลวุตัถปุระสงค์

ตามแผนปรองดองแห่งชาติของรัฐบาลต่อไป

 ในส่วนของ สศอ. ได้ด�าเนินการตามนโยบาย

ของรัฐบาลและแผนปรองดองของ อก. ในมาตรการท่ี 

3 การพัฒนาธุรกิจ/อุตสาหกรรมด้วยการเสริมสร้าง

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม : ด้านการ

ลดการใช้พลังงานและลดจ�านวนของเสียด้วยการจัดสรร

เงินในปีงบประมาณ 2554 จ�านวน 8 ล้านบาท เพื่อ 

ด�าเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมระบบสมองกลฝังตัว

และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกระบวนผลิตเชิงนิเวศน์

และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยสมองกลฝังตัวเป็น

นวตักรรมเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ทีผ่นวกด้านฮาร์ดแวร์

เข้ากับซอฟต์แวร์ซี่งน�าไปใช้ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม

ประเภทอเิล็กทรอนกิส์  เครือ่งจกัรกลเกษตร  ตลอดจน

ใช้ในโรงงานอตุสาหกรรมเพ่ือการท�างานทีม่ปีระสทิธภิาพ

และประสิทธิผล อาทิ เช่น ท�าให้เกิดความรวดเร็วและ

แม่นย�าในการประกอบช้ินส่วน สามารถตรวจสอบ

ผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยการลดจ�านวนของเสียและการ

จัดการพลังงาน ฯลฯ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เพิ่มทั้งผลผลิต

และสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน ๏
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อีกก้าวความส�าเร็จด้านการออกแบบที่ทั้งไทยและญี่ปุ่นยอมรับ
5 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเทคนิคไทย

 ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

(สศอ.) กระทรวงอตุสาหกรรม ได้สนบัสนนุ

ให้สถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสิง่ทอ ด�าเนนิ

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอเทคนิค 

(Technical Textiles) ด้านเทคโนโลยีใหม่

เพือ่พฒันาอตุสาหกรรมและวศิวกรรม ภาย

ใต้โครงการแผนแม่บทโครงสร้างพืน้ฐานทาง

ปัญญา ในปีงบประมาณ 2552 และ 2553 

เพือ่ด�าเนนิการให้ค�าปรกึษาแนะน�าเชงิลึก

และถ่ายทอดเทคโนโลยสีิง่ทอเทคนคิ ตลอด

จนมกีารด�าเนนิการท�าการวจิยัและพัฒนา

นวัตกรรมให้กับการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

เทคนิค เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติเชิงพาณิชย์ 

และสร้างผลติภณัฑ์ใหม่ๆ อย่างเป็นระบบ

และเหมาะสม และสามารถขยายตลาด 

ท�าการตลาด ตลอดจนสามารถแข่งขันกับ

ต่างประเทศได้ซึ่งจะมีผลท�าให้การพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ มศีกัยภาพ

และความยั่งยืนตลอดไป

๏ ความส�าคัญของสิ่งทอเทคนิค
 เนื่องจากภาวะการค้าของโลก

ปัจจบุนั การแข่งขนัของสนิค้าสิง่ทอในตลาด

โลกมค่ีอนข้างสงู ประเทศทีป่ระสบปัญหา

ต้นทุนของค่าแรงสูง ได้เริ่มหันมาพัฒนา

เทคโนโลยเีพ่ือผลติสิง่ทอทีมี่คณุภาพสูง มี

คณุสมบตัทิีเ่ฉพาะและมคีวามหลากหลาย 

ตรงตามความต้องการของผูบ้รโิภคมากขึน้ 

หรอืทีเ่รียกว่า “สิง่ทอเทคนคิ (Technical 

Textiles)” ซึ่งมีสมบัติพิเศษเฉพาะทางเป็นทางเลือกส�าคัญ

ที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยจะใช้สร้างโอกาสใน

การแข่งขัน 

  จึงมีความจ�าเป ็นที่ผู ้ประกอบการในประเทศ 

ต้องปรับตัว หันมาศึกษาท�าความเข้าใจสิ่งทอเทคนิค ตั้งแต่

พื้นฐานด้านวัสดุ/วัตถุดิบ การวิจัยและกระบวนการผลิต

ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการตลาดส�าหรับส่ิงทอเทคนิค แต่

ในปัจจุบันผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ยังขาด

ความรู ้ความเข้าใจในอตุสาหกรรมประเภทนี ้จงึต้องส่งเสรมิ

ให้ผู้ประกอบการได้รับการอบรมและถ่ายทอดความรู้ ได้รับ

ค�าปรึกษาแนะน�าในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอเทคนิค

อย่างครบถ้วน ซึง่นัน่หมายถงึการสร้างพืน้ฐานทางปัญญาท่ี

ครบวงจรของสิง่ทอเทคนคิ (Technical Textiles) และต้องมี

การท�าวิจยัพฒันาผลิตภัณฑ์ในอตุสาหกรรมอย่างจรงิจัง โดย

การพัฒนาความสามารถในการน�างานวิจัยไปต่อยอดและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ

ในการท�าวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับเปลี่ยนกระบวน 

การผลิตให้เพิ่มผลิตภาพ (Productivity) 

๏ การประกวดเผยแพร่ผลงานวิจัย
 จากการด�าเนินงานในปี 2552 และ 2553 เพื่อ

เป็นการเผยแพร่งานวจิยัจากโครงการดงักล่าวและกระตุน้ให้

ผูป้ระกอบการภายในประเทศและต่างประเทศเหน็ความเป็น

เลิศของผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ทางสถาบัน

พัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอจึงได้ส่งผลงานวิจัยจากโครงการ

ดังกล่าวเข้าประกวดรางวัลระดับประเทศในงาน Prime 

Minister’s Export Award ของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อ

ประกวดรางวลั Design Excellence Award (DEmark) โดย

กนกวรรณ บัวผุด
ส�ำนักนโยบำยอุตสำหกรรมรำยสำขำ 2

บทความพิเศษ 
สศอ.
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กรมส่งเสริมการส่งออกได้รับความร่วมมือจากองค์การ

ส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) และ

สมาคมส่งเสริมการออกแบบของอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศญี่ปุ่น (Japan Industrial Design Promotion 

Organization: JIDPO) สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญมาร่วม

พิจารณารางวัล DEmark ของไทย ซึ่งข้อดีของรางวัล 

DEmark มีดังนี้

	  เป็นรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี 

โดยมุง่ส่งเสรมิการออกแบบ พฒันาผลติภณัฑ์ และสร้าง

ตราสินค้าของไทยเพื่อการส่งออกและสามารถแข่งขัน

ทางการค้าในตลาดโลกได้ 

	  ตราสญัลกัษณ์ของรางวลั คอื DEmark เป็น

เครื่องหมายรับรองผลงานที่โดดเด่นด้านการออกแบบ 

	  ใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดส�าหรับผู้

ประกอบการในการสร้างความแตกต่าง สร้างมลูค่าเพิม่

ให้กับสินค้าไทย 

	  ยกระดับสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีให้

เป็นทีย่อมรบัแพร่หลายและสามารถแข่งขนัในตลาดโลก 

	  สินค้าไทยที่ได้รับรางวัล DEmark จะ

ถูกส่งเข้าร่วมประกวด รางวัล Good Design Award 

(G-Mark) ที่ประเทศญี่ปุ ่น ซึ่งถือเป็นช่องทางที่ดี

ในการประชาสัมพันธ์รางวัล DEmark จากไทยให้เป็น

ที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากล อีกทั้ง

ยังเป็นการผลักดันสินค้าที่มีการออกแบบดีจากไทยให้

เป็นที่รู้จักในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น

 5 ผลิตภัณฑ์คุณภาพยอดเยี่ยม ที่ได้รับ
รางวัลมีดังนี้
 • รางวลั Design Excellence Award (DEmark) 

และ Good Design Expo 2009 (G-mark) ปี 2552 

ท่ีสามารถชนะการประกวดได้รับทั้ง 2 รางวัลจาก

ประเทศไทยและญี่ปุ่น คือ 

 (1) ผลิตภัณฑ์เส้นใยกล้วย ซึ่งเส้นใยกล้วยมี

ความมันเงาสวยงาม สามารถไปผสมกับเส้นใยอื่นๆ 

และมีความแข็งแรงเป็นพิเศษ จากการผลิตผืนผ้าจาก

เส้นใยกล้วยผสมเส้นใยวสิคอสและเส้นใยพอลเิอสเตอร์ 

ท�าให้ได้ผ้าที่มีสัมผัสที่ดีขึ้น ดูดซับน�้าได้ดี ช่วยระบาย

อากาศและมีความทนทาน เหมาะส�าหรับการตัดเย็บ

เป็นเครือ่งแบบและผลิตภัณฑ์เคหะสิง่ทอ ซึง่เป็นการน�า

เศษวัสดุเกษตรมาใช้เพ่ือลดภาวะโลกร้อนและสามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและตลาดได้ด้วย

 (2) Coconut Charcoal in Polyester Fibers 
เป็นการน�ากะลามะพร้าวมาเผาและลดขนาดให้มี

ขนาดเล็กจนได้เป็นถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) 

ที่สามารถน�าไปผสมในพอลิเอสเตอร์กลายเป็นเส้นใย

พอลิเอสเตอร์ที่มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรีย สามารถ

ดูดซึมความชื้น และดูดกลิ่นของเส้นใยได้มากขึ้น

 • รางวัล Design Excellence Award (DE-

mark) และ Good Design Expo 2010 (G-mark) ปี 

2553 ที่สามารถชนะการประกวดได้รับทั้ง 2 รางวัล

จากประเทศไทยและญี่ปุ่น คือ 
 (3) ผลิตภัณฑ์เส้นใยพอลิไพรพิลีนผสมถ่าน

แมคคาเพื่อเพิ่มสมบัติการแผ่รังสีอินฟราเรดแบบไกล 
เป็นการพัฒนากระบวนการฉีดเส้นใยโพลีโพรไพรีน

ผสมถ่านแมคคา (แมคคาดเีมยีร์) เพือ่เพิม่ความสามารถ

ในการแผ่รังสีอินฟราเรดแบบไกล (Far Infrared) 
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ซึ่งในทางการแพทย์จัดว่าเป็น Biogenetic Rays 

ช่วยแผ่รังสีความร้อน ช่วยการหมุนเวียนของโลหิต 

สามารถประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพต่างๆ ได้ 

 (4) ผลติภณัฑ์เส้นใยและสิง่ทอจากขวด PET 

รไีซเคลิ เป็นการพฒันากระบวนการน�าขวดน�า้ด่ืม PET 

ทีผ่่านการใช้งานแล้วกลบัมาใช้ใหม่เป็นผลติภณัฑ์ส่ิงทอ 

โดยน�าขวด PET มาหลอมเป็นเม็ดพอลิเอสเตอร์

อีกครั้งหนึ่งแล้วไปขึ้นรูปเป็นเส้นใย ซึ่งเส้นใยที่ได้

มีคุณสมบติัใกล้เคยีงกบัเส้นใยทีผ่ลติจากพอลเิมอร์ใหม่ 

เหมาะสมในการผลติเส้นใยเพือ่งานสิง่ทอ ซึง่งานวจิยันี้

เป็นการเพิม่มลูค่าของเหลอืทิง้ ลดการใช้สารเคมทีีน่�ามา

เป็นวัตถุดิบในการผลิตเส้นใย สามารถลดปริมาณ

ขยะพลาสติก ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

 • รางวัล Design Excellence Award (DE-

mark) ปี 2553 ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ชนะการประกวดสินค้า

ไทยที่มีการออกแบบดี คือ

 (5) ผลิตภัณฑ์สิ่งทอน�าความร้อนจากเส้นใย

นาโนคาร์บอน เป็นการพฒันากระบวนการผลติแผ่นนาโน

คาร์บอนน�าความร้อน จากเทคนิค Electro- Spinning 

โดยใช้สารโพลอีะครโิลไนไตรล์ (Polyacrylonitrile; PAN) 

เป็นวตัถดุบิ ผ่านการเผาในสภาวะทีเ่หมาะสม ซึง่เมือ่ให้

พลงังานไฟฟ้าแล้วพบว่าผ้าผนืจะสามารถเปลีย่นพลงังาน

ไฟฟ้าไปเป็นพลังงานความร้อนได้ โดยใช้พลังงานจาก

แหล่งพลังงานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และน�าไปประยุกต์

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย และงาน

ทางด้านการแพทย์หรือการกีฬาได้ เช่น ถุงมือ ถุงนอน 

หรือเสื้อแจ็กเก็ตให้ความอบอุ่น (Heated Jacket)

๏ โอกาสและช่องทางสู่อนาคต
 จากความส�าเร็จดังกล่าวเป็นโอกาสที่ดีส�าหรับ

ผู ้ประกอบการของไทยในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เครื่องนุ่งห่มที่จะน�างานวิจัยต่างๆ มาประยุกต์ใช้และ

ต่อยอดในการพฒันาเป็นผลติภณัฑ์สิง่ทอแห่งอนาคต โดย

พฒันาผลติภณัฑ์ให้มคีณุภาพ ความแปลกใหม่ และสร้าง

ความแตกต่าง จากตลาดทัว่ไปเพือ่เพิม่มลูค่าการตลาด

ให้กับสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย 

 ตัวอย่าง 5 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยที่ได้รับรางวัล

ทั้งจากในและต่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงประโยชน์

ที่จะได้รับจากการวิจัยพัฒนาที่สามารถต่อยอดใน

เชิงพาณิชย์ สร้างมูลค่าเพิ่มและท�ารายได้ อีกท้ังยังได้

รบัรางวลัทัง้จากในและต่างประเทศทีช่่วยยนืยนัคณุภาพ

และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้อีกด้วย  

 ส�าหรบัผู้ประกอบการทีส่นใจต่อยอดงานวจัิยทาง

ด้านสิ่งทอเทคนิคเหล่านี้ สามารถติดต่อและสอบถาม

รายละเอยีดได้ที ่ฝ่ายส่งเสรมิเทคโนโลย ีสถาบนัพฒันา

อุตสาหกรรมสิ่งทอ โทรศัพท์ 0 2713 5492 ต่อ 401 

หรือเว็บไซต์ www.thaitextile.org ๏

• ที่มา : 1) กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

 2) ฝ่ายส่งเสรมิเทคโนโลย ีสถาบนัพฒันาอตุสาหกรรม

     สิ่งทอ

บทความพิเศษ 
สศอ.



