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       บรรณาธิการแถลง
 มาเจอะเจอคารวะกันอีกครั้งในปี 2555 ปีที่จะได้ส่ง

สำาเนียงเป็นเสียงหัวเราะทักทายกันด้วยเร่ืองอะไรบ้างก็คงต้อง

ติดตามกันต่อไปนะคะ

 ฉบับแรกปีนี ้พดูถงึเรือ่งของมหาอทุกภยัทีเ่กดิขึน้เมือ่ปทีี่

ผ่านมามากเป็นพเิศษ...ไมใ่ชอ่ะไรหรอกคะ่ กเ็พือ่จะระลกึนกึกนัได ้

และเตรยีมความพรอ้มตัง้อยูใ่นภาวะทีไ่มป่ระมาทกนัตัง้แตเ่นิน่ๆ 

 “จาก Global Warming ถึงอุทกภัยประเทศไทย : 

อุตสาหกรรมจะพัฒนาไปอย่างไร?” เป็นคำาถามใหญ่จากผลพวง

ของเมื่อวานที่ต้องแก้กันในวันนี้ และข่าวภัยธรรมชาติก็ดูจะ

รุนแรงข้ึน เกิดท่ีประเทศนู่นน่ีน่ันแตกต่างกันไป 

 สัมภาษณ์พิเศษ อุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย หัวหน้าผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาการผู้อำานวยการ สศอ. 

หนึ่งในผู้ที่มีบทบาทเข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมและ

ผู้ประกอบการจากภัยพิบัตินำ้าท่วมครั้งที่ผ่านมา 

 ฉบับนี้เราปรับรูปแบบหน้าตาและคอลัมน์วารสารฯ   

เล็กน้อยให้ดูดีข้ึนเพ่ือท่านผู้อ่าน เป็นอย่างไรบ้างก็ติชมเข้ามาได้ค่ะ

 ด้วยความปรารถนาดี  

 บรรณาธิการ

  สารบัญ
เรื่องเด่นประจำาฉบับ : อุทกภัยปี 2554 

กับการช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

บทความพิเศษ สศอ. : อุตสาหกรรมดาวรุ่งจีน 7 สาขา
: ไทยควรทำาอย่างไร เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

บทความพิเศษ สศอ. : แนวโน้มการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ธุรกิจ และปัจจัยการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่ง
ห่มเพื่อมุ่งสู่การแข่งขันในเวทีระดับโลก

บทความพิเศษ สศอ. : จาก Global Warming ถึง
อุทกภัยประเทศไทย : อุตสาหกรรมจะพัฒนาไปทางไหน ?

บทความพเิศษ สศอ. : ความตกลงการคา้เสร ี(FTA) ไทย 
– เปรู  :  ประตูสู่ลาตินอเมริกา

สัมภาษณ์พิเศษ : อุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 
รกัษาราชการแทนผูอ้ำานวยการสำานกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม
...กับการช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรม จากมหาอุทกภัยปี 2554

สศอ. พบผู้ประกอบการ : ไป...เปิดโลกอัญมณีของดีเมือง
จันทบุรี 

ภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรม : 
ดัชนีอุตสาหกรรม ปี 2554

OIE CLUB : OIE Club

นานาสาระ : Korean Wave…
ต้นแบบที่ดีในการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของไทย

เกร็ดความรู้คู่อุตสาหกรรมไทย : การเลือกพลอยสี
อัญมณีเสริมดวงชะตา

รอบรั้วเศรษฐกิจอุตสาหกรรม : ดัน 3 ธงขับเคลื่อนอุตฯ 
เครื่องมือแพทย์ เพิ่มขีดความสามารถส่งออก พัฒนา
มาตรฐาน พร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

OIE BUSINESS INDICATOR : ตัวชี้วัดเศรษฐกิจภาค
อุตสาหกรรม The Early Warning System of Industrial 
Economics: EWS-IE

สนใจรับเป็นสมาชิกวารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือให้ข้อเสนอแนะได้ที่ :

กลุ่มประชาสัมพันธ์และบริการห้องสมุด สำานักบริหารกลาง 
สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 โทรศัพท์  : 0 2202 4274, 0 2202 4284
 โทรสาร  : 0 2644 7023
 เว็บไซต์  : www.oie.go.th
บทความและขอ้เขยีนทีป่รากฏในวารสารฉบบันีเ้ปน็ทศันะสว่นบคุคลของผูเ้ขยีน
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 ที่ปรึกษา
นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย รักษาการผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายอภิวัฒน์ อสมาภรณ์ รองผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายพิชัย ตั้งชนะชัยอนันต์ รองผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านชี้นำาและเตือนภัยอุตสาหกรรม

นางอัจฉรียา เทพัฒนพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

นางสาวนพมาศ ช่วยนุกูล รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

 บรรณาธิการบริหาร
นางวารี จันทร์เนตร ผู้อำานวยการสำานักบริหารกลาง

 คณะบรรณาธิการ
นายอานนท์ เศรษฐเกรียงไกร, นางสาวสมพิศ นาคสุข, นางวิภาวรรณ เยี่ยมศิริ,

นางสาววรางคณา พงศาปาน, นางบุตรี เทียมเทียบรัตน,์ นายชยัพร มานะกจิจงกล,

นายกฤษฎา นุรักษ์, นายบุญอนันต์ เศวตสิทธิ์

ออกแบบ/พิมพ์  บริษัท เอส เอ็ม ซี คอร์เนอร์ จำากัด  โทร. 02 721 4375

http://smc-artwork-design.blogspot.com
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เหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวม 5 ลูก ได้แก่ 

ไหหม่า นกเตน เนสาด ไห่ถ่าง และนาลแก ทำาให้ช่วงเวลาตั้งแต่

เดือนมิถุนายน ถึง กันยายน 2554 เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องใน

บริเวณดังกล่าว ส่งผลให้ปริมาณนำ้าไหลลงอ่างเก็บนำ้า หรือเขื่อน

ขนาดใหญ่เพิ่มข้ึนเกินปริมาณท่ีรองรับได้ ต้องระบายนำ้าออกสู่

แม่นำ้า แต่ปริมาณนำ้ามีมากเกินกว่าความสามารถของแม่นำ้าที่มีอยู่

ในการระบายลงสู่ทะเลได้ทัน ปริมาณนำ้าในแม่นำ้าจึงเพิ่มสูงขึ้นจน

ล้นตลิ่ง ประกอบกับปริมาณฝนที่ตกหนักเป็นบริเวณกว้าง ส่งผล

ให้เกิดนำ้าป่าไหลหลาก และนำ้าท่วมฉับพลัน ท่วมขังในพ้ืนท่ีต่างๆ 

โดยเฉพาะจังหวัดในภาคกลางตอนล่าง ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา 

ปทมุธาน ีนนทบรุ ีและกรงุเทพฯ ซึง่ถอืเปน็จดุยทุธศาสตรท์ีส่ำาคญั

ของระบบเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ 

 

ความสูญเสียของเศรษฐกิจ   
และภาคอุตสาหกรรมไทย 
 ผลการสำารวจความเสียหายของภาคอุตสาหกรรมท่ี

ประสบอทุกภยัทัง้หมดในป ีพ.ศ.25541 พบวา่โรงงานอตุสาหกรรม

ไดร้บัความเสยีหาย จำานวน 8,252 ราย จาก 42 จงัหวดั ทัว่ประเทศ 

แบ่งเป็นภายในนิคม/เขตประกอบการ/สวนอุตสาหกรรม 7 แห่ง 

ไดแ้ก ่นคิมอตุสาหกรรมสหรตันนคร นคิมอตุสาหกรรมไฮเทค นคิม

อุตสาหกรรมบางปะอิน เขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะ เขต

ประกอบการอุตสาหกรรมแฟ็คตอรี่แลนด์ สวนอุตสาหกรรมนว

นคร และสวนอตุสาหกรรมบางกะด ีมผีูป้ระกอบการอตุสาหกรรม

ท่ีได้รับความเสียหายรวม 888 ราย คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 

171,087 ล้านบาท ภายนอกนิคมอุตสาหกรรม มีผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมที่ได้รับความเสียหายรวม 7,364 ราย คิดเป็นมูลค่า

1 ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและฟื้นฟูผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม, 

กระทรวงอุตสาหกรรม : 2555

อุษิณ  วิโรจน์เตชะ

สำานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

อุทกภัยปี 2554
กับการช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
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 จากเหตุการณ์วิกฤตอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี 