Industrial Economic Journal 11

ชิ้นส่วนประกอบ (Accessories) ในอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง :

โอกาสและแนวทางการพัฒนา

 อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่อง

หนัง เป็นหนึง่ในอตุสาหกรรมหลกัของไทย 

มีมูลค่าการส่งออกในปี 2553 ประมาณ 

48,000 ล้านบาท  ก่อให้เกิดการจ้างงาน

ประมาณ 500,000 คน กระจายอยู่ตาม

โรงงานและสถานประกอบการประมาณ 

4,900 แห่ง ตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ 

สหรฐัอเมริกา (14.8%) เดนมาร์ก (7.5%) 

จนี (6.19%) เวยีดนาม (4.81%) และอืน่ ๆ  

ได้แก่ สหรัฐอาหรับอิมิเรต กลุ่มอาเซียน 

อินเดีย ญี่ปุ ่น อิตาลี ฝร่ังเศส เป็นต้น 

แม้ว ่าอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่อง

หนังจะมีศักยภาพอยู ่มาก เนื่องจาก

อาศัยแรงงานฝีมือท�าให้เป็นที่ยอมรับจาก

ลูกค้า และพันธมิตรในระดับ ODM และ 

OBM แต่ยังมีคู่แข่งที่ก�าลังมาแรง คือ จีน 

และอินโดนีเซีย เนื่องจากมีต้นทุนการ

ผลิตต�่ากว่า ดังนั้นการยกระดับคุณภาพ

ผลิตภณัฑ์สูต่ลาดระดบักลางและระดบับน 

(ราคา 1,000 บาท ขึ้นไป) จึงมีความจ�าเป็นจะต้องเน้น

การออกแบบทีห่ลากหลายตามแฟช่ัน การตดัเย็บทีล่ะเอยีด

ปราณตี การใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยั การพฒันาคณุภาพวตัถดุบิ 

การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน  

 นอกจากนี ้ยังมส่ิีงส�าคัญซ่ึงอตุสาหกรรมรองเท้าและ

เครื่องหนังจะละเลยและมองข้ามไม่ได้เลย คือ การพัฒนา

ช้ินส่วนประกอบ (Accessories) เช่น ตวัล๊อก ตาไก่ ซปิ กระดมุ 

บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ซ่ึงเป็นส่ิงที่จ�าเป็น เนื่องจากประเทศไทย

ยังต้องพึ่งพาการน�าเข้าอยู่เป็นจ�านวนมาก ดังนั้น หากจะ

พัฒนาอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังก็จะต้องพัฒนา

ชิน้ส่วนประกอบ (Accessories) ในห่วงโซ่อปุทาน (Supply 

Chain) ควบคูไ่ปด้วย เนือ่งจากกระบวนการผลติอตุสาหกรรม

รองเท ้าและเครื่องหนังมีความต ่อเนื่องเ ช่ือมโยงกับ

อุตสาหกรรมต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้าจ�านวนมาก เช่น 

เคมี (สารฟอกหนัง ย้อม และพิมพ์ตกแต่ง) ซิป พลาสติก 

หนังเทียม (PVC PU) ไนล่อน โพลีเอสเตอร์  ด้าย ผ้าใบ 

ผ้าซับในพื้นรองเท้ายาง และโพลิเมอร์ แม่พิมพ์ บรรจุภัณฑ์ 

ฯลฯ ซึ่งเครื่องจักรส่วนใหญ่น�าเข้าจากต่างประเทศ เช่น 

ออสเตรเลีย และจีน

อำนนท์		เศรษฐเกรียงไกร
ส�ำนักนโยบำยอุตสำหกรรมรำยสำขำ	2

บทความพิเศษ 
สศอ.
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◊ ลักษณะและรูปแบบการผลิต
 อุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบ (Accessories) 

หมายถงึวสัดอุปุกรณ์ตกแต่งเพือ่ให้รองเท้าและเครือ่งหนงั

มรีปูลกัษณะตามแบบ (Design) เป็นการเพิม่ค่า และเพิม่

ความสวยงามให้แก่ผลติภณัฑ์ จ�าแนกได้ 3 ลกัษณะ คอื

 1) ชิ้นส่วนเฉพาะด้าน ได้แก่ ชิ้นงาน หรือวัสดุ

ทีใ่ช้กบัรองเท้าและเครือ่งหนงั ซึง่ผลติภายใต้ตราสินค้า 

(Brand) ต่างประเทศ จะถูกก�าหนดให้น�าเข้าจาก

ต่างประเทศ เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน

 2) ชิน้ส่วนประกอบความสวยงาม ใช้กบัรองเท้า 

กระเป๋าเดินทาง เป็นวัสดุที่มีคุณภาพดี การออกแบบ

สวยงาม และมีความแตกต่าง หลากหลาย คุณภาพสูง 

วัสดุมีคุณภาพดี กรรมวิธีการผลิตต้องอาศัยเครื่องจักร

กลทนัสมยั อาจเป็นส่วนทีน่�าเข้าจากต่างประเทศทัง้หมด 

เช่น หัวเข็มขัด กระเป๋าสตรี กระเป๋ามีรหัสเปิด – ปิด 

(Combination Rock)

 3) ชิ้นส่วนประกอบอื่น ๆ  เช่น ซิป ห่วง  ตะขอ  

กระดุมแฟชั่น คันชักส�าหรับกระเป๋าลาก ตาไก่ สาย

สะพาย เป็นต้น ส่วนใหญ่ผลิตในประเทศ อาจน�าเข้า

วัตถุดิบหรืออุปกรณ์การผลิตบางชนิด โดยใช้แม่พิมพ์

จากยาง อลูมิเนียม พลาสติก (งานฉีด) และงานตีขึ้น

รูป (Forging) การผลิตแบบนี้จ�าเป็นต้องผลิตคราวละ

มากๆ (Mass Products) ซึง่ไทยเสยีเปรยีบจนีในต้นทนุ

การผลติ การตลาด และด้านเคร่ืองจกัร อุปกรณ์การผลติ

ที่ไทยยังขาดการพัฒนา เช่น แม่พิมพ์ (Model) เครื่อง

หล่อเหวี่ยง (Electro Plating) เครื่องขัดผิว (Hydraulic 

Scraping) และอุตสาหกรรมโลหะการทีเ่ก่ียวกบัการขึน้

รปู การกลงึ การเจยีรผิวทีมี่ความละเอียดอ่อน สวยงาม

◊ การผลิต/การลงทุน
 การผลิตจะเน้นการสร้างความแตกต่างให้แก่

ชิน้ส่วนประกอบ (Accessories) ให้มีความหลากหลาย  

โดยการเลือกวัตถดุบิทีด่ ีการชบุโลหะให้หนา (แขง็) มาก

น้อยต่างกนัตามลกัษณะของแต่ละชิน้งาน เช่น ประเภท

ชิน้ส่วนทีม่คีวามต้องการสงูและสวยงาม ประเภทแฟชัน่ 

ได้แก่ ซิป สร้อยประดับรองเท้าแตะ

 ปัจจบุนัโรงงานทีผ่ลติชิน้ส่วนประกอบยงัมน้ีอย 

เนือ่งจากความต้องการในแต่ละแบบยงัมไีม่มากนกั ท�าให้

คณุภาพ และการตัง้ราคาเมือ่เทยีบกับการน�าเข้าจากจีน 

จึงค่อนข้างเสียเปรียบ โรงงานที่ผลิตมีดังนี้

 - ผลิตที่จับ 2 โรงงาน

 - ผลิตคันชัก 2 โรงงาน

 - ผลิตหัวจับ 7 โรงงาน

 - ผลิตซิป 7 โรงงาน

 - ผลิตล้อเลื่อน 2 โรงงาน

 ส�าหรบัการผลติกญุแจรหสั ตะป ูและยางกนัชน 

(ติดขอบ) ยังไม่มีการผลิตในไทย

◊ ขั้นตอนการผลิต
 1) การออกแบบ (ออกแบบเอง/ตามค�าสั่งซื้อ)

 2) การท�าต้นแบบ (Mold) 

 3) การเข้าเครือ่งหล่อเหว่ียง (Electro Plating) 

ฉีดสังกะสีเหลว เพื่อให้ได้รูปทรงตามที่ขึ้นรูปไว้

 4) การประกอบช้ินส่วน และตกแต่ง (Finishing) 

 5) ขัดผิวด้วยเครื่อง Hydraulic Scripting 

โดยใช้เม็ดเซรามิก

 6) ชุบ/เคลือบผิวด้วยนิเกิล/ทอง

 7) ตรวจสอบคุณภาพ/บรรจุภัณฑ์

◊ สถานภาพการผลิต
 ผูผ้ลิตช้ินส่วนประกอบ (Accessories) ยงัเป็น

กลุ่มขนาดเล็กอยู่ การพัฒนาไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของ

โซ่อุปทาน (Supply Chain) ยังมีข้อจ�ากัดด้านทุน และ

เทคโนโลยี  การพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพดี สอดคล้อง

กับความต้องการของลูกค้า จึงค่อนข้างเสียเปรียบต่าง

ประเทศ โอกาสในการเจรญิเตบิโตจงึขึน้อยู่กับกลุม่ผูผ้ลติ

เครื่องหนังรายเล็ก โดยการรวมกลุ่มกันพัฒนาร่วมกับ

ผู้ผลิตชิ้นส่วนอื่น ๆ ให้เกิดห่วงโซ่อุปทานครบวงจร

 สถานการณ์ปัจจบุนัเริม่มผีูป้ระกอบการเพิม่มาก

ขึ้น ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก มีการขายให้

กบักลุม่ผูผ้ลติสนิค้าระดบัล่างมากขึน้ เช่น กลุม่กระเป๋า

และรองเท้าราคาถูก (99 – 199 บาท) ซึ่งเป็นตลาดที่

ใหญ่มาก และก�าลังขยายการผลิตสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 

เช่น ลาว  พม่า  กมัพชูา มากขึน้  ดังนัน้ ผูป้ระกอบการ

จึงหันมาลดต้นทุนการผลิตโดยลดคุณภาพสินค้า เพื่อ

ขายให้แก่กลุม่ผูผ้ลติกระเป๋าและรองเท้าราคาถกูดงักล่าว 
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ที่มีปริมาณมากขึ้น จึงท�าให้มีราคาต่อหน่วยหรือก�าไร

ขัน้ต้นต�า่มาก ดงันัน้ การตลาดจงึต้องขึน้อยูกั่บปรมิาณ

ขายจ�านวนมากด้วย

 ปัจจุบันการผลิตชิ้นส่วนประกอบรองเท้าจะ

เติบโตมากกว่ากระเป๋า และต้นทุนการผลิตจะต�่ากว่า

กระเป๋า ซ่ึงลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ได้เน้นคุณภาพมากนัก 

ช้ินส่วนประกอบของกระเป๋ามีการชะลอตวัลงเนือ่งจาก

มีการน�าเข้าจากจีน และเกาหลีใต้มากขึ้น

 ส�าหรับชิ้นส่วนประกอบกระเป๋าและรองเท้าที่

มีตราสินค้า (Brand) จะน�าเข้าจากจีน และเกาหลีใต้ 

เนือ่งจากมคีณุภาพดกีว่า เพราะว่าเครือ่งจกัรมคีณุภาพ

ดีกว่าไทย แต่ไทยกม็ฝีีมอืตดัเยบ็ทีด่กีว่า การน�าเข้าจาก

จนีมกัประสบปัญหาการขาดความน่าเชือ่ถอืด้านปรมิาณ

ไม่ตรงกับค�าสั่งซ้ือ การส่งมอบล่าช้า การส่งสินค้าผิด

แบบที่สั่ง หรือสินค้าแฟชั่นมักจะส่งไม่ทันกับฤดูกาล

◊ การตลาด
 ปัจจบุนัแหล่งจ�าหน่ายกระเป๋า รองเท้า จะอยู่ที่

ตลาดบางล�าภู และส�าเพ็ง ส่วนตลาดชิ้นส่วนประกอบ

จะอยูท่ีศู่นย์กลางการจ�าหน่าย คอื วงเวยีนใหญ่ ซึง่จ�าหน่าย

ทั้งปลีกและส่งจ�าหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ

◊ ปัญหาอุปสรรค
 1) การลอกเลยีนแบบ เนือ่งจากชิน้ส่วนประกอบ

สามารถเลยีนแบบกนัได้ง่าย ส่งผลให้มกีารขายตดัราคา

กันเอง และท�าให้มีราคาถูกลง

 2) ขาดการรวมกลุม่ (Cluster) เนือ่งจากการผลติ

ชิน้ส่วนประกอบมคีวามเป็นเอกภาพ ต่างคนต่างความคดิ

เหน็ทีห่ลากหลาย แตกต่างกัน การรวมตวักันจงึท�าได้ยาก

 3) ขาดการออกแบบที่ดี ผู้ประกอบการยังไม่

สามารถก�าหนดทิศทางการตลาดและแนวโน้มสินค้า

แฟชัน่ได้เอง และยงัไม่สามารถออกแบบชิน้ส่วนประกอบ

ให้สอดคล้อง (Matching) กับรองเท้า และกระเป๋า ได้เอง

 4) ขาดเครื่องจักรอุปกรณ์ การผลิตที่ทันสมัย

 5) ขาดวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

◊ แนวทางการพัฒนา
 เพือ่ให้การพัฒนาอตุสาหกรรมชิน้ส่วนประกอบ

มปีระสิทธภิาพ และมขีดีความสามารถในการผลติสนอง

ความต้องการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรองเท้า 

และเครื่องหนังได้อย่างเหมาะสม จึงเสนอแนะแนว

ทางการพัฒนา ดังนี้

 1. ด้านการตลาด

  - ศกึษาวจิยัการตลาดครบวงจร  โดยการ

ก�าหนดทิศทาง แนวโน้มการตลาดแฟชั่น เพื่อประกอบ

การวางแผนผลิตชิ้นส่วนประกอบรองรับ

  - การจดัหาแหล่งจ�าหน่ายถาวรทีล่กูค้า

เข้าถึงได้ง่ายขึ้น เช่น ตลาดจตุจักร ถนนคนเดิน ถนน

แฟชั่น การมีศูนย์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ตามเส้นทางแหล่ง

ท่องเทีย่วส�าคญั ซึง่เน้นแหล่งตลาดใหม่ และตลาดเฉพาะ

 2. การพัฒนาการออกแบบ และทักษะฝีมือ

แรงงาน

  - เพื่อให้สามารถก�าหนดทิศทางและ

แนวโน้มแฟชั่น (trend) โดยการพัฒนานักออกแบบให้

สอดคล้องกบัฤดกูาล และความต้องการของตลาด และ

เพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน

 3. การวิจยัและพฒันา โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี

และนวัตกรรมการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

 4. การมีศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารครบวงจร

 5. การเช่ือมโยงการรวมกลุ่ม (Cluster) ครบวงจร

 6. การพฒันาการสร้างตราสนิค้า (Brand) ของ

ตนเอง เพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่ลูกค้าให้มีความจงรัก

ภักดีต่อสินค้า

 7. การยกระดับขีดความสามารถในการผลิต 

โดยการพัฒนา

  - งานแม่พิมพ์

  - งานฉีดชิ้นส่วนพลาสติกให้มีหลาย

หลากสี

  - การผลิตกุญแจกระเป๋า

  - พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นวัตถุดิบ

ต้นน�้า  เช่น  Nylon mat  และ  Spandex

 8. การส่งเสริมการลงทุนผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วน

ประกอบ เพื่อลดการน�าเข้า หรือส่งเสริมนักลงทุนไป

ลงทนุต่างประเทศทีม่คีวามได้เปรยีบจากสทิธปิระโยชน์

การลงทุน
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◊ แนวโน้มและโอกาสการพัฒนา
 แนวโน้มและโอกาสการปรับตัวของธุรกิจจะ

สอดคล้องกับขนาดของตลาดภายใน และการผลิตเพื่อ

การส่งออก โดยเฉพาะสินค้าแฟชั่นจะเป็นตัวก�าหนด

โอกาสการลงทนุ การผลติชิน้ส่วนประกอบเคร่ืองเดนิทาง 

เช่น กระเป๋าแฟชัน่สตรี ในกรณีทีเ่ป็นโรงงานขนาดกลาง

และขนาดใหญ่ที่มีตราสินค้า (Brand) ของตนเอง หรือ

ผลิตภายใต้ OEM จะก�าหนดเป้าหมายไปสู่การพัฒนา

ระบบ Regional Brand ได้ กลุ่มโรงงานขนาดใหญ่ที่

มีห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของตนเอง และมี

เทคโนโลยซีบัซ้อนมากข้ึน เช่น ผลติพ้ืนรองเท้า อะไหล่/

ชิ้นส่วน โลโก้ ด้าย  ซิป  จึงอยู่ในฐานะได้เปรียบในด้าน

การจัดการ การขอรับการส่งเสริมการลงทุน และขอรับ

การสนับสนุนจากภาครัฐ ตลอดจนมีศักยภาพในการ

ขยายโอกาสการลงทุนไปยังภูมิภาคได้

 แนวโน้มความต้องการเคร่ืองเดินทางประเภท

กระเป๋าเดินทางขนาดมาตรฐานตามข้อก�าหนดของ

สนามบิน เช่น มีระบบล๊อก คันชัก และล้อเล่ือนได้

มาตรฐานมีความคงทนต่อการใช้งาน ลดปัญหาการ

แตกหัก ซ่ึงจะมีการชดเชยค่าเสียหายตามมา นับวัน

ความต้องการจะมมีากขึน้เป็นล�าดบั ซึง่ประเทศไทยเป็น

ศนูย์กลางการคมนาคมทางอากาศ และการท่องเทีย่ว โดย

มจี�านวนนกัท่องเทีย่วเพ่ิมมากขึน้ทกุปี การสนบัสนนุให้

มกีารลงทนุผลติชิน้ส่วนประกอบ (Accessories) เพือ่ใช้

ในการผลิตกระเป๋าทั้งชนิดแข็ง และชนิดอ่อน จะมีส่วน

ช่วยขยายโอกาสทางการตลาดมากขึ้น

 นอกจากนี้ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมซึ่ง

เป็นองค์กรชี้น�าการพัฒนาอุตสาหกรรมได้ด�าเนินการ

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรม

เชงิเปรยีบเทยีบเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั 

(Benchmarking) ในสาขารองเท้าและเคร่ืองหนัง 

และการจัดท�ายุทธศาสตร์และแผนแม่บทการพัฒนา

อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง ซึ่งได้ก�าหนดวิสัย

ทศัน์ให้ “เป็นผู้น�าอาเซยีน ทีม่ศัีกยภาพสามารถแข่งขนัได้

ในตลาดโลก” โดยสนบัสนนุการใช้วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี

สร้างคุณค่า (Value Creation) ได้แก่ เทคโนโลยีวัสดุ 

เทคโนโลยีการผลิต และเทคโนโลยีขึ้นรูปโลหะทดสอบ 

วัสดุเพื่อสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมช้ินส ่วนประกอบ 

(Accessories) ของรองเท้าและเครื่องหนังให้พัฒนา 

และมีมูลค่าเพิ่มสูงยิ่งขึ้น สามารถสนองความต้องการ

ของผู้บริโภคภายใน และต่างประเทศได้ทั้งในระยะสั้น 

และระยะยาว ๏
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สัมภาษณพ์ิเศษ

  ....“สมดลุใหม่” ไม่ได้อยูท่ีเ่งนิหรอืเศรษฐกจิอย่ำงเดยีว เขำอยำกเห็นโลกมีส่วน
ประกอบด้วยควำมสมดุลของ “เงิน” บวก “คน” บวก “ธรรมชำติ” หำกเกิดสมดุลได้ทั้ง 3 
ด้ำน ถือว่ำเป็นกระบวนกำรที่สมดุลที่สุด....

“ “

ฉุดประกำยคิด : 
“อุตสำหกรรมไทย

ท่ำมกลำงรอยต่อยุคสมัยแห่งกำรเปลี่ยนแปลง”

พิชัย  ตั้งชนะชัยอนันต์ 
รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

 1. มมุมองของท่านคดิว่าขณะนีภ้าพ
ของอุตสาหกรรมได้เปลี่ยนแปลงอย่างไร
 เรามสัีงคมแรกๆ คอื สงัคมเกษตร เป็นสงัคม

ทีม่ภีมูปัิญญา มวีฒันธรรมค่อนข้างสงู มกีารผลติแบบ

เรยีบง่ายด้านการเกษตร เพาะปลกู เลีย้งสตัว์ อาศยั

การพึ่งพาธรรมชาติ ก่อนที่จะก้าวมาเป็น “สังคม

อุตสาหกรรม” ทีม่าพร้อมกบัค�าว่า “วทิยาศาสตร์” 

เป็นยุคแห่งการพัฒนาไปสู่การใช้เครื่องจักรกล

เป็นพลังงานในการผลิตแทนแรงงานคนและสัตว์ 

ซ่ึงก่อให้เกิดการผลิตเป็นจ�านวนมาก (Mass 

Production) ท�าให้สภาพสงัคมเปลีย่นไปสูก่ารตลาด

และการบริโภคนิยม การก้าวไปสู่ “การปฏิรูปทาง

อุตสาหกรรม” เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อุตสาหกรรม

ใหญ่ฆ่าอตุสาหกรรมเลก็ สงัคมเปลีย่นแปลงไปด้วย

การน�าระบบทุนมาเป็นปัจจัยใหญ่

 ปัจจุบัน “ยุคสังคมแห่งการเรียนรู้” ด้วย

พลังของเทคโนโลยสีารสนเทศ ทีเ่ป็นตวักลางท�าให้

เกิดไหลของทุกๆ อย่างบนโลก ก่อให้เกิดค�าว่า 

“โลกาภวัิตน์” ตรงนีเ้ป็นจดุเปลีย่นยคุอตุสาหกรรม

ของโลก และมกีารสนบัสนนุทนัทว่ีา โลกาภวิตัน์ เป็น

สิ่งที่ต่อต้านไม่ได้ หลีกเลี่ยงไม่ได้ อยู่เฉยๆ ก็ไม่ได้ 

ต้องตาม แล้วเชือ่ว่าเครือ่งมอืส�าคญัของโลกาภวิตัน์ 

คือ เครื่องมือทางเศรษฐกิจที่ส่งกระแสไปทั่วโลก 

คือ WTO, IMF และ World Bank เป็นเครื่องมือ

ที่ท�าให้โลกาภิวัตน์เดินได้ด้วยค�าว่า “เปิดเสรี” 

อุตสาหกรรมเองก็เป็นด่านหน้ากับข้อเสนอให้ลด

ก�าแพงภาษีสินค้า

 สังคมยุคใหม่ เกิดข้ึนบนความสับสนของวิกฤต

เศรษฐกิจ ปัญหาสังคมและผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 

ประเทศต่างๆ มองว่า “สมดุลใหม่” ไม่ได้อยู่ที่เงินหรือ

เศรษฐกิจอย่างเดียว เขาอยากเห็นโลกมีส่วนประกอบด้วย

ความสมดุลของ “เงิน” บวก “คน” บวก “ธรรมชาติ” หาก

เกิดสมดุลได้ทั้ง 3 ด้าน ถือว่าเป็นกระบวนการที่สมดุลที่สุด 

อตุสาหกรรมกเ็ช่นกนัจะท�าอย่างไรให้เกดิความสมดลุ เฉกเช่น

 เราท�ากุ้งแปรรปูขายทัว่โลก เราต้องแน่ใจว่า ไม่ได้ใช้

แรงงานเด็กในโรงงานผลติ และเขายังตรวจสอบย้อนกลบัไป

ถึงการเล้ียงว่า อาหารทีใ่ช้เลีย้งกุง้มยีาปฏชีิวนะอนัตรายไหม 

มกีารเลีย้งกุง้บนพืน้ทีป่่าชายเลนทีเ่ป็นแหล่งทรพัยากรหรอืไม่ 

ซึ่งเดี๋ยวนี้กลายเป็นเรื่องส�าคัญไปทั่วโลกแล้ว

 อย่างเราจะตัง้โรงงานขึน้มาทีไ่หนกต็าม เช่นเดยีวกนั

เราต้องแน่ใจว่า เราต้องขายได้ในตลาดโลก ต้องผ่าน ISO ต้อง

ไม่มปัีญหาสิง่แวดล้อม แต่ทีว่กิฤตในขณะนีอ้ยูท่ี ่“กระบวนการ

มส่ีวนร่วมของชุมชน” การมส่ีวนร่วมนีม้รีาคาแพงทีสุ่ด เพราะ

เป็นการยอมรับว่าโรงงานจะตั้งได้หรือไม่ จะชะลอหรือจะ

หยุดไปเลย ลองใช้มาบตาพุดเป็นบทเรียน ท่านอาจไม่เชื่อ

ว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนจะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมได้

 2. ปัจจัยเสี่ยงส�าหรับอุตสาหกรรมของไทย
ในระยะสั้น และระยะยาวมีด้านใดบ้าง 
 ผมจะไม่พดูถงึปัจจยัเส่ียงทางเศรษฐกจิว่าเป็นอย่างไร 

การผลิตของไทยกระทบอย่างไร ส่งออก-น�าเข้าเป็นอย่างไร 

ระยะสั้น ระยะยาวเป็นอย่างไร จะไม่พูดเรื่องนั้น แต่อยาก

จะให้มองและคิดจากปัญหาใกล้ๆ ตัวเราก่อน นั่นคือ หนึ่ง

กองบรรณาธิการ
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ในปัจจัย 4 ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงส�าคัญที่สุด เพราะกระทบ

การบริโภคของคนทั้งโลก กระทบอุตสาหกรรมของโลก 

ไม่เฉพาะไทย ถ้าหากจะต้องเผชิญกับยุค “ข้าวยาก

หมากแพง” หรือจะใช้ค�าสละสลวยทางเศรษฐกิจว่า 

ราคาอาหารและผลผลติทางการเกษตรมแีนวโน้มสงูขึน้ 

ปัญหามันจะไม่ได้อยู่ที่ของแพง ถ้าคนซื้อยินดีที่จะจ่าย

เพราะเดือดร้อน แต่ภาพที่เห็นชัดๆ คือ ท�าไมคนไทย

ต้องแย่งกนัซ้ืออาหาร ไม่ว่าจะเป็นน�า้มันพืช น�า้ตาลทราย 

หวังไว้ว่าคงจะไม่มภีาพการแย่งซือ้ข้าวในเมอืงอูข้่าวอูน่�า้ 

หรอืว่าภาวะขาดแคลนวตัถดุบิทางการเกษตร ทีเ่กดิขึน้

ทั่วโลก กระทบกับไทยแล้วจริงๆ

 อีกเรื่องหนึ่งเป็นปัญหาที่หนีไม่พ้น กระทบ

ทั้งของกินของใช้ กระทบกิจกรรมทุกภาคส่วน เมื่อทุก

กิจกรรมถูกจุดชนวนได้ด้วย “น�้ามัน” และไม่ต่างกันกับ

อาหารแพงเพราะขาดแคลนอาหาร หากจะพดูว่า น�า้มนั

จะแพงขึ้น เพราะขาดแคลนน�้ามัน ทุกครั้งที่ขึ้นราคา

น�้ามัน จึงท�าความปั่นป่วนต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคน 

และการเดนิเครือ่งของอตุสาหกรรมให้ขยายปัญหาออกไป

เป็นวงกว้าง 

 แม้จะมีความเสี่ยงเรื่องราคาอาหารและน�้ามัน

แพง ไทยก็ยังมีมาตรการควบคุมดูแลราคาสินค้า

อาหาร และอุดหนุนราคาพลังงาน แต่ก็ยังเผชิญกับ

ความมั่นคงทางอาหาร จากปัญหาแย่งชิงวัตถุดิบ

ทางการเกษตรระหว่างอาหารและพลงังาน แล้วอาหาร

จะเป็นพลังงานทางเลือกได้อีกหรือไม่ เม่ืออาหารแพง

กก็ระทบต่อประชาชนทกุระดบั ขณะทีน่�า้มนัแพงมผีลต่อ

การเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ ยิง่หากมเีหตกุารณ์

ท่ีไม่ปกติเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ความไม่สงบทางการเมอืงในประเทศเราเอง ต่างประเทศ 

ในตะวนัออกกลาง อฟัรกิา ทีอ่าจขยายขอบเขตและยดืเยือ้ 

จะยิ่ ง เป ็นแรงส ่ ง ให ้ เ กิดความเสี่ ยงสู งขึ้นอย ่าง

รวดเร็ว 

 3. ท่านได้เข้ามาดูแลอุตสาหกรรมราย
สาขา มปีระเดน็อะไรบ้างทีต้่องด�าเนนิการเร่งด่วน
 อุตสาหกรรมรายสาขา คือ ภาคการผลิตแต่ละ

สาขา ทีเ่ป็นเสมอืนเครือ่งยนต์ทีข่บัเคล่ือนเศรษฐกจิบน

เส้นทางท้าทายของโลกาภิวัตน์ เราจึงต้องมีทิศทางท่ี

รดักุม มองไปข้างหน้า แล้วตอบโจทย์อย่างตรงจดุ ก่อนที่

อตุสาหกรรมแต่ละสาขาจะเดนิไปตามทศิทางท่ีวางไว้ได้ 

กต้็องตรวจสภาพเครือ่งยนต์ และเตรยีมความพร้อม เรือ่งนี้

จึงไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะเครื่องยนต์แต่ละสาขา ต่างก็มี

คุณสมบัติเฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นสาขาอาหาร แฟชั่น 

ยาง ยานยนต์ ไฟฟ้า และพลาสติก ที่ได้มีการประเมิน

สมรรถนะของอุตสาหกรรมไว้แล้ว หากเราจะเร่งเครื่อง

อตุสาหกรรมด้วยจดุเด่นทีส่ร้างคุณค่า (Value Creation) 

และสร้างความแตกต่างจากคูแ่ข่ง จงึไม่ยากทีจ่ะท�า แต่

ต้องมองให้ไกลว่า จะท�าอย่างไรให้เป็นผู้น�า และน�าบน

สนามแข่งใด จะเป็นในระดับประเทศ ในอาเซียน หรือ

ระดบัโลก ทีส่�าคญักค็อื ต้องช่วยกนัคดิว่าเราจะท�าหรือไม่ 

และอะไรบ้างที่จะต้องท�า หรือเลือกท�าก่อน อย่างเช่น

 ฝึกฝนคนขับ : คือการพัฒนาผู้ประกอบการ 

บคุลากร แรงงานภาคอตุสาหกรรม เพราะคนเป็นปัจจยั

ที่ส�าคัญที่สุด ทั้งในด้านการเพ่ิมขีดความสามารถของ

ผู้ประกอบการ และการยกระดับความสามารถทักษะ

แรงงาน (Human Skill)

 ยกระดบัเครือ่งยนต์ : คอืการเพิม่ประสทิธิภาพ

และผลิตภาพในกระบวนการผลิต (Productivity) เช่น 

การเพ่ิมประสิทธิภาพเครือ่งจกัร สนบัสนนุการวจิยัและ

พัฒนา สร้างนวัตกรรมการผลิตและผลิตภัณฑ์

 ปรับปรุงถนนหนทาง : คือการสร้างสภาพ

แวดล้อม และปัจจยัพืน้ฐานให้เอือ้ต่ออตุสาหกรรม เช่น 

มาตรการส่งเสรมิการลงทนุ การบรหิารจดัการโลจสิตกิส์ 

การแก้ไข ปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 ทีก่ล่าวมานี ้เป็นทศิทางทีอ่ยากจะกระตุน้ให้เกดิ

การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง เพราะโลกาภิวัตน์มาแรง 

 อตุสำหกรรมรำยสำขำ คอื ภำคกำรผลติแต่ละสำขำ ทีเ่ป็นเสมอืนเครือ่งยนต์ทีข่บัเคลือ่น
เศรษฐกิจบนเส้นทำงท้ำทำยของโลกำภิวัตน์ เรำจึงต้องมีทิศทำงที่รัดกุม มองไปข้ำงหน้ำ 
แล้วตอบโจทย์อย่ำงตรงจุด... 
 ... หำกเรำจะเร่งเคร่ืองอุตสำหกรรมด้วยจุดเด่นที่สร้ำงคุณค่ำ (Value Creation) 
และสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่ง จึงไม่ยำกที่จะท�ำ

“

“
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อุตสาหกรรมจึงต้องพัฒนา หากเราหยุดนิ่งในขณะที่

คูแ่ข่งเขาก้าวเดนิไปข้างหน้า ก็เท่ากับเราถอยหลงั มกีาร

กล่าวไว้ว่า “ถ้าโรงงานที่ผลิตรถยนต์ เมื่อ 10 ปีที่แล้ว 

ผลิตกันอย่างไร แล้ววันนี้ยังผลิตอย่างนั้น ก็เหมือนกับ

เป็นพิพิธภัณฑ์ เพราะว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระบบ

อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นเลย” 

 4. จากนีไ้ปสูปี่ 2558 ประชาคมอาเซยีน 
(AEC) จะเกิดขึ้น ผู้ประกอบการไทยควรตั้งรับ
อย่างไร และจะด�าเนินการในเชิงรุกอย่างไร
 เมือ่ไทยมนีโยบายเศรษฐกจิแบบเปิด เราจงึพ่ึงพา

การส่งออกไปต่างประเทศเป็นล�าดับแรก สินค้าและ

บรกิารทีเ่ราส่งออกไปประเทศต่างๆ ทัว่โลก มากกว่า 70 

เปอร์เซ็นต์ ของ GDP เป็นจ�านวนทีส่งูมากเมือ่เทยีบกบั

ขนาดเศรษฐกจิของไทย ภายใต้ระบบเปิด เราควรจะรบั

เฉพาะสิ่งดีๆ ไม่ต้องรับมาหมดทุกเรื่อง ต้องเจรจาให้ดี 

หากเราเจรจาสูเ้ขาไม่ได้ เรากต้็องรวมอาเซยีนไปเจรจา 

ในวนันีเ้ราจงึต้องยนืยนัความพร้อมทีจ่ะก้าวไปสู่การรวม

กลุ่มเป็นประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 2558 เพราะ

เราคือสมาชิกอาเซียน จึงไม่อาจปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วม

ในอาเซียนได้ และเราไม่ควรปล่อยโอกาสทีจ่ะไปช่วงชิง

และปกป้องผลประโยชน์ให้กบัผูป้ระกอบการของเรา เมือ่

จะรวมเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ทุกอย่างก็

เคลื่อนย้ายได้หมด ทั้งสินค้า บริการ ทุน แรงงาน และ

การลงทนุ อาเซยีนจงึเป็นตลาดทีใ่หญ่มาก คนในอาเซยีน

รวมกันกว่า 550 ล้านคน และปีที่ผ่านมาเราส่งออกไป

อาเซียนแซงตลาดเดิมๆ อย่างญี่ปุ่น อเมริกา เบ็ดเสร็จ

แล้วเรายังได้ดุลการค้าอาเซียนอีกด้วย

 ด้วยเหตุนี้ มุมมองของเราจึงต้องเปลี่ยน จาก

ที่เคยคิดว่า อาเซียนคือคู่แข่ง กลับกลายเป็นเพื่อนและ

หุ้นส่วนแทน ก่อนอ่ืนก็ต้องสร้างความไว้วางใจให้เกิด

ขึ้น แล้วสร้างความแข็งแกร่งในอาเซียน โดยเอาความ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นตัวน�า เมื่อมีความสัมพันธ์

อันดีแล้ว ก็จะเลือกใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีอยู่ของ

แต่ละประเทศได้ ไม่ว่าจะเป็นแรงงาน เทคโนโลยี และ

วตัถดุบิทีห่ลากหลาย หรอือาจโยกย้ายฐานการผลติของ

อตุสาหกรรมไปยังเพือ่นบ้านได้ เพือ่เป็นลู่ทางการผลติ

เชิงรุก และที่ส�าคัญ คือ เราต้องเตรียมพร้อมท่ีจะรับ

และพร้อมทีจ่ะรกุให้กบัผูป้ระกอบการในสนามอาเซยีน 

เราเก่งอะไรกน็�าร่องไปก่อน ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ยานยนต์ 

อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว หรือบริการต่างๆ ส่วนท่ียัง