2554 ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สิน ผู้คนจำานวน

มากตอ้งพลัดพรากจากทีอ่ยูอ่าศยัของตนเอง ไมส่ามารถดำารงชวีติ

และประกอบอาชีพได้ตามปกติ ส่งผลกระทบมากมายต่อระบบ

เศรษฐกจิ และสังคม อยา่งไรกดี็ ในวกิฤตยอ่มมโีอกาสเกดิข้ึนเสมอ 

อุทกภัยในคร้ังน้ีทำาให้ต้องย้อนกลับมาพิจารณาถึงข้อผิดพลาด                                                                                          

เพ่ือหาแนวทางป้องกัน และแสวงหาโอกาสในการพัฒนาและ

แข่งขันภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงถือเป็น                                                                                            

โอกาสที่สังคมไทย และองค์กรในทุกภาคส่วน รวมถึงสำานักงาน

เศรษฐกจิอตุสาหกรรม และหนว่ยงานภายใตก้ระทรวงอตุสาหกรรม                                                                                               

จะไดร่้วมกนัวางแผน มาตรการ และกำาหนดกลไก เครือ่งมอืในการ

บริหารจัดการวิกฤตภัยพิบัติที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ     

เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันให้ประเทศไทยรวมถึงภาคอุตสาหกรรมไทย

สามารถอยู่รอด และแข่งขันได้อย่างเข้มแข็ง พร้อมเผชิญกับคลื่น

มรสุม ภัยพิบัติ หรือวิกฤติต่างๆ ที่อาจจะเกดิขึน้ในอนาคตอนัใกล้

ปูมหลังเหตุการณ์มหาอุทกภัย 2554
 ลกัษณะภมูปิระเทศทีเ่หน็ได้ชดัเจนทีส่ดุของประเทศไทย 

ประกอบด้วยภูเขาสูงทางภาคเหนือ ที่ราบสูง และที่ราบลุ่มตอน

กลาง ซ่ึงเปน็พ้ืนทีลุ่่มระบายนำา้โดยแมน่ำา้เจา้พระยาและแมน่ำา้สาย

ยอ่ย ทัง้นี ้แมน่ำา้เจา้พระยาถอืเปน็ระบบแมน่ำา้ทีส่ำาคัญของประเทศ 

ไหลผ่านพื้นที่กว่าหน่ึงในสามของประเทศ นอกจากนี้ยังมีแม่นำ้า             

ตา่ง ๆ  ตามภูมภิาค เชน่ แม่นำา้มลู ช ีแมก่ลอง และด้วยสภาพพืน้ที่

ราบอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งนำ้าท่วมถึง และภูมิอากาศแบบมรสุมเขต

ร้อน ทำาให้ประชากรอพยพเข้ามาอยู่อาศัย และตั้งถิ่นฐานในแถบ

ลุ่มนำ้าเหล่านี้มากกว่าพื้นที่อื่นๆ กลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจท่ีสำาคัญ

ของประเทศ

 ผลจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม

ทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ร่วมกับพายุดีเปรสชั่นที่เคลื่อนตัว

กลายเป็นย่อมความกดอากาศตำ่าพาดผ่านประเทศไทย ทางภาค
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ความเสียหาย 157,174 ล้านบาท สรุปความเสียหายทางตรงรวม

ทั้งสิ้น 328,261 ล้านบาท

 จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบค่อนข้าง

มากกับภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยว

เนื่อง เห็นได้จากรายงานการผลิตในภาคอุตสาหกรรม2 ซึ่งวัดจาก

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 48.6 เมื่อเทียบกับเดือน

เดียวกันของปีก่อน การผลิตลดลงในหลายอุตสาหกรรมท่ีสำาคัญ 

ได้แก่ Hard Disk Drive ยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  เครือ่ง-

แตง่กาย และเคร่ืองปรบัอากาศ สง่ผลไปถงึมลูคา่การสง่ออกสนิคา้

อุตสาหกรรมที่หดตัวร้อยละ 19.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ

ปีก่อน

 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่สำาคัญจากการหยุดกิจการ 

ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูซ่อมแซม และค่าเสียโอกาสในการผลิต จาก

ผลการสำารวจ3 พบว่าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องใช้เวลา

ในการฟื้นฟูเพื่อให้สามารถกลับมาประกอบกิจการได้ตามปกติไม่

ตำา่กวา่ 2-3 เดอืน ส่วนกจิการขนาดใหญต้่องใชร้ะยะเวลาประมาณ 

3-5 เดือนขึ้นไป และต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญระดับวิศวกรจากต่าง

ประเทศในการตรวจสอบและประเมนิความเสยีหายของเครือ่งจกัร 

อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อตัดสินใจว่าเครื่องจักร หรืออุปกรณ์นั้นควรจะ

ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายจำานวนไม่น้อย

2 สรปุสถานการณก์ารผลติภาคอตุสาหกรรมเดอืนพฤศจกิายน, สำานกังาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม : 2554
3 Thailand Floods 2554 Rapid Assessment for Resilient Recov-

ery and Reconstruction Report, UNIDO : 2011

มาตรการฟ้ืนฟู เยียวยา ผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม
 เพือ่บรรเทาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ กระทรวงอตุสาหกรรม 

โดยสำานกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม (สศอ.) และหนว่ยงานภายใต้

กระทรวงอตุสาหกรรม จงึไดห้ารอืรว่มกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้

ภาครฐั ภาคเอกชน ในการรวบรวมผลกระทบตอ่ภาคอตุสาหกรรม 

กำาหนดมาตรการเพื่อบรรเทาความเสียหายในระยะเร่งด่วน และ

วางแผนการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรม เพื่อดำาเนินการเข้าไปให้ความ

ช่วยเหลือ ประกอบด้วยมาตรการที่สำาคัญดังนี้

 1. ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นการจัดการ

ป้องกันกระแสนำ้า อพยพ ดูแลความปลอดภัย และให้ความช่วย

เหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และประชาชน เช่น การจัด

ประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น และความต้องการของผู้ประกอบการ 

การกำากับดูแลการจัดการสารเคมีอุตสาหกรรมและวัตถุอันตราย

ในภาวะนำ้าท่วมฉุกเฉิน การเปิดลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ

สำาหรับผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับ

หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการประสานเพือ่ทราบความตอ้งการ และ

เขา้ไปช่วยเหลอืผู้ประกอบการไดอ้ยา่งรวดเรว็ยิง่ขึ้น ตลอดจนการ

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ และองค์กรจากต่างประเทศ เช่น The United 

Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 

Japan International Cooperation Agency (JICA) และ 

Japanese Chamber of Commerce (JCC) ในการใหค้ำาปรกึษา 

และจดัสง่บคุลากร วสัดอุปุกรณ ์และเครือ่งมอืเขา้ชว่ยเหลือในพ้ืนท่ี

ต่างๆ 

 2. ระยะการช่วยเหลือภายหลังนำ้าลด เป็นการเร่งฟื้นฟู

ด้านกายภาพ มุ่งเน้นการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคม ให้
INDUSTIAL ECONOmIC jOURNAL

jANUARy - mARCh 20122



วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
มกราคม - มีนาคม 2555 3

กจิกรรมทางเศรษฐกจิกลบัสูส่ภาวะปกติ และได้รบัผลกระทบนอ้ย

ทีส่ดุ เชน่ การสบูนำา้ การทำาความสะอาดพืน้ทีนิ่คมและโรงงาน การ

ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และป้องกันผลกระทบต่อ

ชุมชนจากการระบายนำ้าในพื้นที่ท่วมขัง อำานวยความสะดวกด้าน

วีซา่และใบอนุญาตทำางานแกผู่เ้ชีย่วชาญตา่งประเทศทีเ่ขา้มาฟืน้ฟู

โรงงาน การเข้าไปช่วยเหลือซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและ

เครือ่งจกัร อปุกรณท์ีเ่สยีหาย รวมถงึสนบัสนนุมาตรการชว่ยเหลอื

ทางภาษีให้กับผู้ประกอบการทั่วไปในนำาเข้าเคร่ืองจักร ชิ้นส่วน 

วัสดุอุปกรณ์ ทดแทนส่วนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เพื่อ

รักษาห่วงโซ่การผลิต และดำาเนินมาตรการเสริมสร้างภาพลักษณ์

การลงทุนของประเทศ

 3. ระยะการปรับโครงสร้างถาวร เป็นการวางแผน และ

ดำาเนินการป้องกันหลังวิกฤตอุทกภัย ได้แก่ การพัฒนาระบบ

ปอ้งกนัอทุกภยัในพืน้ท่ีอตุสาหกรรม รวมทัง้สนับสนุนสนิเชือ่ในการ

กอ่สร้างระบบปอ้งกันภัย เพือ่สรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูป้ระกอบการ