ไม่พร้อมกต้็องเตรยีมพร้อมทีจ่ะรบั เพราะคงหนไีม่พ้นกับ

แรงกระทบ จงึต้องมแีผนรองรบั มมีาตรการลดผลกระทบ

ไว้ด้วย

 เมือ่พร้อมผลติแล้ว กต้็องพร้อมท�าตลาด และใช้

โอกาสนีท้�าตลาดเชิงรกุ จากการทีภ่าษเีป็นศูนย์ คอื โอกาส

ของเราทีจ่ะขยายตลาดไปยังอาเซยีนทีม่กีารบรโิภคสนิค้า

คล้ายๆ กับเรา และคงไม่ยากถ้าจะส่งเสริมการลงทุน

เชิงรุก โดยเฉพาะในสินค้าอุตสาหกรรมใหม่จาก

ต่างประเทศทีใ่ช้เราเป็นฐานการผลิต และเรายังสามารถ

รุกต่อจากอาเซียนได้อีก ไปสู่อาเซียน บวก 6 ซึ่งทั้ง 6 

ประเทศ ก็มี จีน อินเดีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย 

และนิวซีแลนด์ ที่เราเน้นจีนเพราะจีนเป็นทั้งผู้ผลิต 

ผู้ส่งออก เป็นนักลงทุนรายใหญ่ในอาเซียน และยังเป็น

ผูร้องรบัการลงทนุรายใหญ่ของโลกด้วย เมือ่เรารวมกลุม่

ใกล้ชิดกับจีนมากขึ้น ก็จะช่วยดึงดูดการลงทุนจากนอก

อาเซยีนมาตัง้ฐานผลิตในประเทศเรา และกระจายสนิค้า

ของเราไปยังอาเซียนและจีนได้

 ณ วันนี้ผมเชื่อมั่นว่า ผลจากการรวมกลุ่มเป็น 

AEC จะเป็นผลดต่ีอเราแน่นอน เราจงึต้องให้ความส�าคญั

กับอาเซียนเป็นล�าดับแรก “ASEAN First Policy” 

 5. ประเดน็ท่ีอยากฝากให้ผูป้ระกอบการ 
กับมุมมองของอุตสาหกรรมไทยท่ามกลางรอย
ต่อยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง
 ท่ามกลางรอยต่อยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง 

อตุสาหกรรมไทยต้องพ่ึงตนเอง บนเวทกีารค้าในปัจจบุนั 

ไม่มใีครโอบอุม้เรา ถ้าเราไม่ให้อะไรเขา เราจะเป็นเพือ่น

ทีดี่ไม่ได้ เพราะรปูแบบการค้าเปล่ียนแปลงไปเป็นการค้า

ต่างตอบแทน เช่น ในอดตีต่างชาตเิข้าไปลงทนุในจีนเพือ่

จะเข้าไปค้าขาย แต่ตอนนีเ้ขาเปล่ียนท่าทกีารลงทุนไม่ใช่

เฉพาะค้าขายในจีน แต่ลงทุนในจีนเพื่อให้จนีเป็นแหล่ง

 ... ณ วันนี้ผมเชื่อมั่นว่ำ ผลจำกกำรรวมกลุ่มเป็น AEC จะเป็นผลดีต่อเรำแน่นอน 
เรำจึงต้องให้ควำมส�ำคัญกับอำเซียนเป็นล�ำดับแรก “ASEAN First Policy”...
“ “
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ผลิตและค้าขายไปทัว่โลก ทกุวนันีเ้ราขายข้าว ขายอาหาร

ให้จนี แต่หลงัจากนี ้ถ้าโรงงานต่างๆ ของไทยย้ายเข้าไป

จนีแล้ว อนาคตคงมีความเป็นไปได้ว่า จนีจะขายอาหาร

ให้ไทย จึงขอฝากผู้ประกอบการว่า “ต้องรู้เขารูเ้รา” เมือ่

รู้แล้วต้องปรับตัวให้ทัน

 ผู้ประกอบการของเรา รู้เขาหรือไม่ ยกตัวอย่าง

ถงึการเข้ามาของนกัลงทนุจนี ในรปูแบบธรุกจิค้าส่ง หรอื 

“อี้อู โมเดล” (Yi Wu Model) โดยให้เราเป็นศูนย์กลาง

ทางการค้า และฐานการส่งออกสินค้าจีน ในชื่อของ 

China City Complex ทีก่�าลงัก่อสร้างในประเทศเรา เรือ่ง

ผลกระทบอาจมมีากบ้างน้อยบ้าง ข้ึนกับความพร้อมของ

ผูป้ระกอบการ เราควรมีแนวทางทีช่ดัเจน มีมาตรการและ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐาน เพื่อปกป้อง

ผู้บรโิภค และป้องกันตวัเองโดยเฉพาะ SMEs ให้สามารถ

ท�าธุรกิจต่อไปได้

 ยิ่งไปกว่านั้น เราจะท�าอย่างไร “ให้รู้เขา แล้ว

เขาไม่รู้เรา” นั่นคือ เราต้องมีกลยุทธ์ วางยุทธศาสตร์ 

และผลกัดนัให้เกดิขึน้ได้จากความร่วมมือระหว่างภาครฐั 

ผูป้ระกอบการ และประชาชน เริม่ทีก่ารสร้างความเข้มแขง็

ให ้ผู ้ประกอบการ เพราะต้องสู ้จากภายในก่อน 

อตุสาหกรรมต้องท�าในสิง่ทีเ่ขาไม่รู ้แม้จะรูก้ล็อกเลยีนแบบ

ไม่ได้ ที่เห็นได้ชัด คือ การมีสัญลักษณ์ มีเอกภาพ มี

ความหมายในตวัเอง เป็นการใส่วฒันธรรมผนวกเข้าไป

ในอุตสาหกรรม เหมือนอย่างที่หลายๆ ประเทศท�าอยู่

ในขณะนี้ ขอยกตัวอย่างในเรื่องนี้

 วัยรุ่นไทยนิยมเข้าร้านอาหารเกาหลีไม่เข้าร้าน

อาหารไทย ทัง้ๆ ที ่อาหารไทยอร่อยกว่า ถกูกว่า สดกว่า 

มีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่า แต่วัยรุ ่นไทยไม่

รับประทาน เพราะเห็นว่า “เขาไม่บริโภครสชาติกันแล้ว 

เขาบริโภครสนิยม” อาหารเกาหลีจึงมาก่อนอาหารไทย

 เราน�าเข ้าสินค ้าฟุ ่มเฟ ือยมากมาย เป ็น

สินค้าแบรนด์ดังจากต่างประเทศ มีจ�าหน่ายตามห้าง

สรรพสินค้า คนไทยก็เข้าไปซ้ือ เพราะลดราคา และ

กลัวคนอื่นมาแย่งซื้อ ไม่ได ้ซื้อเพราะต้องการใช ้ 

“เป็นวัฒนธรรมการบริโภคที่อยู่ในความคิดของเรา”

 สรปุว่า วฒันธรรมเป็นเครือ่งมอืทีจ่ะขบัเคล่ือน

อุตสาหกรรมไทยให้เดินได้ ไม่แตกต่างจากแนวคิด

“อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” (Creative Industry) 

ที่น�าวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามาผสมผสาน 

เสมือนกับว่า เราได้ย้อนกลับไปสู่ “สังคมยุคแรก” 

ที่มีวัฒนธรรมสูง การผลิตยังต้องพึ่งพาธรรมชาติ และ

อยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้ จะเรียกว่ายั่งยืนได้หรือไม่ 

เพราะภาคอุตสาหกรรมเองก็ยังปรับเปลี่ยนทัศนะมาสู่ 

“Sustainable Industry” และพยายามทีจ่ะรกัษาสมดลุ

ระหว่างเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม ส�าหรบัภาครัฐ

ก็ได้ผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน มี

โครงการและกจิกรรมต่างๆ เช่น ธรรมาภบิาลสิง่แวดล้อม 

การให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการจดัการสิง่แวดล้อมของ

ภาคอุตสาหกรรม และขณะนี้เราสามารถผลักดันกลไก

การท�างานของคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรม

แห่งชาติ (กอช.) ที่สามารถชี้ทิศทางหลักในการบริหาร

จัดการนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรม “อย่าง

สร้างสรรค์และย่ังยืน” บนพ้ืนฐานความร่วมมอืของภาครฐั

และเอกชนได้อย่างแท้จริง

 สุดท้ายนี้ ประเด็นของการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ทัง้ในเรือ่งของเชงิสร้างสรรค์ เชงิวฒันธรรม ความสมดลุ 

และย่ังยืน ต่างกเ็ป็นทฤษฎทีีป่ระยุกต์ได้กบักระแสพระ

ราชด�ารสัเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง และภาคอตุสาหกรรม

กเ็ป็นหนึง่ในระบบเศรษฐกจิ “อตุสาหกรรมกน่็าจะผลติ

แบบพอเพียง” ได้เช่นกัน เมื่อเราผลิต บริโภค และ

ลงทุนไม่เกินตัว เราก็จะยืนอยู่บนรอยต่อยุคสมัยแห่ง

การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง ไม่ว่าใครจะเข้ามาใน

ประเทศเรา จะมีรูปแบบเดียวกับ อี้อู โมเดล หรือไม่ 

ก็ไม่อาจช่วงชิงผลประโยชน์ของประเทศเราได้ เพราะ

เรามปีรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เป็นโมเดลสงูสดุแล้ว ๏

 วฒันธรรมเป็นเครือ่งมอืทีจ่ะขบัเคลือ่น
อุตสำหกรรมไทยให้เดินได้ ไม่แตกต่ำงจำก
แนวคดิ “อตุสำหกรรมสร้ำงสรรค์” (Creative 
Industry) ที่น�ำวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้อง
ถิ่น เข้ำมำผสมผสำน เสมือนกับว่ำ เรำได้
ย้อนกลบัไปสู ่“สงัคมยคุแรก” ทีม่วีฒันธรรม
สูง กำรผลิตยังต้องพึ่งพำธรรมชำติ และอยู่
ร่วมกันกับธรรมชำติได้ จะเรียกว่ำยั่งยืนได้
หรือไม่

“

“
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ดัชนีอุตสาหกรรม
ปี 2553 

ส่วนดัชนีอุตสาหกรรมและการวิเคราะห์
   ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 ดัชนีอุตสาหกรรม ไตรมาสท่ี 4/2553 (ตุลาคม – ธันวาคม) เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนพบว่า ดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลค่าเพิ่ม) และดัชนีอัตราส่วนสินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง ลดลง แต่ ดัชนีการส่งสินค้า ดัชนี

สินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น   

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุ่มอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม

ไตรมาส

4/2552

(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส

3/2553

(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส

4/2553*

(ต.ค. - ธ.ค.)

อัตราการเปลี่ยนแปลง

เมื่อเทียบกับ

ไตรมาสก่อน

(%)

อัตราการเปลี่ยนแปลง

เมื่อเทียบกับ

ไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน

(%)

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลค่าเพิ่ม) 185.21 191.77 190.63 -0.59 2.92

 ดัชนีการส่งสินค้า 185.66 193.36 194.83 0.76 4.94

 ดัชนีสินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง 172.23 188.09 188.69 0.32 9.56

 ดัชนีอัตราส่วนสินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง 182.01 154.06 151.30 -1.80 -16.88

 ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 115.80 122.15 122.94 0.64 6.16

 ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 137.25 135.17 139.55 3.24 1.68

 อัตราการใช้ก�าลังการผลิต 60.52 64.25 63.64

  เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี

ก่อน พบว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลค่าเพิ่ม) 

ม ี 36 อุตสาหกรรม ทีม่กีารผลติเพิม่ขึน้ ได้แก่ การผลติ

ยานยนต์ การผลติเคร่ืองจกัรทีใ่ช้งานทัว่ไปอืน่ๆ การผลติ

หลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ 

การผลิตเมด็พลาสตกิ การแปรรปูและการถนอมสัตว์น�า้ 

และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น�้าการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก

การกล่ันน�า้มนัปิโตรเลยีม การผลติเคร่ืองใช้ในบ้านเรอืน 

ซึง่มไิด้จดัประเภทไว้ในทีอ่ืน่ เป็นต้น ดชันกีารส่งสินค้า 

มี 35 อุตสาหกรรมที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ การผลิต

ยานยนต์ การแปรรูปและการถนอมสัตว์น�้า และ

ผลติภณัฑ์จากสตัว์น�า้ การผลติเครือ่งจกัรทีใ่ช้งานทัว่ไป

อื่นๆ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ

อเิลก็ทรอนกิส์ การผลติเมด็พลาสตกิ 2424 การผลติสบู่

และผงซักฟอกเคมภัีณฑ์ทีใ่ช้ในการท�าความสะอาดและ

ขดัเงา เครือ่งหอมและสิง่ปรงุแต่งส�าหรบัประทนิร่างกาย

หรอืประเทอืงโฉม การผลติผลติภณัฑ์ยาสบู เป็นต้น ดชันี

สินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง มี 34 อุตสาหกรรมที่มีสินค้า

ส�าเรจ็รปูคงคลงัเพิม่ขึน้ ได้แก่ การผลติเครือ่งจกัรส�านกังาน 

เครื่องท�าบัญชีและเครื่องค�านวณ การผลิตยานยนต์ 

การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าขัน้มลูฐาน การผลติ

มอลต์ลิกเคอและมอลต์ การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งาน

ทั่วไปอื่นๆ การผลิตเม็ดพลาสติก การผลิตผลิตภัณฑ์

พลาสติก เป็นต้น ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
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มี 37 อุตสาหกรรมที่มีแรงงานเพิ่มขึ้น ได้แก่ การผลิต

รถจกัรยานยนต์ การผลติเครือ่งจักรทีใ่ช้งานทัว่ไปอืน่ๆ 

การผลิตส่ิงของอืน่ๆทีท่�าจากกระดาษและกระดาษแขง็ 

การผลติผลติภณัฑ์ประเภทอบ การผลติเคร่ืองด่ืมทีไ่ม่มี

แอลกอฮอล์ รวมทั้งน�้าดื่มบรรจุขวด การผลิตเครื่อง

ใช้ในบ้านเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การฟอก

และตกแต่งหนังฟอก เป็นต้น ดัชนีผลิตภาพแรงงาน

อตุสาหกรรม  ม ี29 อตุสาหกรรมทีมี่ผลติภาพแรงงาน

เพิม่ขึน้ ได้แก่ การผลติยานยนต์ การผลติผลติภณัฑ์ยาสบู 

การผลิตผลิตภณัฑ์พลาสตกิ การผลติเคร่ืองจกัรทีใ่ช้งาน

ท่ัวไปอ่ืนๆ การจดัเตรียมและการป่ันเส้นใยสิง่ทอรวมถงึ

การทอสิง่ทอ การผลติสบูแ่ละผงซักฟอก เคมีภณัฑ์ทีใ่ช้ใน

การท�าความสะอาดและขดัเงา เคร่ืองหอมและสิง่ปรงุแต่ง

ส�าหรบัประทนิร่างกายหรือประเทอืงโฉม การแปรรปูและ

การถนอมสัตว์น�้า และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น�้า เป็นต้น

 ดชันีอุตสาหกรรม ปี 2553 เมือ่เทียบกับปี

ก่อน พบว่า ดชันผีลผลติอุตสาหกรรม (มูลค่าเพิม่) ดชันี

การส่งสนิค้า ดชันสีนิค้าส�าเรจ็รปูคงคลงั ดชันแีรงงานใน

ภาคอตุสาหกรรม และดชันผีลติภาพแรงงานอตุสาหกรรม

เพิ่มขึ้น แต่ดัชนีอัตราส่วนสินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง ลดลง

โดย    

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลค่าเพิ่ม) มี 

45 อุตสาหกรรมที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ การผลิต

เครื่องจักรส�านักงาน เครื่องท�าบัญชีและเครื่องค�านวณ   

การผลิตยานยนต์ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์และ

ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตเครื่องจักรที่ใช้

งานทัว่ไปอืน่ ๆ   การแปรรูปและการถนอมสตัว์น�้า และ

ผลติภณัฑ์จากสตัว์น�า้ การผลติเครือ่งใช้ในบ้านเรอืน ซ่ึง

มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทาง

ทัศนศาสตร์และเครื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพ 

การผลิตเม็ดพลาสติก เป็นต้น

 ดัชนีการส่งสินค้า มี 43 อุตสาหกรรมที่มีการ

ส่งสินค้าเพิ่มขึ้น ได้แก่ การผลิตยานยนต์ การผลิต

เครื่องจักรส�านักงาน เครื่องท�าบัญชีและเครื่องค�านวณ 

การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส ์และส ่วนประกอบ

อิเล็กทรอนิกส์ การแปรรูปและการถนอมสัตว์น�้า และ

ผลติภณัฑ์จากสตัว์น�า้ การผลติเครือ่งจกัรทีใ่ช้งานทัว่ไป

อืน่ๆ การผลิตเหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็กล้าขัน้มลูฐาน 

การผลิตผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต ซี เมนต ์ และ

ปูนปลาสเตอร์ การผลิตรถจักรยานยนต์ เป็นต้น

 ดชันสีนิค้าส�าเรจ็รปูคงคลงั ม ี25  อตุสาหกรรม

ที่มีสินค้าส�าเร็จรูปคงคลังเพิ่มขึ้น ได้แก่  การผลิต

เครื่องจักรส�านักงาน เครื่องท�าบัญชีและเครื่องค�านวณ 

การผลติยานยนต์ การผลติเหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็กล้า

ขัน้มลูฐาน การผลติรองเท้า การผลติผลติภณัฑ์ทีไ่ด้จาก

การกลั่นน�้ามันปิโตรเลียม การผลิตเม็ดพลาสติก การ

ผลิตเครื่องแต่งกาย ยกเว้นเครื่องแต่งกายที่ท�าจากขน

สัตว์ เป็นต้น

 ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม มี 39 

อุตสาหกรรมที่มีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 

ได้แก่ การผลิตเครื่องจักรส�านักงาน  เครื่องท�าบัญชี

และเครื่องค�านวณ  การผลิตรถจักรยานยนต์ การผลิต

ส่ิงของอืน่ๆทีท่�าจากกระดาษและกระดาษแขง็ การผลติ

เครือ่งจกัรทีใ่ช้งานทัว่ไปอืน่ ๆ   การผลิตเครือ่งใช้ในบ้าน

เรือน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตเครื่องดื่มที่

ไม่มแีอลกอฮอล์ รวมทัง้น�า้ดืม่บรรจขุวด การแปรรูปและ

การถนอมสัตว์น�้า และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น�้า การผลิต

เครือ่งรบัโทรทศัน์และวิทยุ และสินค้าทีเ่กีย่วข้อง เป็นต้น

 ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม มี 36  

อุตสาหกรรมที่มีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น  

ได้แก่ การผลิตยานยนต์ การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ  การผลติ

ผลิตภัณฑ์พลาสติก การจัดเตรียมและการปั่นเส้นใย

สิ่งทอรวมถึงการทอสิ่งทอ การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งาน

ทั่วไปอื่น ๆ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วน

ประกอบอเิล็กทรอนกิส์ การผลิตผลิตภัณฑ์จากคอนกรตี 

ซเีมนต์ และปนูปลาสเตอร์ การผลติเครือ่งแต่งกาย ยกเว้น

เครื่องแต่งกายที่ท�าจากขนสัตว์ เป็นต้น

 อตัราการใช้ก�าลงัการผลติ ม ี46 อตุสาหกรรม

ทีม่อีตัราการใช้ก�าลังการผลิตเพ่ิมขึน้ ได้แก่ การผลติยาน

ยนต์ การผลิตเครื่องจักรส�านักงาน เครื่องท�าบัญชีและ

เครือ่งค�านวณ การจดัเตรยีมและการป่ันเส้นใยสิง่ทอรวม

ถึงการทอสิ่งทอ การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไปอื่นๆ 

การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าขั้นมูลฐาน การ

แปรรูปและการถนอมสัตว์น�้า และผลิตภัณฑ์จากสัตว์

น�า้ การผลิตอาหารสัตว์ส�าเรจ็รปู การผลิตเมด็พลาสตกิ 

เป็นต้น
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ดัชนีอุตสาหกรรมรายปี  (53 กลุ่มอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม

ปี อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

ปี 2553
เทียบปี 
2552
(%)

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553

*

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

(มูลค่าเพิ่ม)

100.0 100.0 109.8 123.9 137.6 149.8 159.3 172.2 178.9 166.1 190.1 14. 5

ดัชนีการส่งสินค้า 100.0 103.7 121.6 128.0 141.2 154.1 162.3 173.0 178.9 164.6 191.9 16.6

ดัชนีสินค้าส�าเร็จรูป

คงคลัง

100.0 110.7 119.8 126.8 145.9 159.6 175.8 181.8 189.1 181.6 185.6 2.2

ดัชนีอัตราส่วน

สินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง

107.1 114.0 113.5 115.6 135.6 171.4 166.5 340.7 323.5 201.4 167.0 -17.1

ดัชนีแรงงาน

ในภาคอุตสาหกรรม

100.0 99.7 100.6 107.1 112.0 114.4 114.3 116.4 115.2 110.4 120.7 8.9

ดัชนีผลิตภาพแรงงาน

อุตสาหกรรม 

98.7 105.7 120.3 125.8 132.4 134.5 138.9 140.3 142.9 153.7 139.5 7.3

อัตราการใช้ก�าลัง

การผลิต 

58.7 58.7 63.8 65.2 67.5 68.0 67.7 66.1 62.6 56.3 63.4

(ฐานเฉลี่ยรายเดือน ปี 2543 และเป็นดัชนีที่ยังไม่ปรับผลกระทบของฤดูกาล)

ดัชนีอุตสาหกรรมรายปี  (53 กลุ่มอุตสาหกรรม)

หมายเหตุ:  *ข้อมูลเบื้องต้น, 

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ สศอ. ที่ www.oie.go.th
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สศอ. 
พบผู้ประกอบการ

ใครรู้ไหมว่า
เป็นแบรนด์ไทย?

 หน้าร้อนมาถึงอีกแล้ว...หลายๆ ท่านก็

คงจะนึกหากันสารพัดวธิทีีจ่ะมาช่วยให้หายคลาย

ร้อนในช่วงนีก้นัใช่ไหมคะ? แต่หากจะคดิถงึผลไม้

ทีจ่ะช่วยดบักระหายคลายร้อนกนัแล้วล่ะก็ ใครๆ 

คงต้องนกึถงึ “แตงโม” เป็นอนัดบัแรกๆ เพราะรบั

ประทานแล้วเย็นชื่นฉ�่าถึงใจจริงๆ

 เม่ือพูดถึงแตงโมแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ได้

เป็นเพียงผลไม้หวานเย็นชื่นใจเพียงอย่างเดียว 

แต่ในบ้านเราแตงโมได้กลายมาเป็นแบรนด์ทีม่ชีือ่

เสียงโดดเด่นและเป็นที่นิยมชมชอบของผู้บริโภค

มากขึ้นมาเป็นล�าดับ นั่นก็คือเสื้อแบรนด์แตงโม 

ที่เราทุกคนอาจจะมีใส่กันอยู่สักตัวนั่นเองค่ะ

 “เสือ้แตงโม” ทีเ่ราคุน้หคูุน้ตากนัมานานนัน้ 

หลายท่านคงจะสงสยั และมีค�าถามกันอยูใ่นใจว่า

ท�าไมถงึใช้ชือ่เสือ้แตงโม? แล้วยงัมตีวัหนงัสือภาษา

ญีปุ่น่อ่านไม่ออกก�ากบัอยูด้่วยท�าให้นกึว่าเป็นเสือ้

ของประเทศญีปุ่น่ แต่จรงิๆ แล้วขอบอกว่าแตงโม

เป็นแบรนด์เสื้อยืดของไทยแท้ๆ ค่ะ... ต้อนรับ

ศักราชใหม่ คอลัมน์ สศอ. พบผู้ประกอบการ

จึงขอน�าทุกท่านเดินทางไปเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

โรงงานผลิตเสื้อผ้าแบรนด์แตงโม ซึ่งถือเป็นหนึ่ง

ความภาคภมิูใจของคนไทย ภายใต้การด�าเนนิการ

บริหารจัดการของ บริษัท สยามแฮนดส์ จ�ากัด 

 บริษัท สยามแฮนดส์ จ�ากัด ก่อตั้งขึ้น

ครั้งแรกโดยคุณอดิศร พวงชมภู ด�ารงต�าแหน่ง

ประธานกรรมการบริหาร การก่อตั้งโรงงานแห่ง

นีเ้กดิขึน้จากความชอบงานขายของเจ้าของบรษิทั

เอง เพราะคณุอดศิรเชือ่ว่าการขายสนิค้า และการ

ที่ได้พบปะผู้คนมากมาย ท�าให้ได้คิดค้นกลยุทธ์ 

หรือหาจิ๊กซอตัวใหม่ๆ มาต่อเพิ่มอยู่ตลอดเวลา  

จากความชอบส่วนตัว กลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้

กับคุณอดิศรน�าไปสู่การก่อตั้งธุรกิจโรงงานผลิตเสื้อผ้า

เป็นของตัวเอง 

 การก่อตั้งครั้งแรก เริ่มต้นจากกิจการโรงงาน

ขนาดเล็ก มกีารน�าเข้าวัตถดิุบคณุภาพจากประเทศญีปุ่น่ 

เพือ่ใช้ในการผลิต แรกเริม่น�าเข้ามา มแีม่สีพมิพ์ลายเพยีง

แค่ 7 สี แบบเส้ือม ี2 แบบ คอื แบบเส้ือเช๊ิตกบัแบบเสือ้

ยดืคอกลม และวางการตลาดสูก่ลุม่เป้าหมายระดบักลาง 

(Cash Cow Market) โดยกลุม่ลกูค้าในช่วงแรกคอื กลุม่

ลกูค้าชาวญีปุ่น่และกลุม่ลกูค้าชาวไทย ปัจจบุนัธุรกิจเสือ้

แตงโมสามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดมาเป็นผู้น�าการ

ผลิตเสื้อยืดแบรนด์ดังของไทย และสามารถขยายไปสู่

ส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มลูกค้าประเทศยุโรปและ

อเมริกา การผลิตเส้ือแตงโมในปัจจุบันได้เพ่ิมผ้าสีและ

ผ้าพมิพ์ลายถงึ 72 สี และมกีารออกแบบรปูทรงเสือ้ผ้า

และลายใหม่ๆ ที่มีสไตล์ของความเป็นสมัยใหม่มากขึ้น 

แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทีเ่ด่นชัดในแบบของ

ตวัเอง เพือ่รองรบัตลาดความต้องการของลูกค้าชาวต่าง

ประเทศ

o อยากรู้ไหมท�าไมถึงใช้ชื่อ  “แตงโม”? 

 ที่มาของ “แตงโม” แบรนด์ไทยช่ือนี้ เกิดจาก

ความชอบส่วนตัวของคุณอดิศรที่ชอบทานผลไม้แตงโม 

เริ่มต้นเมื่อการวางตลาดของการผลิตเสื้อผ้าเร่ิมเติบโต 

และเป็นความต้องการของกลุม่ลกูค้ามากขึน้ แต่เจ้าของ

ยังผลิตเส้ือผ้าภายใต้ช่ือของบรษิทั สยามแฮนดส์ จ�ากดั 

และยังไม่มีการตั้งชื่อเฉพาะให้กับสินค้า ก็เกิดความคิด

จากป๊ิงแว็บจากการชอบทานแตงโม จงึน�ามาเป็นชือ่เรยีก

ของเสื้อผ้าที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน 

กองบรรณาธิการ
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ใครรู้ไหมว่า
เป็นแบรนด์ไทย?

o กว่าจะมาเป็นชิ้นแตงโม 
 สัญลักษณ์รูปชิ้นแตงโม เกิดขึ้นจากการคิดหา

ลองผดิลองถกูของเจ้าของกิจการ ในการใช้รูปทรงความ

สวยงาม หากใช้รปูแตงโมทัง้ลกูเป็นสญัลกัษณ์ กอ็าจท�าให้

ไม่โดดเด่นสะดุดตาต่อผู้ที่พบเห็นมากนัก จึงเปลี่ยนมา

ใช้เป็นสัญลักษณ์ของแตงโมครึ่งซีก หรือชิ้นแตงโม ซึ่ง

ชิ้นแตงโมที่น�ามาใช้มีรูปทรงที่สวยงาม การตัดกันของ

สแีดงของเน้ือแตงโมกบัสเีขยีวของเปลอืกแตงโมจะเพิม่

ความโดดเด่นสะดุดตาให้กับสัญลักษณ์ที่ใช้มากขึ้น ซึ่ง

หากดูแล้วก็เรียบๆ เหมือนไม่มียี่ห้อแต่อย่างใด จึงเพิ่ม

ตวัอกัษรภาษาญีปุ่น่เข้าไปบนชิน้แตงโม ซึง่การจดัวางตวั

อกัษรภาษาญีปุ่น่กม็คีวามพอด ีสัน้ กระทดัรดั  และส่ือ

ความหมายของการเป็นเสื้อผ้าแบรนด์แตงโมได้อย่าง

ชัดเจน 

o ภาษาญี่ปุ่นและสัญลักษณ์รูปแตงโม 
 ภาษาญีปุ่น่ทีใ่ช้เป็นสญัลกัษณ์ของเสือ้แตงโม มา

จากความพอดีท่ีลงตัวของค�าตัวสะกด และสัญลักษณ์

รูปแตงโม ภาษาญี่ปุ่น             ออกเสียงว่า Suika 

ซุย-อิ-กะ แปลว่า แตงโม และสืบเนื่องจากกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายหลักที่ส่งออก คือชาวญี่ปุ่น จึงเป็นค�าจ�ากัด

ความที่สามารถเข้าใจตรงกันได้ระหว่างคนไทยกับคน

ญี่ปุ่น นั่นเอง 

o โรงงานผลิตเสื้อแตงโมพอเพียง
 คุณอดิศรเจ้าของบริษัท สยามแฮนดส์ จ�ากัด 

ได้มกีารน�าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเข้ามาใช้ในกระบวนการ

ผลิต ควบคู่ไปกบัการจดัท�าระบบอตุสาหกรรมครบวงจร

ภายในโรงงานผลติ แบบโรงงานอตุสาหกรรมสเีขยีว ทัง้

ยังน้อมน�าทฤษฏีในหลวง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง มาปรับใช้ในการจัดระบบการบริหารจัดการ

ภายในโรงงาน โดยภายในบรเิวณโรงงานมกีารปลูกข้าว

หอมมะลติามเกษตรทฤษฎีใหม่ การเลีย้งสตัว์เศรษฐกจิ 

เช่น เป็ด ปลา เป็นต้น เพือ่เป็นแบบอย่างในการส่งเสรมิ

สนับสนุนให้พนักงานของบริษัท เกิดภาวะพ่ึงตัวเองได้ 

และสามารถใช้ชีวิตแบบพอเพียง จนน�าไปสู่การพัฒนา

คุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

 เสื้อแตงโมชื่อนี้เกิดขึ้นมาจากฝีมือคนไทย จาก

เจ้าของผู้ที่มีความคิด ความเช่ือจากความชอบส่วนตัว 

มาเป็นแรงบนัดาลใจ ก่อตัง้กจิการของตวัเองขึน้มาด้วย

ความมุง่มัน่ ทุม่เท ทัง้แรงกายแรงใจ ควบคูไ่ปกบัการคดิ

บวกและการคดิเชิงสร้างสรรค์ทีเ่ป็นระบบอยู่เสมอ ท�าให้

โรงงานผลิตเสื้อแตงโมกลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรม

ต้นแบบโรงงานอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

สามารถเติบโตและขยายตัวทางเศรษฐกิจมาตราบเท่า

จนถึงทุกวันนี้ และยังสามารถก้าวกระโดดมาเป็นผู้น�า

ด้านการผลิตเสื้อยืดแบรนด์ดังของไทยแข่งขันออกไป

สู่ตลาดลูกค้าชาวต่างชาติ นับว่าเป็นอีกหนึ่งของความ

ภาคภูมิใจของคนไทยเช่นเดียวกัน ๏

เยี่ยมชมกระบวนการปฏิบัติงานจริงภายในโรงงานผลิตเสื้อแตงโม    

สศอ. รบัฟังการบรรยายพเิศษจากผูบ้รหิาร บรษิทั สยามแฮนดส์ จ�ากดั     

สีพิมพ์ลายเสื้อแตงโมแขวนโชว์อยู่หน้าโรงงานที่มีกว่า 72 สี                           
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“เบียร์จีน”
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 ก่อนเข้าสูปี่เถาะ ผูเ้ขยีนมโีอกาสเดนิทางไป

ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตของโรงงานเบียร์

แย่นจงิ (Yanjing Beer) ณ  สาธารณรฐัประชาชนจนี 

หรือเรียกกันว่าประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มี

การพัฒนาแบบก ้ าวกระโดดจนเป ็น ผู ้ น� า

อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีการผลิตในหลาย ๆ 

ด้านของโลก  

 โรงงานเบียร์แย่นจิง ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 

1980 โดยใช้เงินทุนเริ่มต้นจ�านวน 6.43 ล้าน

หยวนหรือประมาณ 31 ล้านบาท ปัจจุบันใช้ชื่อ

อย่างเป็นทางการว่า กลุม่บริษทัเบยีร์แย่นจงิปักกิง่  

มีรัฐบาลเป็นเจ้าของกิจการร้อยเปอร์เซ็นต์ และ

เป็นผูผ้ลติเบยีร์ทีใ่หญ่ในประเทศจนีเป็นอนัดับสอง  

รองจากบริษัทเบียร์ชิงเต่า (Tsingtao Beer) 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเคยเป็นสปอนเซอร์หลัก