อุตสาหกรรม และนักลงทุน 

 ทั้งน้ี กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม ได้ติดตามความก้าวหน้าของการเตรียมความพร้อม

ในการรับนำ้าของนิคมทั้ง 6 แห่งที่ประสบอุทกภัยเมื่อปีที่แล้ว 

ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร 

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะ           

สวนอตุสาหกรรมบางกระด ีและสวนอตุสาหกรรมนวนคร ซึง่ขณะ

ทีเ่ขียนบทความน้ี นิคมฯ สว่นใหญไ่ด้มกีารออกแบบ Conceptual 

Design แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการกำาหนดรายละเอียดแบบ

กอ่สรา้ง (Detail Design) ซึง่คาดวา่การกอ่สรา้งจะเปน็ไปตามแผน

งานที่วางไว้ โดยจะเริ่มก่อสร้างปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2555 และ

จะเสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม 2555

จุดเปล่ียน...ทางรอดบนความเส่ียงท่ี
ต้องเผชิญ
 ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน ทำาให้สภาพภูมิอากาศ

แปรปรวนเกิดขึ้นทั่วโลก และอิทธิพลของปรากฏการณ์ลานิญญา   

ที่จะทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี ก่อให้เกิดฝนตกหนักในทวีปเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะประเทศไทยในช่วงเดือนมีนาคมถึง 

กนัยายนของทกุป ีและคาดการณ์วา่ปรมิาณฝนของประเทศไทยใน

ชว่งฤดแูลง้ (เดอืนกุมภาพนัธ-์เมษายน 2555)4 จะมแีนวโนม้สงูกวา่

ค่าปกติ ภาคอุตสาหกรรมจึงต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้าน 

4 รายงานการเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนีโญ-ลานีญา : กรมอุตุนิยมวิทยา 

; 2555

ในการปรับตัวรับมือกับภัยพิบัติไปพร้อมกับการพัฒนาเสริมสร้าง

ศักยภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันจากการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โดยการพัฒนาห่วงโซ่การผลิตที่                                                                                

เข้มแข็ง และระบบโลจิสติกส์ที่มีเสถียรภาพ รองรับการเป็น

ศูนย์กลางด้านการผลิต และการค้าของภูมิภาค   

 ประสบการณ์หลังผ่านวิกฤตอุทกภัย ถือเป็นโอกาสที่ดี 

และเป็นจุดเปลี่ยนในการทบทวนนโยบาย มาตรการต่างๆ ของ

ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตของภาค

อุตสาหกรรมไทยรองรับการแข่งขัน และการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ประเด็นความท้าทายสำาคัญสำาหรับหน่วยงาน

ภาครัฐในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย อยู่ท่ีการสร้างความ   

เชือ่มัน่ใหก้บัภาคธรุกจิ ดว้ยนโยบาย แผนงาน และมาตรการตา่งๆ 

ท่ีมีประสิทธิภาพ และได้รับการผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้

จริง เช่น แผนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางกายภาพ การบริหาร

จัดการในด้านความเส่ียง การเตือนภัย และการจัดระบบโลจิสติกส์ 

มาตรการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยต่ออาคาร

โรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ และสินค้าสำาเร็จรูปท่ีอยู่ในพื้นที่ที่มี

ความเสีย่ง รวมไปถึงโรงงานอตุสาหกรรมทีเ่ป็นหว่งโซใ่นระบบการ

ผลิต นโยบายการลงทุนเพื่อการป้องกันอุทกภัย ประเด็นเหล่านี้

ล้วนเป็นสิ่งสำาคัญที่คณะรัฐมนตรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความ

สำาคัญและจัดเป็นวาระแห่งชาติ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

กำาหนดนโยบาย ยทุธศาสตร ์และจดัสรรงบประมาณสนบัสนนุเพือ่

รับมือกับสถานการณ์อุทกภัย และเป็นหลักประกันสร้างความเชื่อ

มั่นให้กับภาคธุรกิจและภาคการลงทุน ภายใต้ชื่อคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ หรือ กยอ. 

ประกอบด้วย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร เป็นประธานกรรมการ และ

กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง ทำาหน้าที่กำาหนดยุทธศาสตร์

เพือ่การฟืน้ฟแูละสรา้งอนาคตของประเทศ สรา้งความเชือ่มัน่ และ

ความมั่นคงของประเทศจากวิกฤตภัยธรรมชาติให้ฟื้นคืนในระยะ

ยาวอย่างยั่งยืนและเป็นระบบ ซึ่งที่ประชุม กยอ. ครั้งท่ี 2/2554 

เมือ่วนัที ่15 ธนัวาคม 2554 ไดเ้หน็ชอบกรอบยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟู

และสร้างอนาคตประเทศ ใน 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 1. ยทุธศาสตรก์ารปรบัโครงสรา้งภาคการผลติและบรกิาร 

ประกอบด้วย 2 มิติ ได้แก่ การปรับโครงสร้าง เพื่อการป้องกัน

ภาคการผลิตและบริการจากภัยพิบัติและสถานการณ์วิกฤต และ

การปรับโครงสร้าง เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขัน ด้วยการ

พัฒนาไปสู่กิจกรรมข้ันก้าวหน้า สร้างมูลค่าเพิ่ม โดยใช้กลไกและ

เครือ่งมอืพฒันาของภาครฐั ภาคธรุกจิเอกชน ภาคประชาชน และ

สื่อมวลชนอย่างบูรณาการ ผ่านกระบวนการสร้างเครือข่ายหรือ

คลัสเตอร์ที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาศักยภาพ

ของพื้นที่ ทั้งนี้ในส่วนของมิติแรกจะใช้แนวทาง Business Conti-
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nuity Management เพือ่ลดความเสีย่งและปกปอ้งหว่งโซอ่ปุทาน 

(Supply Chain) ของอตุสาหกรรม คือการสง่เสรมิธรุกจิ สรา้งเครอื

ขา่ยการผลิตสำารองในชว่งวกิฤตภยัพบิติัทีเ่รยีกวา่ Sister Clusters 

โดยทีบ่รษิทัและกลุ่มบรษิทัทีอ่ยูใ่นหว่งโซก่ารผลติเดยีวกนั ตัง้ฐาน

การผลิตตลอดหว่งโซ่การผลติในหลายพืน้ทีเ่พือ่กระจายความเสีย่ง 

และมขีอ้ตกลงรว่มมอืกนั ในการสนบัสนนุชิน้สว่นสำาหรบัการผลติ

ซ่ึงกันและกันกรณีที่เกิดสถานการณ์วิกฤต เพื่อให้ธุรกิจสามารถ

ดำาเนินการผลิตต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ด้วย

การกำาหนดนโยบายใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ ให้กระจาย

อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ การพัฒนาโครงข่ายคม

นาคมและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ พร้อมเปิดโอกาสให้มีการ

ลงทุนพัฒนาจากต่างประเทศและภายใต้กรอบความร่วมมือภาค

รัฐและภาคเอกชน โดยยกระดับให้เป็นแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ 

(Economic Corridor) เชื่อมโยงอนุภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค 

การพัฒนาเศรษฐกจิชายแดนและเมอืงชายแดน เพือ่สนบัสนนุการ

พัฒนาการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ตลอดจนมีแผนบูรณาการ

ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาแรงงานเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการ

พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน 

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปรับปรุงโครงข่ายการขนส่ง

เพื่อลดผลกระทบและแก้ปัญหาอุทกภัยในระยะยาว เช่น การ

พัฒนาศูนย์การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการขนส่งสินค้า และระบบ National Single Window 

e-Logistic การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในพื้นที่เมือง เช่น 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง สายสีม่วง การปรับรูปแบบโครงการ