ในการจัดการแข่งขันโอลิมปิคเกมส์ ปี 2008 ที่

ปิดฉากลงได้อย่างสวยงาม และสร้างชื่อเสียงให้

บริษัทฯ เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและทั่วโลก 

 โรงงานเบียร์แย่นจิง  ตั้งอยู่เลขที่ 9 (เลข

มงคลของไทย) ถนน Shunghe เขต Shunyi  กรงุ

ปักกิง่  และในปี 2552 โรงงานเบยีร์แย่นจงิ มยีอดขาย

ทัง้หมดรวม 41,112 ล้านบาท  มปีรมิาณการผลิต 

3,530 ล้านลิตร จากก�าลังการผลิตเบียร์ 5,000 

ล้านลิตร มีแรงงานในกลุม่อตุสาหกรรมเบยีร์และ

เครื่องดื่มในเครือ Yanjing Beer จ�านวนกว่า 

25,000 คน และมสีนิทรพัย์ถาวร จ�านวน 154,237 

ล้านบาท ซึง่ปรมิาณการบรโิภคเบยีร์ในประเทศจนี

ตอนเหนอื มีทัง้สิน้ประมาณ 7,000 ล้านลติร และ

จ�านวนการบริโภคเบียร์ในกรุงปักก่ิงมีประมาณ 

4,412.5 ล้านลติร เทยีบกับปริมาณการผลติเบยีร์

แย่นจงิ คิดเป็นร้อยละ 51 และร้อยละ 80 ของการบรโิภค

เบียร์ดังกล่าวตามล�าดับ  

 จะเหน็ได้ว่า การบรโิภคเบยีร์ของคนในประเทศ

จีนมีปริมาณมาก ถึงแม้โรงงานเบียร์ Yanjing จะเป็น

บริษัทผลิตเบียร์อันดับสองของประเทศจีน แต่ยัง

ไม่สามารถที่จะรองรับการบริโภคของคนในประเทศ  

 ทัง้นี ้ข้อมลูการส�ารวจโรงงานเบยีร์ของส�านกังาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม พบว่า โรงงานเบียร์ในเครือของ

บรษิทัเดยีวกนั มยีอดขายในประเทศรวมจ�านวน 84,939 

ล้านบาท มปีรมิาณผลติเบยีร์รวม 1,458 ล้านลติร จาก

ก�าลงัการผลติรวมจ�านวน 1,925 ล้านลติร มแีรงงานใน

กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ทั้งหมดจ�านวน 6,482 

คน และมีสินทรัพย์ถาวร จ�านวน 127,779 ล้านบาท 

 ส�าหรับกระบวนการผลิตเบียร ์  Yanj ing  

โรงงานแห่งนี้ได้มีการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามา

ใช้ในกระบวนการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์

ที่มีการน�าเข ้าจากประเทศเยอรมัน พร ้อมท้ังมี

การควบคมุคณุภาพด้วยระบบคอมพวิเตอร์ทกุขัน้ตอนท่ีมี

ความแม่นย�าและสามารถตรวจสอบการผลิตแต่ละ

ขั้นตอน (คิดว่าหากมีการควบคุมการผลิตด้วยคน 

สมพิศ  นาคสุข
ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ผังโรงงานเบียร์
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รสชาตเิบยีร์ทีอ่อกมาอาจจะมีการผิดเพ้ียนได้) ซึง่ส่งผล

ให้โรงงานผลิตเบียร์ Yanjing เป็นผู ้ผลิตรายใหญ่

ที่สามารถผลิตเบียร์ได้ปริมาณที่มาก และท�าให้ต้นทุน

การผลติไม่สงูมากนกั สามารถขายสนิค้าในราคาเหมาะสม

กับกระเป๋าเงินของผู้บริโภค 

 ในขัน้ตอนการผลติเบยีร์ Yanjing มคีวามพถิพีถินั 

โดยเริ่มจากการคัดเลือกวัตถุดิบชั้นดี เช่น ใช้ข้าวสาลี

น�าเข้าจากประเทศออสเตรเลยี ซ่ึงเชือ่กันว่าเป็นสุดยอด

ข้าวสาลีที่น�ามาหมักเบียร์แล้วจะท�าให้ได้เบียร์คุณภาพ

และรสชาตินุ่มลุ่มลึกถูกใจผู้บริโภค นอกจากน�าเข้า

ข้าวสาลีชั้นยอดแล้ว ยังพิถีพิถันในเรื่องการหมักใน

ถังหมักเบียร์ที่มีการควบคุมคุณภาพ หมักตามสูตรใช้

ระยะเวลาการหมักที่เป็นสูตรเฉพาะของโรงงาน 

 หลงัจากหมกัจนได้ทีแ่ล้วจงึน�าไปบ่มให้ได้รสชาติ

เฉพาะตามแบบฉบบัของ Yanjing ด้วยการควบคุมความ

เย็นในอุณหภูมิที่เหมาะสม และอัดแรงดันสู่ถังบ่มเบียร์

พอประมาณ เพื่อให้ได้สีที่ใส แล้วจึงน�าไปแยกตะกอน

แขวนลอย  รวมทั้งยีสต์ที่อาจตกค้างออกไป  เพื่อจะได้

เบียร์คุณภาพและรสชาตดิเีข้าสูก่ระบวนการบรรจภุณัฑ์

ทัง้แบบขวดและแบบกระป๋อง ส่งถงึผูบ้รโิภคให้ด่ืมด�ากบั

รสชาติเบียร์ 

 ด้านการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ 

มีกิจกรรมที่ส�าคัญ คือ การเปิดให้กลุ ่มบุคคลทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศเข้าเยีย่มชมกระบวนการผลติ

ของโรงงาน เพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้ความเข้าใจ

ในกระบวนการผลิตต่าง ๆ อันจะเป็นการเสริมสร้าง

ความวางใจในการบริโภค และทดลองชมิรสชาตเิบยีร์ซึง่

มีความหลากหลายตามสตูรมาตรฐานของบรษิทัฯ ไม่ว่า

จะเป็นเบยีร์ข้าวบาร์เลย์ เบยีร์ผลไม้ เบยีร์จากดอกเก๊กฮวย 

เบียร์แบบแอลกอฮอล์ต�่า เบียร์สด เป็นต้น  

 และในด้านการตลาด จะพบว่า เบยีร์ของบรษิทัฯ 

สามารถหาซ้ือได้ง่าย มีการวางจ�าหน่ายทัว่ไป และมรีาคา

แตกต่างกนัไปตามลกัษณะของผลติภณัฑ์ เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภคทั้งชายและหญิง (เข้าไปใน

ร้านอาหารหรอืภตัตาคารในกรงุปักกิง่ ท่านจะพบเบียร์

แย่นจิงในรูปแบบบรรจุขวดวางไว้ทุกโต๊ะอาหารพร้อม

บริการทุกมื้อ คาดว่า เป็นกลยุทธ์การตลาดแบบเข้า

ถึงผู้บริโภคและสร้างความจดจ�าแบรนด์ของบริษัทฯ)  

 การดูงานครั้งนี้ ท�าให้ได้เห็นภาพการพัฒนา

การผลติเบยีร์ของประเทศจนี ซึง่มสีิง่ส�าคญัทีพ่บเหน็ว่า 

มีกระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ

การควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งหาก

เปรียบเทียบกับการผลิตในประเทศไทยแล้วในด้าน

เทคโนโลยี ประเทศไทยมีความสามารถแข่งขันได้ แต่

จดุอ่อนทีไ่ทยยงัมกีค็อื ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

และการตลาดเพ่ือเข้าถึงผู้บริโภค ซ่ึงประเทศไทยก็มี

ทรัพยากรที่จะใช้ในการผลิตอยู ่แล้ว เพียงแต่ขาด

การพฒันาอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้การผลติผลิตภัณฑ์ยงัอยู่

ในรูปแบบที่ไม่หลากหลาย ขณะเดียวกันกลุ่มผู้บริโภค

ส่วนใหญ่อยู่ในวัยท�างานและเป็นผู้ชาย อย่างไรก็ตาม 

การเปิดการค้าเสรีอาเซียนคาดว่าจะไม่มีผลต่อการท�า

การตลาดต่างประเทศของผูป้ระกอบการของไทยและจนี 

เนือ่งจากต่างก็ผลิตเบียร์เพ่ือส่งออกจ�าหน่ายตลาดภายใน

ประเทศเป็นหลัก และเบียร์มีต้นทุนด้านโลจิสติกส์ที่สูง 

 ท้ายนี ้ ขอฝากเกรด็ความรูวิ้ธีด่ืมเบียร์ทีไ่ด้รบัว่า 

คนจนีนยิมด่ืมเบยีร์แบบมฟีองและด่ืมเบยีร์ในแก้วใส เขา

จะเทเบียร์ให้มีปริมาณฟอง 1 ใน 5 ของปริมาณเบียร์

ทั้งหมดในแก้ว และใช่ว่าจะยกมาดื่มในทันที เขาจะนั่ง

มองฟองเบียร์ โดยฟองเบียร์ที่ลอยอยู่นานประมาณ 3 

นาที นับว่าเบียร์มีคุณภาพในระดับปานกลาง หากฟอง

เบียร์ลอยอยู่ได้นานถึง 5 นาทีขึ้นไป นับว่าเป็นสุดยอด

แห่งเบียร์ที่มีคุณภาพดีมากและมีรสชาติดีเยี่ยม ส่วนวิธี

การดื่มนั้นต้องดื่มเบียร์ให้เต็มปาก แล้วจึงค่อย ๆ กลืน

เบยีร์ลงไป จงึจะได้รบัรสชาตขิองเบยีร์ทีแ่ท้จรงิด้วยความ

สุนทรีย์

 จรงิแท้แต่ประการใด ก็แล้วแต่รสนยิม แต่ไม่ดืม่

ไม่รู้ค่ะ. ๏

ผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบและรสชาติ
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อุตสาหกรรมไทย

จุดประกายแนวคิด
สู่ธุรกิจเพื่อสังคมที่สมดุลและยั่งยืน

 ในปัจจบุนัจะได้ยนิข้อความ “ธุรกิจเพ่ือ

สงัคม” แพร่หลายอย่างกว้างขวาง ซึง่ธรุกจิเพือ่

สงัคมคอือะไร แตกต่างจากความรบัผิดชอบต่อ

สังคมอย่างไร และสังคมจะปรับเปล่ียนหรือ

เปลี่ยนแปลงแนวคิดอย่างไร เพื่อก้าว สู่ธุรกิจ

เพื่อสังคมอย่างแท้จริง

 ธรุกจิเพือ่สงัคม (Social Enterprise : SE) 

หมายถึง การประกอบธุรกิจที่ผู้ประกอบการ

ค�านึงถงึผลประโยชน์ ทีจ่ะได้รับโดยไม่แสวงหา

ก�าไรสูงสุด (Maximize Profit) แต่เป็นก�าไร

ที่เหมาะสม (Optimize Profit) โดยจะค�านึง

ถึงการแบ่งปันผลประโยชน์แก่ปัจจัยการผลิต

ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการผลิต ได้แก่ ที่ดิน 

แรงงาน และทนุอย่างยตุธิรรม ในรปูของค่าเช่า 

ค่าจ้าง และดอกเบีย้ ทัง้นีจ้ะก�าหนดราคาสนิค้า

อย่างเหมาะสมและยตุธิรรม รวมทัง้ผลิตสินค้ามี

คณุภาพและมาตรฐานทีท่�าให้ผูบ้รโิภคพงึพอใจ 

ตลอดจนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ด้วยวัตถุดิบ กระบวนการผลิต มาตรฐานและ

คณุภาพ เทคโนโลย ีสนิค้าทีส่ะอาดและสเีขยีว 

(Green Product) ส�าหรับก�าไรตามแนวคดิ SE 

นัน้ จะน�ามาพฒันาสงัคมทัง้ส่งเสรมิการศกึษา 

สาธารณสขุ สิง่แวดล้อมทีส่ะอาด เพือ่ให้คนใน

สังคมอยู่ดีกินดี และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

 โดยก�าไรที่ SE ได้รับนั้น จะส่งให้

สาธารณกุศล เช่น มูลนิธิเด็กยากไร้ พิการ 

กองทนุแก้ไขปัญหาสงัคมและรกัษาสิง่แวดล้อม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องโลกร้อน ซึ่งก�าไรส่วน

หน่ึงไม่ได้กลบัสูเ่จ้าของทนุ แต่เพ่ิมพนูทนุของ

มลูนิธหิรอืกองทนุสร้างสรรค์ให้โลกงดงามกว่า

เดมิ ดงันัน้ แนวคดิ SE จงึตัง้ความหวงัว่า มนษุย์ทุกคน

มีเมล็ดพืชแห่งความศรัทธาในความดีงามอยู่ในตัวด้วย

กนัทกุคน อกีไม่นานเราคงจะได้เห็นผู้ประกาศสร้าง  SE 

ในสังคมไทยของบ้านเรา

 ก�าเนดิ SE นัน้ เริม่มาจากประเทศองักฤษ เม่ือ

ประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา งอกเงยและแพร่กระจายไปสู่

ประเทศอื่นๆ โดยอังกฤษมี SE กว่า 62,000 แห่ง มี

นักธุรกิจประมาณ 1.3 ล้านคน ส�าหรับประเภท SE มี

ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่หลากหลายประเภท 

ตัง้แต่ร้านกาแฟ ภัตตาคาร ร้านขายหนงัสือ อปุกรณ์การ

ศกึษา เครือ่งเล่นกฬีา เช่น บรษิทั Divine Chocolate ท่ี

มชีือ่เสยีงในประเทศองักฤษ เป็นต้น และด้านประโยชน์

ของ SE  จะท�าให้ระบบเศรษฐกิจทนุนยิมสามารถอยูไ่ด้ 

โดยปรบัปรงุเปล่ียนแปลงพฒันาแนวคดิระบบเศรษฐกจิ

ทุนนิยมเพื่อสังคม

 ส�าหรับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 

Social Responsibility: CSR) นั้น ธุรกิจจะมุ่งแสวงหา

ก�าไรสูงสุด โดยผลิตภายใต้ทุนต�่าสุด แล้วจึงน�าก�าไร

สูงสุดนั้นมาท�าประโยชน์ด้วยการมีส่วนร่วมในความรับ

ผิดชอบต่อสังคมในรูปการบริจาค การแจก การให้ การ

สนบัสนนุอาหารกลางวนั โครงการประกวดวรรณกรรม

เด็ก การปลูกป่า เป็นต้น

 การทีจ่ะเกดินกัธรุกจิทีป่ระกอบธรุกจิเพ่ือสงัคม

นัน้ ส่ิงส�าคญัทีสุ่ดคือ คนในชาตจิะต้องถูกบ่มเพาะเลีย้ง

ด ูตัง้แต่อยูใ่นครรภ์จนเกดิเป็นทารก และในวยัทีจ่ะได้รับ

การพัฒนา อบรม สั่งสอน เลี้ยงดูทั้งในระบบครอบครัว

และระบบการศกึษา ดังนัน้ ธรุกจิเพือ่สงัคมนัน้ประชาชน

จะต้องมีการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน 

และ จะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และได้

รบัโอกาสอย่างเสมอภาค และการศึกษาไม่ใช่แค่การรบั

วรรณา  ทองเจริญศิริกุล
ส�านักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
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รู้ข้อมูลข่าวสาร แต่จะต้องวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ให้

เป็นสารสนเทศและสัง่สมความคิดตลอดจนตกผลกึเป็น

ปัญญาในทีส่ดุ ซึง่ปัญญาจะเป็นปัจจยัส�าคญัทีจ่ะน�าสังคม

สูสั่งคมทีส่มดลุและยัง่ยนื โดยประชาชนจะต้องคดิรเิริม่

สร้างสรรค์ คดินอกกรอบ มนีวตักรรมใหม่ๆ ในการสร้าง

ทุนทางปัญญา สร้างเมืองและชุมชนน่าอยู่ โดยสืบสาน

ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ใช่ลอกเลียน

แบบการพัฒนาจากต่างชาติ แต่จะต้องมีการประยุกต์

ใช้ให้เหมาะสมกับประเทศของตน ประชาชนต้องมีวินัย 

เคารพกฏหมาย มีคณุธรรม จริยธรรม มีความรบัผดิชอบ 

นอกจากนีส้ิง่ส�าคัญทีส่ดุ ต้องยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง 