ทางหลวงสายวงแหวนรอบนอกกรงุเทพฯ รอบที ่3 (ตะวนัออก) ให้

สามารถรองรับการระบายนำา้เพือ่ปอ้งกนัอทุกภยัในพืน้ทีก่รงุเทพฯ 

และบรรเทาปัญหาการจราจร การพัฒนาระบบคมนาคมเชื่อมโยง

ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ระบบรถไฟความเร็วสูง ทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมืองเช่ือมโยงประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานการขนสง่ทางอากาศ และทางนำา้เชือ่มโยงระหวา่งประเทศ 

เช่น การขยายขีดความสามารถการให้บริการของท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิรองรับปริมาณจราจรทางอากาศ การพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการของท่าเรือแหลมฉบังให้ทันสมัยก้าวสู่การเป็น

ท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Port) ที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการขนส่ง

ทางทะเลกับท่าเรือหลักในทวีปต่างๆ ของโลก และเป็นประตูการ

ขนส่งระหว่างประเทศในภูมิภาค ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานด้านโทรคมนาคม เพื่อให้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง

ให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจ

สามารถใช้ประโยชน์จากบริการสื่อสารความเร็วสูงและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

 4. การพัฒนาธุรกิจประกันภัย ด้วยการเสริมสร้างความ

เชื่อมัน่ และสรา้งความตระหนักถึงความสำาคญัของการประกนัภัย

ให้สังคมและประชาชน การสร้างมาตรฐานและการคุ้มครองสิทธิ

แก่ผู้เอาประกันในทุกภาคส่วน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การ

ปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบ เช่น การร่างพระราชกำาหนด

กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ สำาหรับช่วยเหลือประชาชน

ท่ัวไป และผู้ประกอบการให้ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สิน จาก

เหตุภัยพิบัติอันอาจเกิดข้ึนในอนาคต โดยให้มีการรับประกันภัย

ในวงเงิน และเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม

ทั้งบ้านที่อยู่อาศัย ธุรกิจการค้า และอุตสาหกรรม

 ประสบการณ์จากอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี 2554 

ถือเป็นบทเรียนที่สำาคัญ การวางแผนป้องกันภัยพิบัติ จำาเป็น

ต้องอาศัยความรู ้และวทิยาการทางด้านภมูศิาสตร ์วทิยาศาสตร ์

วิศวกรรมศาสตร์ ที่สำาคัญ คือ การบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคสังคม ในการแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ 

ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้สำานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมในฐานะกลไกของภาครัฐ ตระหนักถึงความสำาคัญ 

จงึไดด้ำาเนนิการผลกัดนัและตดิตาม นโยบาย แผนงาน มาตรการ 

รวมทั้งโครงการต่างๆ ผ่านกลไกของภาครัฐ ตลอดจนการ

ประสานขอความร่วมมือกับภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และ

ประชาชน เพือ่สรา้งภมูคิุม้กนัใหก้บัระบบเศรษฐกจิอตุสาหกรรม

อยา่งต่อเนือ่ง และมุง่มัน่พัฒนาอตุสาหกรรมไทยใหเ้ขม้แขง็อยา่ง

ยั่งยืน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำาคัญในการแข่งขัน ท่ามกลางกระแส

ความรุนแรงของภัยธรรมชาติ และโอกาสในการเป็นศูนย์กลาง

ที่สำาคัญของการค้าและการลงทุนในระดับสากล • 

INDUSTIAL ECONOmIC jOURNAL
jANUARy - mARCh 20124



วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
มกราคม - มีนาคม 2555 5

. . 

ชาญชัย โฉลกคงถาวร

สำานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

อุตสาหกรรมดาวรุ่งจีน 
7 สาขา

: ไทยควรทำ อย่างไร?
เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุด

 ปัจจุบันคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเศรษฐกิจจีนมี

อิทธิพลและบทบาทอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในช่วง 

2 - 3 ป ีทีผ่า่นมาเมือ่เศรษฐกจิของสหรฐัฯ เจอวกิฤติ subprime ใน

ขณะทีเ่ศรษฐกจิของสหภาพยโุรป (EU) ประสบกบัปญัหาวกิฤตกิาร

ด้านการเงิน ก็ยิ่งส่งผลให้เศรษฐกิจของจีนมีอิทธิพลและบทบาท 

ต่อเศรษฐกจิโลกเพิม่มากขึน้ โดยมแีผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติแต่ละฉบับที่จีนได้จัดทำาขึ้นเป็นกลไกและตัวขับเคลื่อน      

ที่สำาคัญ โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ  

5 ปี ของจนี ฉบบัที ่12 (ค.ศ. 2011 – 2015) ซึง่ถอืได้วา่เปน็รอยตอ่ 

ที่สำาคัญในการกำาหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง รวมถึงการพัฒนาทาง

เศรษฐกจิของจนีในชว่ง 5 ป ีต่อจากน้ี (ต้ังแต่ป ีค.ศ. 2011 – 2015) 

ดังนั้น สิ่งที่ไทยจะต้องพิจารณาก็คือ ไทยควรดำาเนินยุทธศาสตร์

ด้านเศรษฐกจิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นอตุสาหกรรมอยา่งไร เพือ่ให้

ไดรั้บประโยชนจ์ากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่ 

12 ของจีนอย่างลึกซึ้งและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากที่สุด     

สาระสำาคญัของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติระยะ 5 ปี ของจีน ฉบับที่ 12 (ค.ศ. 
2011 – 2015)
 ตั้งแต่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 

1 ตุลาคม 1949 หลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้รับชัยชนะใน

สงครามกลางเมอืงเหนอืพรรคกก๊หมนิตัง๋ รฐับาลจนีภายใตก้ารนำา

ของประธานาธิบดี เหมา เจอตุง และนายกรัฐมนตรีโจว เอินไหล 

ไดก้ำาหนดแนวทางการพฒันาเศรษฐกจิเพือ่รองรบัการเปดิประเทศ

อย่างเป็นลำาดับ ดังนั้น จึงได้จัดทำาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหง่ชาต ิฉบับแรกข้ึน ในปี 1953 ตามรปูแบบเศรษฐกจิของสหภาพ

โซเวียต โดยแผนพัฒนาฯ แต่ละฉบับจะมีระยะเวลา 5 ปี จนถึง

ปัจจบัุนรฐับาลจนีไดม้กีารจดัทำาแผนพฒันาฯ มาแลว้ทัง้สิน้จำานวน 

11 ฉบับ 

 ทั้งนี้ ในส่วนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นั้น จะเน้น

ไปที่การเติบโตอย่างยั่งยืน การลดช่องว่างการพัฒนาและความ

เหลื่อมลำ้าทางสังคม การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม การปรับลดการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจจากร้อยละ 7.5 เป็นร้อยละ 7 การลดการ

พึ่งพาการส่งออก และการลงทุนจากต่างประเทศโดยส่งเสริม

ให้มีการเพิ่มการบริโภคภายในประเทศให้มากขึ้น การกระจาย

ความเจริญจากบริเวณฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตก โดยในส่วน

ของภาคอุตสาหกรรมนั้น แผนพัฒนาฯ ได้บรรจุเรื่องการพัฒนา

อุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ในอุตสาหกรรมดาวรุ่ง 7 สาขา 

ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมพลังงานใหม่ (New Energy) เช่น พลังงาน

นิวเคลียร์ พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ (2) อุตสาหกรรม

อนุรักษ์พลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม (Energy Conservation 

and Environmental Protection) โดยมีการกำาหนดเป้าหมาย

การใช้พลังงาน (3) อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เช่น 

ยารักษาโรค และเครื่องมือแพทย์ (4) อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุ

ใหม ่(New Materials) (5) อตุสาหกรรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

แบบใหม่ (New IT) เช่น เทคโนโลยีการส่งข้อมูลความเร็วสูงผ่าน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยีบรอดแบนด์ (Broadband) 

(6) อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ชั้นสูง (High-end Equipment 

Manufacturing) และ (7) อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ใช้พลังงาน

สะอาด (Clean Energy Vehicles) ทัง้นี ้จะเหน็ไดว้า่อตุสาหกรรม
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ดาวรุ่งทัง้ 7 สาขา ข้างต้นถือเปน็กุญแจสำาคญัในการสง่เสรมิใหจ้ีน

สามารถกา้วขึน้ไปเปน็ผูน้ำาด้านอตุสาหกรรมยคุใหมข่องโลก โดยให้

ความสำาคัญกับสิ่งแวดล้อม อันจะนำาไปสู่การส่งเสริมภาพลักษณ์

ใหม่ของจีนในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบ  

ต่อสังคม

    

 

ประเทศไทยมีแผนงาน และยุทธศาสตร์  
ด้านสิ่งแวดล้อมอะไรบ้าง ที่สอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับใหม่ของจีน
 

 ปัจจุบันประเทศไทยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติของไทย ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 (ค.ศ. 