คอื มเีหตมุผีล มคีวามพอประมาณ มภีมูคิุม้กนัทีด่ ีรูเ้ท่า

ทันโลก

 การศึกษาจะท�าให้ประชาชนมีความฉลาด ซึ่ง

ความฉลาดมี 4 ด้าน ดังนี้

 1. ความฉลาดทางสติปัญญา (Intelligence 

Quotient : IQ) เป็นการปลูกฝังและกระตุ้นการท�างาน

ของเซลล์นับล้านเซลล์ ซึ่งแต่ละเซลล์จะถูกกระตุ้นทาง

ตา ทางจมูก ทางลิ้น และสัมผัสทางร่างกาย

 2. ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient 

: EQ) เป็นการปลกูฝังให้แสดงออกทางอารมณ์อย่างถกู

ต้อง เหมาะสม และถูกกาละเทศะ

 3. ความฉลาดในการแก้ปัญญา (Adversity 

Quotient : AQ) เป็นการปลูกฝังให้สามารถแก้ปัญหา

จากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ท�าเรื่องหนักให้เป็นเรื่อง

เบา ท�านามธรรมให้เป็นรูปธรรม มีสติปัญญาในการ

เผชิญปัญหาอย่างรู้เท่าทันและสามารถแก้ปัญหาอย่าง

คนที่มองโลกในแง่ดี สามารถจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้

อย่างเหมาะสมและชาญฉลาด

 4. ความฉลาดทางจรยิธรรม (Moral Quotient 

: MQ) เป็นการปลูกฝังศีลธรรมพื้นฐาน สร้างคุณธรรม 

จริยธรรมให้ซึมลึกลงในจิตใต้ส�านึกของเด็กให้เป็นคน

ดี มีจิตส�านึกที่ดี ไม่เห็นแก่ตัว เห็นประโยชน์ส่วนรวม

มากว่าประโยชน์ส่วนตน

 นอกจากนี้ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเม่ือประชาชนใน

สังคมและประเทศมีการศึกษาอย่างทั่วถึงแล้ว จะท�าให้

สังคมสมดุลและยั่งยืนในทุกๆ ด้าน ได้แก่ สมดุลและ

ยัง่ยนืทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อมและการเมอืง

 ส�าหรบัด้านความสมดลุนัน้ ประชาชนจะต้องมี

ความสมดลุทางด้านความคดิ สามารถคดิรเิริม่สร้างสรรค์ 

คิดนอกกรอบ คิดเป็น ท�าเป็น แก้ปัญหาเป็น วิเคราะห์

เป็น ปฏิบัติเป็น ประชาชนมคีวามสมดุลในการรบัรูข้้อมลู

ข่าวสารอย่างถกูต้องครบถ้วน และทนัสมยั ไม่ถกูปิดกัน้ 

เพือ่ให้ประชาชนสามารถใช้วจิารณญาณในการตดัสนิใจ 

(Value Judgment) ด้วยตนเองอย่างมเีหตมุผีล รวมท้ัง

สามารถคิดและมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายของ

ประเทศโดยผ่านสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

 เมื่อสังคมมีความสมดุลแล้วนั้น จะน�าไปสู ่

สังคมที่ยั่งยืน ประชาชนของประเทศจะต้องมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม มีความกินดี

อยู่ดี มีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน มีระบบการศึกษา

ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง

มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความสามารถ มีโอกาสท่ีเท่า

เทียมกันในการมีงานท�า มีระบบสาธารณสุขที่ส่งเสริม

ให้มีการป้องกันและรักษาโรค  ประชาชนสามารถเข้า

ถึงทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งสามารถ

เป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเท่าเทียมกัน

ตามก�าลังความสามารถและศักยภาพ ประชาชนอยู่ใน

สิ่งแวดล้อมที่สะอาด รวมทั้งอยู่ในระบอบการปกครอง

ประชาธิปไตย มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการ

ท�างานของภาครัฐโดยผ่านองค์กรอิสระต่างๆ ได้อย่าง

เตม็ทีแ่ละตามความเหมาะสมโดยสรปุ สังคมทีส่มดลุและ

ยัง่ยนืนัน้ จะต้องมกีารจดุประกายความคดิให้ประชาชน

ส่ังสมความเก่งและความดี รวมทัง้มคีณุธรรมจรยิธรรม 

ตัง้แต่อยู่ในครรภ์มารดา วัยเด็ก วัยเรยีน วัยท�างาน และ

วัยเกษยีณอายุ โดยต้องหล่อหลอมให้ประชาชนมจีติอาสา 

มจีติสาธารณะ และท�าธรุกจิเพือ่สังคม โดยท�า 5C และ

ไม่ท�า 2D ดังนี้

 ท�า 5C ได้แก่

 1. Cooperation ความร่วมมอืกนัในการวจิยัและ

พฒันาเพือ่สร้างองค์ความรู ้มกีารส่ังสมองค์ความรูจ้นเกดิ

ความเชี่ยวชาญ ประยุกต์ไปสู่ทรัพย์สินทางปัญญา เกิด

การจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร น�าไปสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์

 2. Competitiveness เป็นการเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขัน เมื่อมีความร่วมมือแล้วธุรกิจจะ

ต้องแข่งขัน เพื่อผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มี
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ราคาทีเ่หมาะสมและยตุธิรรม ตรงตามความต้องการของ

ผู้บริโภค โดยผู้บริโภคจะต้องได้รับประโยชน์มากที่สุด

 3. Contentment มีความพอ โดยยึดถือหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ มีเหตุมีผล มีความพอ

ประมาณ และมีภูมิคุ้มกันที่ดี

 4. Compassion การให้ เป็นการให้โดยไม่หวัง

ผลตอบแทน การถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้งองค์ความรู้

ภายในตัวคน (Implicit Knowledge) และองค์ความ

รู้ภายนอก (Explicit Knowledge) และการถ่ายทอด

เทคโนโลยี ภูมิปัญญาแก่กันและกัน

 5. Cleaningness มคีวามชือ่สตัย์ สจุรติ โปร่งใส 

ไม่คอร์รปัชัน่ ไม่เอาผลประโยชน์ของคนอืน่มาเป็นของตน

 ไม่ท�า 2D ได้แก่

 1. ไม่ Destroy ซึง่เป็นการท�าลายล้างแบบถอนราก

ถอนโคน ท�าลายระบอบประชาธปิไตย และไม่ท�าลายชาติ

 2. ไม่ Distortion ซึง่เป็นการบดิเบอืนข้อเทจ็จรงิ 

การสร้างภาพ และใช้ความฉลาดพลิกแพลงจากผิด

เป็นถูก ๏

-----------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหต ุ: *ต่อยอดจาก รศ.ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ นิตยสาร

แพรวรายปักษ์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 271 วันที่ 10 กันยายน 2552)

เกร็ดความรู้
อุตสาหกรรมไทย

ความเป็นมา                 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ได้ก�าหนด

แนวทางและวิธีการในการส่งเสริมและพัฒนา

ชีวิตคนพิการ รวมถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ

ประโยชน์และความคุม้ครองคนพกิาร เพือ่มใิห้

มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุ

สภาพทางกายหรอืสขุภาพ รวมทัง้ให้คนพกิาร

มีสิทธิได้รับความสะดวกอันเป็นสาธารณะ

และความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ตลอดจนการ

สงเคราะห์คนพิการให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและ

พึ่งตนเองได้

 การที่กฎหมายว ่าด ้วยการฟ ื ้นฟู

สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ได้ใช้

บังคับมาเป็นเวลานาน ท�าให้สาระส�าคัญและ

รายละเอียดเกี่ยวกับการสงเคราะห์และ

การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ คนพิการไม่สอดคล้องกบั

สภาพสังคมในปัจจุบัน จึงได้มีการปรับปรุง

วิธีการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพกิารให้มคีวามเหมาะสมยิง่ขึน้ และยกเลกิ

พ.ร.บ.การฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพกิาร พ.ศ. 2534 

และตรา พ.ร.บ.ส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวิีต

คนพิการ พ.ศ. 2550 โดยได้ลงประกาศใน

ราชกจิจานเุบกษา เมือ่วนัที ่27 กนัยายน 2550 

และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 

2550 เป็นต้นมา

 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ซึ่งมีนายก

รัฐมนตรี เป ็นประธาน ได ้แต ่ งตั้ งคณะ

อนุกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการ เมื่อ
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วันที่ 23 ธันวาคม 2552 ให้มีอ�านาจหน้าที่ในการ

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการให้สัมปทาน จัดสถานที่

จ�าหน่ายสนิค้าหรอืบรกิาร จัดจา้งเหมาช่วงงาน หรือให้

การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการ อีกทั้งก�ากับดูแลหน่วย

งานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการให้

ปฏิบัติตามระเบียบที่ออกตามความในมาตรา 35 แห่ง

พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพิการ 

พ.ศ. 2550 และระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและ

พฒันาคณุภาพชวีติคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์

และวิธีการให้สัมปทาน จัดสถานที่จ�าหน่ายสินค้าหรือ

บรกิาร จัดจ้างเหมาช่วงงาน หรือให้การช่วยเหลอือืน่ใด

แก่คนพกิารและผูด้แูลคนพกิาร พ.ศ. 2552 ซึง่ส�านกังาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้รับมอบหมายให้เป็น

ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ในคณะอนุกรรมการ

ดังกล่าว

“ คนพิการ ” ใน พ.ร.บ. หมายถึงใคร
 ความหมายของ “คนพิการ” ในมาตรา 4 ของ 

พ.ร.บ.ฉบบันี ้หมายถึง บคุคลซ่ึงมีข้อจ�ากัด  ในการปฏบิตัิ

ชีวิตประจ�าวันหรอืเข้าไปมส่ีวนร่วมทางสงัคม เนือ่งจาก

มคีวามบกพร่องทางการเหน็ การได้ยนิ การเคลือ่นไหว 

การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา 

การเรียนรู ้ หรือความบกพร่องอ่ืนใด ประกอบกับ

มีอุปสรรคในด้านต่างๆและมีความจ�าเป็นเป็นพิเศษที่

จะต้องได้รับการช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้

สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันหรือเข้าไปมี

ส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป

 หากถามว่าขอบเขตการบงัคับใช้กฎหมายฉบบันี้

ครอบคลุมถึงบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใดบ้าง โดย

หลักๆ แล้วมีคนพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 

การส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร “หน่วยงาน

ของรัฐ” องค์กรคนพิการแต่ละประเภท กองทุน 

คณะกรรมการส่งเสรมิและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพกิาร

แห่งชาติ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ช่วย

คนพกิาร เลขาธกิารส�านกังานส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพ

ชีวิตคนพิการแห่งชาติ  ส�านักงานส่งเสริมและพัฒนา

คณุภาพชีวิตคนพกิารแห่งชาต ิพนกังานเจ้าหน้าท่ี และ

รัฐมนตรี)

การบงัคบัใช้กฎหมายและระเบยีบท่ีเก่ียวข้องกบั 
“หน่วยงานของรัฐ” 
 ประเด็นส�าคัญทีเ่ก่ียวข้องกับการบังคับใช้ พ.ร.บ. 

ตามนยัมาตรา 35 ซ่ึงได้ก�าหนดให้ นายจ้างหรอืเจ้าของ

สถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการ

เข้าท�างาน ตามกฎหมายเดิม ยังไม่เคยมีการบังคับใช้  

“หน่วยงานของรฐั” ดังนัน้ หน่วยงานของรฐัทกุหน่วยงาน

ต้องด�าเนนิการตามพ.ร.บ. โดยต้องพจิารณาหาแนวทาง

หรือมาตรการในการเสนอให้ความช่วยเหลือ ท้ังใน

ประเด็นการส่งเสรมิให้มกีารกระจายความช่วยเหลอืคน

พิการหรอืผู้ดูแลคนพิการ และการพิจารณาถึงความเหมาะ

สมของความช่วยเหลือตามระเบียบคณะกรรมการฯ

 

สศอ. กับการส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ
ธนพรรณ ไวทยะเสวี                                                                                

ส�ำนักนโยบำยอุตสำหกรรมมหภำค
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ตามกฎหมายฉบบันี ้“หน่วยงานของรัฐ” หมายความถงึ 

กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วน

ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือ

พระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

 เมื่อพิจารณาถึงมาตราหลักของ พ.ร.บ. ที่

เกีย่วข้องกบัการบงัคบัใช้หน่วยงานของรัฐ ซ่ึงมี 2 มาตรา 

คือ มาตรา 33 และมาตรา 35  โดยในมาตรา 33 ได้

ก�าหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และ

หน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าท�างานตามลักษณะ

ของงานในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐฯ และมาตรา 

35 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของ

สถานประกอบการไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าท�างาน

ตามมาตรา 33 อาจให้สัมปทาน จัดสถานที่จ�าหน่าย

สินค้าหรือบริการ จัดจ้างช่วงเหมางาน ฝึกงาน หรือ  

ให้การช่วยเหลืออ่ืนใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ

แทนก็ได้ โดยต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ

คณะกรรมการฯ 

 สศอ. ในฐานะหน่วยงานของรัฐ และเป็นผูแ้ทน

กระทรวงอุตสาหกรรมในคณะอนกุรรมการส่งเสรมิอาชพี

คนพิการ แม้จะเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้มีบทบาทหน้าที่

โดยตรงทีเ่กีย่วข้องกบัการคแูลคนพกิาร แต่กไ็ด้พจิารณา

ด�าเนินการอยู่แล้วในหลายด้าน เช่น การจัดท�าบันได

ทางลาด ห้องน�้าส�าหรับคนพิการ และการสนับสนุน

ส่งเสรมิให้ข้าราชการมีจติส�านกึในการช่วยเหลอืคนพกิาร 

อย่างไรกต็ามเพือ่การเตรยีมการรองรบักบัการบังคบัใช้

กฎหมาย สศอ. จงึได้จดัท�าแนวทางการให้ความช่วยเหลอื

คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการให้เป็นไปตามพ.ร.บ.ฯและ

ระเบียบคณะกรรมการฯ ดังนี้

 1. การรับคนพิการเข้าท�างาน  หากคนพิการมี

คุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศและมีสมรรถนะตรง

ตามลักษณะงาน สามารถสมัครสอบแข่งขันได้  

 2. การจัดสถานที่จ�าหน่ายสินค้าหรือบริการ  

เนือ่งจากมข้ีอจ�ากดัในด้านสถานที ่ สศอ. จงึต้องพิจารณา

ความเหมาะสมของสนิค้าทีจ่ะมาจ�าหน่าย หรอืประเภท

การให้บริการเป็นกรณีๆ ไป 

 3. การจัดจ้างเหมาช่วงงาน  สศอ. จะประสาน

กับคู่สัญญาของ สศอ. ให้รับคนพิการเข้าท�างาน กรณี

การท�าสัญญาจ้างที่ปรึกษา หรือการจ้างเหมางานด้าน

บริการต่างๆ

 4. การฝึกงาน  สศอ. ยินดีให้ผู้พิการเข้ารับ

การเพ่ิมความรู ้ทกัษะและประสบการณ์ฯ ทีเ่ป็นประโยชน์

แก่การประกอบอาชีพ

 5. การช่วยเหลืออื่นๆ สศอ. จะพิจารณาพัสดุ

ครุภัณฑ์ที่หมดความจ�าเป็นที่จะใช้งาน แต่ยังมีสภาพดี 

หรือใช้งานได้ ให้กับมูลนิธิหรือองค์กรที่ดูแลคนพิการ 

เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 แม้ว่าแนวทางการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ตาม 

พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 

2550 เป็นการบังคับใช้ต่อ “หน่วยงานของรัฐ” ให้ต้อง

ด�าเนินการตามกฎหมายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่เมื่อ

มองอกีมมุหนึง่ การได้ให้ความช่วยเหลอืคนพกิารซึง่เป็น

ผูท้ีม่ข้ีอจ�ากดัในการปฏบิตัชีิวติประจ�าวันหรอืการเข้าไป

มีส่วนร่วมทางสังคม โดยมีการก�าหนดแนวทางการให้

ความช่วยเหลือของแต่ละหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและ

สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ย่อมเป็นส่วนหนึ่ง

ของการช่วยเหลือคนพิการให้ได้ประกอบอาชีพ เพื่อให้

ได้รบัการยอมรบัและสามารถอยูร่่วมกนัในสงัคมอย่างมี

คณุค่า มศีกัดิศ์ร ีได้รบัความเป็นธรรมและมคีวามเสมอ

ภาคเท่าเทยีมกนั และทีส่�าคญัอย่างย่ิงคอื คนพกิารได้รบั

การปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัผูค้นส่วนใหญ่ในสงัคมนัน่เอง ๏ 



CLUB

 วารสารเศรษฐกจิอตุสาหกรรม  ได้เปิดพืน้ทีแ่ลกเปลีย่นความคดิเหน็
และบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมจากบุคคลภายนอก 

 ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4  

 โดยส่งมาที่  กลุ่มประชาสัมพันธ์และบริการห้องสมุด  ส�านักบริหารกลาง  
ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
 หรือ  e - mail : oieclub@oie.go.th

 เจ้าของความคดิเหน็และบทความทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์ในวารสาร สศอ. จะได้รบั
ของที่ระลึก หรือค่าตอบแทนตามความเหมาะสม โดยขอความกรุณาระบุ ชื่อ – 
นามสกุลจริง พร้อมที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจน
 
 กองบรรณาธิการฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการตัดทอนความยาวหรือข้อความ
ในบางตอนออก เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ผลงานของท่านได้รับการตีพิมพ์ 