2012 – 2016) ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 

2559 เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการกำาหนดแนวทางการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภาพรวม โดยให้ความสำาคัญ

ในเรื่องของ “เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม” (Creative and Green Economy) ทั้งนี้ในส่วน

ของภาคอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมมีแผนแม่บทการ

พัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555 – 2574 ซึ่งได้มีการกำาหนด

กรอบในการพฒันาอตุสาหกรรมด้านสิง่แวดลอ้ม (Environmental 

Wellness) โดยการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการผลิต

ท่ีเปน็มติรตอ่สิง่แวดล้อม และการบงัคบัใชก้ฎหมายเพือ่กำากบัภาค

การผลิต มใิหส้รา้งผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม  นอกจากนี ้กระทรวง

อตุสาหกรรมยงัไดมี้การจัดต้ังโครงการอตุสาหกรรมสเีขยีว (Green 

Industry) ขึ้น โดยเป็นโครงการที่ “ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใน

ภาคอุตสาหกรรมยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่ง

แวดล้อม รวมถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นในเรื่องของ

การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายใน

และภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงส่งเสริมภาค

อุตสาหกรรมให้มีภาพลักษณ์ท่ีดีน่าเช่ือถือและประชาชนไว้วางใจ 

เพือ่ทีจ่ะนำาไปสูก่ารสรา้งเศรษฐกจิสเีขยีวซึง่จะทำาใหผ้ลติภณัฑม์วล

รวมสีเขียวของประเทศ (Green GDP) มีมูลค่าสูงขึ้น”  เช่นกัน

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าแผนพัฒนาฯ แผนแม่

บทฯ รวมถงึโครงการ Green Industry  ทีก่ลา่วมาขา้งตน้ของไทย  

มคีวามสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที ่

12 ของจีนที่ให้ความสำาคัญในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม และ

มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

(พ.ศ. 2555 - 2559)

แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 

(พ.ศ. 2555 - 2574)

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว

(Green Industry)

กรอบความร่วมมือทวิภาคีทางเศรษฐกิจ ไทย-
จีน : กลไกและเครื่องมือที่สามารถนำามาใช้เพื่อ
ให้ความร่วมมือ ทวิภาคีด้านเศรษฐกิจ ไทย-จีน 
เกิดผลสำาเร็จสูงสุดอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 ในการที่จะทำาให้การดำาเนินความร่วมมือทวิภาคีทาง

เศรษฐกิจ ไทย – จีน เกิดผลสำาเร็จสูงสุดอย่างเป็นรูปธรรมนั้น 

นอกจากการมแีผนงาน และยทุธศาสตร ์ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีนแล้ว รัฐบาลไทยสามารถใช้กลไก

ความร่วมมือทวิภาคีทางเศรษฐกิจ ไทย – จีน ในกรอบต่างๆ ที่มี

อยู่เป็นเครื่องมือ  ในการขับเคลื่อนและดำาเนินความร่วมมือกับจีน 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจของไทยในภาพรวม ได้แก่  

คณะกรรมการร่วมด้านการค้า การลงทุน และความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจไทย-จีน  (Thailand – China Joint Committee on 

Trade, Investment and Economic Cooperation) มีบทบาท

ในการดแูลและสง่เสรมิความสมัพนัธใ์นดา้นเศรษฐกจิ การคา้ และ

การลงทนุ ระหวา่งกนัระดบัประเทศในภาพรวม     โดยมกีระทรวง

การต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลัก  
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 ความตกลงการขยายความร่วมมือทวิภาคีทางเศรษฐกิจ

และการคา้ในเชงิกวา้งและเชงิลกึระหวา่งรฐับาลแหง่ราชอาณาจกัร

ไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  (Agreement 

on Expanding and Deepening Bilateral Economic and 

Trade Cooperation:  EDBETC) เพือ่เสรมิสรา้งความรว่มมอืทาง

เศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ในลักษณะการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน

นโยบาย กฎระเบียบการค้าและการลงทุน การร่วมทุน การหารือ

เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางการค้า การพัฒนาความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงาน และการอำานวยความสะดวกด้านการค้า โดย

ครอบคลุมสาขาเศรษฐกจิตา่งๆ จำานวน 10 สาขา ไดแ้ก ่1) เกษตร 

ประมง การผลติและแปรรปูอาหาร 2) การผลติสนิคา้อตุสาหกรรม 

3) โครงสร้างพื้นฐาน 4) ทรัพยากรแร่และแปรรูปผลิตภัณฑ์แร่                                     

5) พลังงาน 6) โทรคมนาคมและ ICT 7) การบริการ 8) โลจิสติกส์ 

9) พัฒนาศักยภาพ SMEs และ 10) สาขาอื่นๆ ที่เห็นชอบร่วมกัน 

ซ่ึงมีกระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลัก นอกจากน้ียังมีความ      

ร่วมมอืทวภิาคทีีร่ฐับาลไทยจัดทำากบัรฐับาลทอ้งถิน่ของจีนในระดบั

มณฑล ได้แก่ คณะทำางานเพื่อความร่วมมือไทย – มณฑลยูนนาน  

จัดต้ังข้ึนโดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สง่เสรมิความรว่มมอืระหวา่งกนัใน 

9 สาขา ได้แก่ 1) การส่งเสริมการค้า 2) การลงทุน 3) การอำานวย

ความสะดวกด้านการขนส่งสินค้า 4) การเกษตร 5) สาธารณสุข                                                                           

6) เมืองพี่เมืองน้อง 7) การท่องเที่ยว 8) การศึกษาและวัฒนธรรม 

และ 9) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีกระทรวงการ                  

ต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลัก  

 คณะทำางานเพื่อความร่วมมอื ไทย – มณฑลกวางตุง้  จัด

ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันใน 

9 สาขา ได้แก่ 1) ด้านการค้า 2) การลงทุนและ SMEs 3) ด้าน

การเกษตร 4) ด้านการศึกษา 5) ด้านวัฒนธรรม 6) ด้านการท่อง

เที่ยว 7) ความร่วมมือบ้านพี่เมืองน้อง 8) ด้านสาธารณสุข และ 

9) ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีกระทรวงการต่างประเทศเป็น

หน่วยงานหลัก

 โดยที่ภายใต้กรอบความความตกลง และความร่วมมือ

ทวิภาคีข้างต้น นั้น ฝ่ายไทยสามารถที่จะเสนอโครงการความร่วม

มือที่สนใจ หรือเห็นว่าจะได้รับประโยชน์ให้กับฝ่ายจีนพิจารณา 

เพื่อดำาเนินความร่วมมือระหว่างกัน รวมถึงการขอรับความร่วม

มือจากฝ่ายจีนทั้งในด้านเทคนิค  ผู้เชี่ยวชาญ และเงินทุน อย่างไร

กดี็ หากเราเสนอโครงการความรว่มมอืทีส่อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์

และแนวทางตามแผนพฒันาฯ ของจนีไดอ้ยา่งเหมาะสมกจ็ะทำาให้

โครงการหรือสาขาความร่วมมือที่เสนอนั้น มีโอกาสที่จะได้รับการ

ตอบรับการให้ความร่วมมือจากฝ่ายจีนมากขึ้น 

   

ภาครฐัของไทยควรดำาเนนินโยบายความรว่มมอื
อยา่งไร เพือ่ใหไ้ดป้ระโยชนท่ี์เปน็รปูธรรม สงูสดุ 
       เนื่องจากจีนเป็นประเทศท่ีมีพื้นท่ีกว้างใหญ่ไพศาล การ

ท่ีภาครัฐจะสามารถใช้กลไกความร่วมมือทวิภาคีในกรอบต่างๆ ที่

มอียูใ่หเ้กดิผลทีเ่ปน็รปูธรรมสงูสดุนัน้ ควรเนน้ไปทีก่ารดำาเนนิความ

ร่วมมือในระดับมณฑลกับฝ่ายจีน โดยมีเหตุผล ดังนี้

 1. แต่ละมณฑลของจีนมีการจัดทำาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสงัคมของตนเอง ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติของรัฐบาลกลางอยู่แล้ว 

 2. การดำาเนินความร่วมมือในระดับมณฑลกับฝ่ายจีน

สามารถดำาเนินการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความความ

คล่องตัวกว่าการดำาเนินความร่วมมือโดยตรงกับรัฐบาลกลางของ

จีน เนื่องจากระบบการปกครอง  ของจีนได้มีการกระจายอำานาจ 

(Decentralization) ให้รัฐบาลท้องถิ่นมีการบริหารจัดการด้วย

ตนเองได้ในระดับหนึ่ง โดยจะต้องมีความสอดคล้องกับนโยบาย

ของประเทศ และไม่ขัดต่อกฎหมายในระดับประเทศ

 3. ปัจจุบันรัฐบาลกลางของจีนมีนโยบายสนับสนุน ให้

รัฐบาลท้องถิ่นดำาเนินความร่วมมือกับต่างประเทศโดยตรงมากขึ้น 

ซ่ึงมีผลให้รัฐบาลท้องถ่ินแต่ละมณฑลมีการแข่งขันกันเองในการ

สร้างผลงานให้บรรลุตามแผนพัฒนาฯ ของรัฐบาลกลาง ซ่ึงทำาให้

การดำาเนินความร่วมมือของไทยกับมณฑลที่มีศักยภาพต่างๆ ของ

จีนกระทำาได้ง่ายขึ้น 

 4. แต่ละมณฑลของจีนมีศักยภาพในการพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมในแต่ละสาขาที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น

รัฐบาลไทยสามารถเลือกดำาเนินการความร่วมมือในอุตสาหกรรม

ที่อยู่ในความสนใจและมีศักยภาพได้ 

 อย่างไรก็ดี หน่วยงานภาครัฐท่ีกำากับดูแลงานด้าน

เศรษฐกจิของไทย เชน่ กระทรวงพาณชิย ์กระทรวงอตุสาหกรรม 

กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการคลัง ควรมีการ

ศึกษานโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ในแต่ละมณฑล

ของจีนอย่างรอบคอบ เนื่องจากรัฐบาลท้องถิ่นจีนต่างก็มี

กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งมีความแตกต่างกัน เช่น กฎ

ระเบียบด้านศุลกากร การนำาเข้า ส่งออก หรือการดำาเนินธุรกิจ 

เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การดำาเนินความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ภาครฐั รวมถงึภาคเอกชนของไทยกบัรฐับาลทอ้งถิน่ของจนีเปน็

ไปอย่างราบรื่น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป •   
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อานนท์  เศรษฐเกรียงไกร

สำานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

แนวโน้มการปรับเปล่ียน

รูปแบบธุรกิจ
และปัจจัยการผลิต
ของอุตสาหกรรมส่ิงทอ
และเคร่ืองนุ่งห่มเพ่ือมุ่งสู่
การแข่งขันในเวทีระดับโลก

 มกีารคาดการณ์วา่ในศตวรรษที ่21 ศูนยก์ลางการผลติ 

และการบรโิภคสิง่ทอและเครือ่งนุง่หม่ของโลก จะเริม่ขยายวงกวา้ง

มากขึ้นจากเดิมที่เคยอยู่ในแถบสหรัฐอเมริกา  แคนาดา  สหภาพ

ยุโรป ออกไปยังเอเซียใต้  โดยเฉพาะอินเดีย  จีน (รวมถึงฮ่องกง) 

กลุ่มแครบิเบยีน  อาเซยีน  รวมถงึประเทศแจง้เกดิใหมใ่นวงการสิง่

ทอและเครื่องนุ่งห่ม  เช่น บังคลาเทศ  ศรีลังกา  เติร์กเมนิสถาน 

และอุซเบกิสถาน  ซึ่งประเทศเหล่านี้ได้เปรียบในเรื่องต้นทุนการ

ผลิตที่มีค่าแรงตำ่า

 ในสถานการณ์เช่นนี้จะส่งผลให้เกิดแรงผลักดันและการ

เปล่ียนแปลงในเวทรีะดบัโลก ซึง่จะมผีลกระทบตอ่การแขง่ขนัของ

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในตลาดโลก  โดยจะมีผลทาง

นัยสำาคัญ คือทวีปเอเซียจะกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตและการ

บรโิภคสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ของโลก เน่ืองจากมศัีกยภาพทีส่ำาคญั

ในการผลิต  โดยมีความได้เปรียบในเรื่องต้นทุนการผลิตที่ตำ่ากว่า 

และการบริโภคที่มีประชากรมากกว่าคร่ึงหน่ึงของโลก โดยจะมี

บทบาทสำาคญัตอ่การเปน็ผูก้ำาหนดแนวโน้มความต้องการของตลาด 

(Trend) ในอนาคต ซึง่เปน็ผลมาจากการพฒันาทางนวตักรรม และ

เทคโนโลย ี ทกัษะฝมีอืแรงงานในการผลติ การออกแบบทีไ่มห่ยดุยัง้ 

ซ่ึงจะสง่ผลกระทบใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีส่ำาคัญต่ออตุสาหกรรม

สิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ของโลกทีจ่ะเคลือ่นยา้ยเขา้สูศ่นูยก์ลางการ

ผลติหลกั ไดแ้ก ่ จนี  อนิเดยี  และอาเซยีนมากขึน้ ภายใตก้ารปรบั

เปลี่ยนที่สำาคัญจะต้องมีการกำาหนดบทบาทแนวโน้มและทิศทาง 

ท่ีสำาคัญของผู้มีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ และ

ปัจจัยการผลิต การเปลี่ยนแปลงบทบาทผู้ผลิต และผู้ซื้อที่จะต้อง

มีการพัฒนาการผลิตร่วมกัน การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานทั้ง

ระดับองค์กรและระดับเวทีโลกร่วมกัน ตลอดจนการพัฒนาสู่ยุค

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มุ่งผลิตสินค้าบนฐานองค์ความรู้ นวัตกรรม

และเทคโนโลยีเพื่อให้มีการผลิตสินค้าทางเลือกเพื่อมุ่งสนองตอบ

ความต้องการของผู้บริโภคในระดับต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มขยายตัวใน

วงกว้างมากขึ้น

 การปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ  จะมีผลต่อสถานภาพการ

แข่งขันในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยจะมีการปรับ

รูปแบบธุรกิจและปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ   

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยการสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิม 

การส่งมอบที่รวดเร็ว การบริหารต้นทุน เป็นต้น  ซึ่งจะส่งผลต่อ

ความได้เปรียบในการแข่งขันและเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบ

ธุรกิจ อาทิ เช่น

 1) การควบรวมกจิการ  (merger & Aquisition)  เพ่ือ

ให้กิจการสามารถผลิตสินค้าได้ครบวงจรมากข้ึน เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของตลาด

 2) กิจการร่วมค้า  (joint Venture) จะช่วยให้ผู้ผลิตที่

มตีน้ทุนสงูกวา่สามารถลดตน้ทุนสูก่ารผลติท่ีมฐีานการผลติทีต่น้ทนุ
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ตำา่กวา่ และผูป้ระกอบการในประเทศด้อยพฒันาจะได้ประโยชนใ์น

เร่ืองการออกแบบ (Design) การวจิยัและพฒันาสนิคา้ (R&D) และ

ทักษะแรงงานฝีมือระดับสูงจากประเทศที่มีต้นทุนการผลิตสูงกว่า 

เป็นต้น

 3) การยา้ยฐานการผลติ  (Relocation)  โดยประเทศที่

เร่ิมมตีน้ทนุสูงจะมองหาฐานการผลติใหมท่ีม่ตีน้ทนุตำา่กวา่ เชน่ ใน

ช่วงแรกกอ่นเลกิระบบโควตา้ บางบรษิทัจำาเปน็ตอ้งมฐีานการผลติ

ในหลายประเทศเพือ่ใหส้ามารถขายสนิค้าได้ตามโควต้า แตห่ลงัเลกิ

ระบบโควต้าหลายบริษัทจะย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศท่ีมีต้น

ทนุตำา่กว่า  ซ่ึงสว่นใหญเ่ปน็ประเทศกำาลงัพฒันาในทวปีเอเซยี รวม

ถงึการแสวงหาพนัธมติรทางธรุกจิ หรือการรวมตัวเพือ่ผลประโยชน์

ทางธุรกจิ เพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัหรอืการผลติรว่ม  