.................................................
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รอบรั้ว
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

• แผนแม่บท Productivity 
ปี 2554 ขบัเคลือ่นอตุฯ ไทย

นางสทุธินย์ี พูผ่กา ผูอ้�านวย
การส�านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม พร้อมคณะ

ผู ้บริหารแถลงข่าวในประเด็น 

“ทิศทางการเพิ่ม Productivity 

ภาคอุตสาหกรรมไทย” โดยใน

ปีงบประมาณ 2554 สศอ. ได้

ด� า เนินโครงการภายใต ้แผน

แม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและ

ผลิ ตภาพภาคอุ ตสาหกรรม 

(Productivity) และแผนแม่บท

โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา 

รวมทั้งสิ้น 321.2 ล้านบาท ผ่าน

การด�าเนนิโครงการ 43 โครงการ 

ซึ่งจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความ

แข็งแกร่งของภาคอุตสาหกรรม

ไทยอย่างยัง่ยนื สามารถแข่งขนัได้

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของ

เศรษฐกิจโลก และตอกย�้าความ

เป็นผูน้�าของภาคอตุสาหกรรมไทย

ในเวทอีาเซยีนได้อกีทางหนึง่ เมือ่

วนัที ่19 มกราคม 2554 ณ ห้อง

ประชุม 202 สศอ. ๏

• นักศึกษา ม.ขอนแก่น 
ศึกษาดูงาน

นายอภิวัฒน์ อสมาภรณ์ 
รองผู้อ�านวยการส�านักงาน
เศรษฐกิ จอุ ตสาหกรรม 

พร้อมด้วยนางวารี จันทร์เนตร 

ผู้อ�านวยการส�านักบริหารกลาง 

และนางสาวนพมาศ ช่วยนุกุล 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช�านาญการพิเศษ เป็นตัวแทน 

สศอ. ให้การต้อนรับและบรรยาย

พิ เศษถึ งบทบาทหน ้ าที่ และ

การด�าเนินงานของ สศอ. ให้แก่

คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขา

เศรษฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น วทิยาเขตหนองคาย เมือ่

วนัที ่9 กมุภาพนัธ์ 2554 ณ ห้อง

ประชุม 601 สศอ. ๏

• สัมมนาเปิดตัวโครงการ
บริหาร Productivity ปี 
2554

น า ง สุ ท ธิ นี ย ์  พู ่ ผ ก า 
ผู ้ อ� านวยการส� านักงาน
เศรษฐกิ จอุ ตสาหกรรม 
เป ็นประธานเป ิดการสัมมนา

เป ิดตัวโครงการบริหารแผน

แม่บทการเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม 

ปี 2554 โดยมี ดร. ปรีดา 

อัตวินิจตระการ ผู ้อ�านวยการ

ส� านักนโยบายอุตสาหกรรม

มหภาค ชี้ แจงรายละเอียด

ข อ ง แ ผน ง าน แล ะ แนวท า ง

การติดตามและประเมินผล

โครงการแผนแม่บท Productivity 

และแผนแม่บทโครงสร ้างพื้น

ฐานทางปัญญา ประจ�าปี 2554 

ให้กับหน่วยงานที่ปรึกษาฯ ที่

รับผิดชอบด�าเนินงานภายใต ้

แผนแม่บทฯ ทั้ง 2 แผนดังกล่าว 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 

ณ ห้องประชุม 601 สศอ. ๏

• สศอ. มอบรางวลัให้สถาน
ประกอบการที่ร่วมกิจกรรม 
“ลุ้นทองกับแบบ รง.9”

นายอนันต์ อัศวโสภณกุล 
ผู ้อ�านวยศูนย์สารสนเทศ
เศรษฐกิ จอุ ตสาหกรรม 

มอบรางวัลทองค�าให้กับสถาน

ประกอบการที่ให้ข้อมูลท่ีดีและ

ถกูต้องครบถ้วนส�าหรับน�ามาใช้ใน

การจัดท�าการส�ารวจข้อมูลภาวะ

อุตสาหกรรมรายปี ในโครงการ 

“ลุ้นทองกับแบบ รง. 9” เมื่อวันที่ 

18 มกราคม 2554 โดยมีสถาน

การประกอบการที่ได้รับรางวัล 6 

แห่งด้วยกัน โดยการมอบรางวัล

ดังกล่าวก�าหนดจดัขึน้เป็นประจ�า

ทุกเดือนตลอดปี 2554 ๏



ตัวแปรชี้น�าเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

ปัจจัยภายในประเทศ

ด้านการผลิต

มูลค่ำกำรน�ำเข้ำสินค้ำวัตถุดิบ
(ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ)

9,801.3
(-44.1)

11,649.6
(-39.6)

14,230.5
(-33.1)

15,869.1
(2.9)

16,699.9
(70.4)

18,097.1
(55.3)

18,908.3
(32.9)

19,357.5
(22.0)

6,593.2
(27.9)

6,452.3
(20.1)

ธปท.

มูลค่ำกำรน�ำเข้ำสินค้ำทุน 8,415.8
(-23.1)

8,090.6
(-24.1)

9,303.6
(-15.6)

9,916.9
(-3.9)

10,361.6
(23.1)

11,408.8
(41.0)

11,944.5
(28.4)

11,669.4
(17.7)

4,057.9
(24.6)

3,821.4
(14.7)

ธปท.

ดัชนีชี้น�ำธุรกิจระยะสั้น 110.0
(-4.4)

111.4
(-2.7)

113.9
(0.1)

116.8
(6.4)

118.2
(7.5)

117.8
(5.8)

120.1
(5.4)

120.9
(3.5)

120.8
(3.8)

121.0
(2.5)

กระทรวง
พาณิชย์

ควำมเชื่อมั่นภำคอุตสำหกรรม
3	เดือนข้ำงหน้ำ

74.2
(-23.7)

89.2
(8.9)

100.6
(14.9)

112.5
(45.0)

110.9
(49.5)

106.0
(18.9)

115.9
(15.2)

113.1
(0.5)

113.6
(-0.4)

115.5
(3.6)

ธปท.

ดัชนีกำรลงทุนภำคเอกชน 155.3
(-13.2)

150.3
(-15.7)

154.6
(-12.8)

162.4
(-6.2)

173.8
(11.9)

181.3
(20.7)

188.3
(21.8)

186.0
(14.5)

187.2
(15.5)

184.1
(11.0)

ธปท.

รำคำน�้ำมันดิบ 42.9
(-56.2)

59.4
(-52.0)

68.2
(-42.2)

76.1
(30.4)

78.6
(83.3)

77.8
(30.9)

76.1
(11.5)

85.1
(11.9)

84.3
(8.3)

89.2
(19.7)

ธปท.

อัตรำแลกเปลี่ยน
บำท/ดอลลำร์สหรัฐฯ

35.3
(9.0)

34.7
(7.5)

33.9
(0.2)

33.3
(-4.4)

32.8
(-6.9)

32.3
(-6.8)

31.6
(-6.9)

30.0
(-9.8)

29.9
(-10.1)

30.1
(-9.2)

ธปท.

อัตรำแลกเปลี่ยนบำท/100	เยน 37.8
(22.8)

35.7
(15.8)

36.3
(15.3)

37.1
(2.2)

36.2
(-4.1)

35.1
(-1.7)

36.8
(1.5)

36.3
(-2.1)

36.3
(-2.7)

36.1
(-2.4)

ธปท.

อัตรำแลกเปลี่ยนบำท/ยูโร 46.0
(-5.2)

47.2
(-6.3)

48.5
(-4.7)

49.1
(7.0)

45.5
(-1.0)

41.1
(-12.9)

40.8
(-15.9)

40.8
(-17.1)

40.9
(-17.5)

39.8
(-17.9)

ธปท.

ด้านการบริโภค

ดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้บริโภค 12.1
(-31.2)

11.0
(8.9)

11.7
(20.2)

18.5
(73.1)

23.9
(97.8)

16.1
(46.8)

22.6
(92.9)

24.4
(32.3)

24.9
(49.1)

23.8
(15.0)

กระทรวง
พาณิชย์

ดัชนีอุปโภคบริโภคภำคเอกชน 124.0
(-5.3)

125.5
(-4.3)

129.1
(-2.5)

131.8
(2.3)

133.6
(7.7)

135.0
(7.6)

135.5
(4.9)

136.5
(3.5)

138.3
(4.5)

138.2
(3.8)

ธปท.

รำยได้เกษตรกรที่แท้จริง 85.6
(-3.0)

64.9
(-19.5)

67.9
(-18.2)

139.7
(5.8)

96.5
(12.8)

74.7
(15.0)

80.5
(18.4)

164.5
(17.7)

211.5
(14.1)

196.3
(22.3)

ค�านวณโดย สศค.

ข้อมูลจาก สศก.

ด้านตลาด

ดัชนีตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	(SET)

433.6
(-46.8)

549.9
(-32.2)

664.8
(1.9)

703.0
(66.3)

735.3
(69.6)

770.4
(40.1)

914.8
(37.6)

1,007.4
(43.3)

1,005.1
(45.9)

1,032.8
(40.6)

ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

ปัจจัยต่างประเทศ

ดัชนีชี้น�ำเศรษฐกิจสหรัฐฯ 89.4
(-12.3)

91.2
(-9.6)

95.1
(-2.9)

98.4
(6.3)

100.8
(12.7)

101.5
(11.4)

101.4
(6.7)

102.2
(3.8)

102.1
(3.8)

102.5
(3.2)

OECD

ดัชนีชี้น�ำเศรษฐกิจญี่ปุ่น 90.8
(-10.9)

91.4
(-10.2)

94.6
(-5.0)

98.0
(3.4)

100.5
(10.7)

101.4
(10.9)

101.9
(7.8)

103.3
(5.4)

103.3
(5.4)

103.9
(5.0)

OECD

ดัชนีชี้น�ำเศรษฐกิจอียู 91.2
(-10.0)

94.0
(-5.6)

98.1
(1.9)

101.0
(9.5)

102.5
(12.5)

103.0
(9.7)

103.0
(5.0)

103.2
(2.1)

103.2
(2.1)

103.3
(1.6)

OECD

ดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ 58.3
(-20.1)

68.2
(14.4)

68.4
(5.5)

70.2
(21.7)

73.9
(26.8)

73.9
(8.4)

68.3
(-0.1)

71.3
(1.6)

71.6
(6.2)

74.6
(2.8)

OECD

ดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้บริโภคญี่ปุ่น 27.3
(-25.7)

35.2
(3.9)

40.0
(29.2)

39.2
(40.0)

39.9
(46.0)

42.8
(21.4)

42.3
(5.7)

40.5
(3.2)

40.4
(2.3)

40.1
(6.6)

OECD

ดัชนีควำมเชื่อมั่นทำงเศรษฐกิจอียู 71.5
(-30.3)

75.6
(-23.7)

84.1
(-9.0)

91.9
(14.9)

96.6
(35.1)

99.3
(31.3)

102.2
(21.5)

105.0
(14.3)

105.1
(14.4)

106.2
(12.9)

OECD

หมายเหตุ: () หมายถึง อัตราการขยายตัว (%)

โดย : ส�านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ปี 2551 ปี 2552
ที่มาไตรมำส	1 ไตรมำส	2 ไตรมำส	3 ไตรมำส	4 ไตรมำส	1 ไตรมำส	2 ไตรมำส	3 ไตรมำส	4

พ.ย. ธ.ค.
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๏ หลักการพิจารณา EWS-IE เทอร์โมมิเตอร ์
 EWS-IE เทอร์โมมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการช้ีน�าภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เป็นระยะเวลา 2 เดือน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระดับปกติ และ ระดับผิดปกติ โดยระดับของเหลวใน
เทอร์โมมเิตอร์ คอื ค่าความน่าจะเป็น (%) ถ้ามรีะดบัตัง้แต่ 0-45 ของเหลวจะเป็นสเีขยีว หมายถงึ ภาวะ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยู่ในเกณฑ์ปกติ หากมีระดับมากกว่า 45 ขึ้นไป ของเหลวจะเปลี่ยนเป็นสีแดง 
หมายถึง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยู่ในเกณฑ์ผิดปกติ

EWS-IE เดือนกุมภาพันธ์ 2554 
ส่งสัญญาณดี
 เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ภ า ค
อุตสาหกรรมอยู่ในภาวะปกติ 
แต ่ เ ริ่ มมีสัญญาณเตือนถึ ง
ความผิดปกติเล็กน้อย โดย
ตั วแปร ช้ีน� า เศรษฐกิจภาค
อุตสาหกรรมของระบบ EWS-IE 
ยังมีการขยายตัวแต่เป็นไปใน
อตัราทีช่ะลอลง โดยดชันนี�าเข้า
สินค้าทุน ดัชนีการลงทุนภาค
เอกชน และดัชนีการอุปโภค
บริโภคภาคเอกชน มีอัตราการ
ขยายตัวที่ชะลอลง โดยขยาย
ตัวร้อยละ 2.3, 11.0 และ 3.8 
ส่วนการน�าเข้าสินค้าวัตถุดิบ
และกึ่งส�าเร็จรูปหดตัวร้อยละ 
-3.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลา

เดียวกันปีก่อน ๏

สถานการณ์ภาคการผลิตภายในประเทศ

ดัชนีผลผลิต 146.2
(-22.0)

158.5
(-10.7)

174.6
(-5.5)

185.2
(11.6)

191.8
( 31.2)

186.4
(17.6)

191.8
( 9.8)

190.6
(2.9)

190.4
(5.7)

190.2
(-2.5)

สศอ.

ดัชนีกำรส่งสินค้ำ 143.1
(-22.6)

154.0
(-15.6)

175.4
(-4.2)

185.7
(12.5)

191.0
( 33.5)

188.3
(22.3)

193.4
(10.3)

194.8
(4.9)

194.6
(7.8)

196.0
(2.0)

สศอ.

ดัชนีสินค้ำส�ำเร็จรูปคงคลัง 198.1
(11.9)

187.2
(7.4)

169.3
(-16.8)

172.2
(-14.6)

182.0
(-8.1)

183.6
(-1.9)

188.1
(11.1)

188.7
(9.6)

193.2
(11.5)

181.9
(5.5)

สศอ.

ดัชนีแรงงำนในภำคอุตสำหกรรม 109.4
(-7.6)

107.0
(-5.3)

111.2
(-4.2)

115.8
(2.1)

119.8
(9.5)

117.8
(10.1)

122.2
(9.8)

122.9
(6.2)

123.2
(9.0)

123.3
(4.2)

สศอ.

อัตรำกำรใช้ก�ำลังกำรผลิต 52.1
(-22.7)

53.9
(-15.5)

57.8
(-7.8)

60.5
(7.0)

63.1
(21.1)

62.6
(16.3)

64.2
(11.1)

63.6
(5.2)

63.6
(5.5)

63.4
(4.3)

สศอ.

สถานการณ์ภาคการผลิตโลก

Global	Manufacturing	PMI 36.0
(-29.9)

44.7
(-10.7)

52.0
(9.7)

54.2
(46.3)

56.1
(55.7)

56.6
(26.6)

53.5
(2.8)

54.4
(0.3)

53.9
(0.4)

55.6
(1.8)

JPMorgan

Global	Manufacturing	
Output	Index

33.1
(-37.0)

46.2
(-8.9)

55.7
(18.4)

57.5
(70.0)

58.9
(77.9)

59.0
(27.8)

55.0
(-1.4)

55.8
(-3.1)

54.1
(-4.8)

57.5
(0.0)

JPMorgan

Global	Manufacturing	
New	Orders		Index

32.5
(-36.7)

47.1
(-3.7)

56.2
(25.6)

57.3
(87.1)

58.5
(80.2)

58.3
(23.7)

52.6
(-6.4)

54.7
(-4.5)

53.9
(-4.9)

56.4
(-3.3)

JPMorgan

Global	Manufacturing
Input	Prices	Index

34.4
(-52.6)

40.3
(-48.0)

52.0
(-27.0)

55.8
(44.7)

63.9
(85.8)

65.9
(63.6)

59.3
(14.0)

67.0
(20.1)

66.9
(25.3)

69.4
(18.8)

JPMorgan

Global	Manufacturing
Employment	Index

35.8
(-28.5)

40.0
(-18.3)

46.2
(-4.4)

49.6
(25.4)

51.4
(43.7)

53.6
(34.0)

53.1
(15.1)

53.4
(7.7)

53.2
(7.7)

54.1
(8.9)

JPMorgan

ปี 2552 ปี 2553
ที่มาไตรมำส	

1
ไตรมำส	

2
ไตรมำส	

3
ไตรมำส	

4
ไตรมำส	

1
ไตรมำส	

2
ไตรมำส	

3
ไตรมำส	
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๏ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (ถ่วงน�้าหนักมูลค่าเพิ่ม) ๏ อัตราการใช้ก�าลังการผลิต

๏ ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม ๏ มูลค่าการน�าเข้าวัตถุดิบ (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)