(Joint Manufacturing)  โดยผูผ้ลติมกีารจัดหาสนิค้ามากกวา่หนึง่ท่ี  

(Dual Sourcing) โดยส่วนหน่ึงผูผ้ลติ (Supplier) จะเลอืกผลติหรอื

ประกอบสินค้าใกล้ ๆ กับประเทศผู้ซื้อ (Buyer) และอีกส่วนหนึ่ง

จะผลิตหรือประกอบในประเทศที่มีต้นทุนตำ่ากว่า เพื่อให้ทันต่อคำา

สั่งซื้อ และลดระยะเวลาการผลิต (Shorter Lead-Time) 

การปรับเปล่ียนบทบาทผู้ผลิตและผู้ซ้ือ
 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ผลิตและผู้ซื้อจะมีบทบาท

ร่วมกันในกระบวนการผลิต และการตลาดตลอดห่วงโซ่อุปทาน  

โดยปรับบทบาทของตนเองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน และ

ลดข้อจำากัดต่าง ๆ ออกไป เช่น ศึกษาแนวโน้มผู้บริโภคร่วมกัน 

(Consumer Trends)  โดยผู้ผลิตสามารถรวบรวม และวิเคราะห์

ข้อมูลของผู้บริโภคที่เป็นผู้ซื้อหลาย ๆ รายที่เป็นลูกค้าได้ และ

ยังสามารถนำาแนวโน้มของผู้บริโภคมาช่วยในการพัฒนาสินค้า 

(Product Development) ร่วมกันได้ เช่น 

 1) การคาดการณ์ความต้องการของผู้บริโภคร่วมกัน 

(Demand Forcasting)  โดยผูผ้ลติอาจขอใหผู้ซ้ือ้แตล่ะรายชว่ย

ประมาณการยอดขายจากผู้บริโภคในกลุ่มต่าง ๆ ในขณะเดียวกัน

ผู้ผลิตก็แบ่งปันข้อมูลแนวโน้มของความต้องการของผู้บริโภคที่ได้

รวบรวมมาทั้งหมดเป็นการตอบแทน

 2) การออกแบบร่วมกัน (Designing) เนื่องจากผู้ผลิต

มคีวามรู้ทางเทคนิคมากกวา่ผูข้าย ในขณะเดียวกนัผูข้ายกม็คีวามรู้

ทางการตลาดมากกวา่ผูผ้ลติ  ดังนัน้จงึเกดิโอกาสในการผลติสนิคา้

กลุ่มใหม่ (New Product Applications)  เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภคได้

 3) การจดัการคลงัสนิคา้รว่มกนั (Warehousing) โดย

การแบง่ปนัขอ้มลูสนิคา้คงคลงั ทำาใหผู้ซ้ือ้สามารถเหน็สนิคา้คงคลงั

ของผูผ้ลิต และผู้ผลิตกส็ามารถเหน็สนิคา้คงคลงัของผูซ้ือ้ สง่ผลให้

ผู้ผลิตสามารถผลิตและจัดส่งสินค้าได้ทันตามกำาหนดเวลา

 4) การบริหารการขนส่งร่วมกัน  (Logistics)  โดยแบ่งปัน 

ขอ้มลู และตารางการขนสง่  ซึง่ผูซ้ือ้สามารถกำาหนดระยะเวลาการ

ส่งของ และติดตามสถานะการส่งของจากฝ่ายขนส่งของผู้ผลิตได้

 5) การเปลีย่นจากความสมัพันธแ์บบทำาธรุกรรมตอ่ครัง้  

เปน็ความสมัพันธเ์ชิงกลยุทธร์ะยะยาว (Change Form Transac-

tional Relationship to Strategic Long Term Relationship)  

จากการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวของทั้งสองฝ่าย โดยที่ผู้ผลิต

สามารถเห็นและจัดการคำาสั่งซื้อที่เข้ามาได้ และผู้ขายสามารถ

บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของตนเองด้วยการลดเวลาการ

ผลิต การขนส่งลงได้ และมีเวลาพัฒนาสินค้าใหม่ ตลอดจนสร้าง

กระบวนการด้านการขนส่งและระบบสินค้าคงคลังให้มีมาตรฐาน

ดีขึ้น

การปรับเปล่ียนห่วงโซ่อุปทานระดับโลก
 1) การเปลี่ยนจากการจัดหาจากผู้ผลิตหลายราย มา

เปน็การจดัหาจากกลุม่ผูผ้ลติทีส่ามารถตอบสนองไดค้รบวงจร  ซึง่

กลุม่ผูผ้ลติทีผ่ลติไดค้รบวงจรมตีัง้แตก่ารออกแบบจนถงึการพฒันา

สินค้าซ่ึงจะช่วยให้ผู้ซ้ือประหยัดเวลาในการจัดหาและสามารถนำา

สินค้าออกสู่ตลาดได้ทันกับความต้องการของผู้บริโภค ตัวอย่าง

ระดับผู้ประกอบการที่มีเครือข่ายครบวงจร ได้แก่ Li & Fang หรือ

ระดับประเทศ เช่น ฮ่องกง ถือเป็นแหล่งรวบรวมการจัดหาสินค้า

สำาหรับสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มครบวงจรของเอเซีย

 2) ความรวดเร็ว และลดระยะเวลาการผลิต  กำาลังมี

บทบาทสำาคัญในการทำาการค้า ซ่ึงปัจจุบันความต้องการของ

ตลาดและผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมแฟชั่น ดังนั้นความรวดเร็วในการผลิตจึงเป็นปัจจัย

สำาคัญยิ่งที่ผู้ผลิตต้องตระหนักและปรับปรุง วางแผนการผลิตให้ดี

ยิ่งขึ้น

 3) ความน่าเชื่อถือจากมาตรฐานระดับสากล  เป็นปัจจัย

สำาคัญที่ผู้ประกอบการควรตระหนัก และให้ความสำาคัญ เพราะ

หลังจากมีการยกเลิกระบบโควต้า ประเทศพัฒนาแล้วก็หันมาใช้

มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTB) มากขึ้น ในหลาก

หลายรูปแบบ ทั้งทางด้านการกำาหนดมาตรฐานสินค้าจากผู้ผลิต

ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องพัฒนาคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานนั้น ๆ 

อย่างต่อเนื่อง

การก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 การส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ

ต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และหลีกหนีการ

ผลิตจากการประหยัดในขนาดการผลิต (Economy of Scale)  

ซึง่ตอ้งพึง่การใชแ้รงคนเปน็หลกั มาใชฐ้านการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ
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อย่างสมดุล และยั่งยืนบนพื้นฐานการใช้องค์ความรู้การศึกษา 

การสร้างสรรค์งาน การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา การเชื่อมโยงทาง

วัฒนธรรม  การสั่งสมความรู้ของสังคม นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สมัยใหม่ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ ๆ ในการใช้ความ

คิดสร้างสรรค์ลงไปในสินค้า เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการก้าว

ข้ามการกีดกันการค้าที่มิใช่ภาษี เช่น 

• การพัฒนาเส้นใยทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• การปรบักระบวนการผลติเครือ่งจักรเพือ่ใหเ้กดิสนิคา้

ใหม ่ๆ  ทีต่อบสนองการใชง้านทีห่ลากหลาย และตรง

ตามมาตรฐานสากล

• การผลิตสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-

Textile) 

• การผลิตสิ่งทอนาโน (Nano-Textile) 

• การผลิตสิ่งทอเทคนิค/สิ่งทออัจฉริยะ (Technical/

Smart Textile)

• การออกแบบ (Design) การนำาสิง่ทอเทคนิคไปใชเ้ปน็

องค์ประกอบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ

การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในระดับ
ภูมิภาค
 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เพื่อเอื้อประโยชน์

ทางการค้า การเพิ่มอำานาจต่อรอง เช่น การเปิดตัวของประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economics Communication) : AEC 

เป็นความร่วมมือเพ่ือเปิดเสรีทางการค้า การเคลื่อนย้ายแรงงาน

ฝีมือเสรี การเคลื่อนย้ายทรัพยากรที่จำาเป็นต่อการผลิต และสร้าง

มูลค่าเพิ่ม  โดยลดปัญหาการกีดกันทางการค้าต่าง ๆ ลง

การมุ่งสนองตอบความต้องการของ 
ผู้บริโภค
 การปรับเปลี่ยนในการผลิตท่ีสามารถสนองตอบความ

ต้องการของผู้บริโภคได้ตามกลุ่ม สาขาอาชีพ เพศ วัย การศึกษา 

รายได้ รสนิยมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น

 1) การก้าวเข้าสู่สังคมเมือง  การพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงัคมเกดิความเจรญิดา้นตา่ง ๆ  ตามวถิชีวีติของประชากรเกดิการ

เปลีย่นแปลงเขา้สูส่งัคมเมอืงมากขึน้  ซึง่ในเอเซยีจะมปีระชากรใน

สังคมเมืองประมาณ 63 %  หรือประมาณ 3.3 พันล้านคน  ซึ่งจะ

ต้องศึกษาวิถีชีวิตที่ซับซ้อนยุ่งยากขึ้นในรูปแบบการบริโภค การ

ใช้ชีวิต การเข้าถึงเทคโนโลยี การสื่อสาร ความต้องการ/สนใจ

ในสิ่งใหม่ ๆ ที่ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลง และความภักดีในสินค้า

ลดลง ซึ่งผู้ผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจำาเป็นต้องมีความยืดหยุ่น

และสามารถปรับตัวเพื่อสนองตอบความต้องการบริโภคที่หลาก

หลายในสังคมเมือง และเข้าถึงคนกลุ่มนี้ได้ เช่น อาศัยช่องทาง

ใหม่ ๆ ในการเข้าถึง (อินเตอร์เน็ต เครื่องมือสี่อสาร Social 

Media/Face Book, Twitter) โดยผู้ผลิตต้องปรับกระบวนการ

ผลิต และการบริหารจัดการเพื่อสนองตอบความต้องการ 

ที่หลากหลาย อาทิ  เช่น  การผลิตสินค้าแต่ละครั้งในจำานวนน้อย

ลง (Small Lot) แต่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้า

แฟชั่น ซึ่งลูกค้ามีความต้องการที่ซับซ้อน และหลากหลายมากขึ้น 

เช่น หลากหลายประเภท  สีสรร ขนาด  และการใช้งานที่หลาก

หลาย โดยเฉพาะตลาดระดับบน (Hi-end) และตลาดเฉพาะ 

(Niche-Products) 

 2) ภาวะประชากรสูงอายุ  โดยเฉพาะในสังคมของ

ประเทศพัฒนาแล้วและกำาลังพัฒนา มีประชากรวัยทำางานลด

ลง อัตราการเกิดตำ่าลง เสรีภาพในการแต่งงานต่างเช้ือชาติ

ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากร และแรงงานมากขึ้น ส่ง

ผลให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไป แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากร

ในจีน และอินเดีย เป็นต้น  ซ่ึงจะต้องมีการวางแผนและ

พัฒนาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มให้สอดคล้องกับความต้องการ 

ที่เปลี่ยนไป

 3) ความใส่ใจเรื่องสุขภาพ  มีมากขึ้นเป็นโอกาสในการ

พัฒนาสิ่งทอใหม่ ๆ  ทางสุขภาพ (Health Textile) เพื่อตอบสนอง

ความต้องการที่มีมากขึ้น

 4) กระแสใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม  ส่งผลกระทบต่อการ

พัฒนารูปแบบ กระบวนการผลิต สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

รวมถึงการออกแบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำาลังเป็นข้อกำาหนด

ที่สำาคัญในการดำาเนินการค้าระหว่างประเทศมากขั้น

 5) การให้ความสำาคัญกับสิ่งที่จับต้องไม่ได้  เช่น  

นวัตกรรมการออกแบบ และวัฒนธรรม เพื่อก่อให้เกิดสินค้า
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สร้างสรรค์ประเภทใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด สินค้าเหล่านี้เป็นกระแสที่

กำาลังมาแรง ทั้งยังเป็นโอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการ

ต่าง ๆ อีกด้วย

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความได้เปรียบในการ
แข่งขันระดับโลก
 การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในสภาพแวดล้อม

ใหม่ที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ให้เกิดมาตฐานเพิ่มโดยพัฒนา

นวัตกรรม เทคโนโลย ีการบรหิารจดัการผา่นระบบเครอืขา่ยความ

ร่วมมือทางธุรกิจในระดับสากล เช่น

 1) การปรับเปลี่ยนความยืดหยุ่นทางการผลิตและการ

สร้างทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน จากเดิมที่การผลิตพิจารณาจากเชิง

ปริมาณ (Economy Scale) เป็นหลัก และให้ความสำาคัญกับสิ่ง

ที่จับต้องได้เพียงอย่างเดียว ก็หันมาปรับเปลี่ยนหรือมุ่งพัฒนาขีด

ความสามารถใหม้คีวามยดืหยุน่ (Convinces of Flexibility) และ

ให้ความสำาคัญกับสิ่งที่จับต้องไม่ได้ (Intangible benefits) เพิ่ม

มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของผู้บริโภค

 2) การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี และนวัตกรรม   จากเดิม

ที่การผลิตใช้แรงงานเป็นหลัก เน้นแต่ด้านประสิทธิภาพด้านเดียว 

หรือเป็นการแข่งขันกันด้วยราคา หรือต้นทุนที่ตำ่ากว่า หันมาใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยี และนวัตกรรม แข่งขันกันด้วยการผลิต
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ความคาดหมายของผูบ้รโิภค เพือ่สรา้งกลุม่ตลาด (Segment) หรอื

จุดแข่งขันใหม่ที่แตกต่างออกไป

 3) การพฒันาทกัษะในการจัดการและความคิดสรา้งสรรค ์ 

จากเดมิทีก่ารผลติมกัเนน้ประสทิธภิาพ  หนัมาเนน้ดา้นการพฒันา
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ต้องการของผู้บริโภค

 4) การปรบัเปลีย่นเปน็ผูส้รา้งสรรค ์ โดยการปรบัเปลีย่น

บทบาทจากผูผ้ลติ เป็นผูส้รา้งสรรคท์ีเ่คยเนน้เฉพาะการผลติสนิคา้ 

ก็จะต้องหันมาเน้นหรือพัฒนาด้านอื่น ๆ มากข้ึนด้วย เช่น การ

ศกึษาแนวโนม้ผูบ้รโิภค (Trends) การคาดการณค์วามตอ้งการของ

ผู้บริโภค (Demand Forecasting) การออกแบบ (Design) การ

จดัการคลงัสนิคา้ (Warehousing) และการขนสง่ (Logistics) เพ่ือ

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

 5) การสรา้งเครอืข่ายและพนัธมติรทางการคา้  จากเดมิที่

เคยทำาธรุกจิเชงิเดีย่ว กห็นัมาสรา้งพนัธมติรและเครอืขา่ยทางธุรกจิ

ในระยะยาว เพื่อเพิ่มอำานาจต่อรองกับผู้ซื้อ เพิ่มขีดความสามารถ

ในการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดกระบวนการ

สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ร่วมกัน

 ดงันัน้ภาคธรุกจิจะตอ้งมกีารพฒันาหรอืปรบัเปลีย่นเพือ่

ใหเ้กดิความยดืหยุน่ในกระบวนการผลติ การคดิสรา้งสรรค ์การ

พฒันาเชือ่มโยงเครอืขา่ยทางการผลติและการค้ารว่มกนั รวมถงึ

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงและเป็น

ที่ต้องการของตลาด เช่น สิ่งทอเทคนิค (Technical Textile) 

หรือการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดคล้องกัน 

เปน็สิง่ทีจ่ะตอ้งรว่มกนัพฒันาเพือ่ผลกัดนัใหเ้กดิการปรบัเปลีย่น

ทางการบรหิารจดัการทีม่ขีดีความสามารถในการแขง่ขนัสงูภาย

ใต้กฏเกณฑท์ีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัการแขง่ขนัในเวทรีะดบั

โลกไดอ้ยา่งยัง่ยนื ซึง่ปจัจบุนัมผีูป้ระกอบการหลายรายได้เตรยีม

ยา้ยฐานการผลติไปยงัประเทศเพือ่นบา้นแลว้ รวมถงึประเทศใน

เอเซียใต้ เช่น บังคลาเทศ และศรีลังกาด้วย  ซึ่งไม่แปลกเลยที่มี

การย้ายฐานการผลิตของสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  เนื่องจากเป็น 

กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการย้ายฐานการผลิตได้ง่าย (Footloose) 

จากแหลง่ทีม่ตีน้ทนุสงูสูแ่หลง่ทีม่ตีน้ทนุตำา่กวา่ ดงัทีเ่คยมมีาแลว้

ในญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ เป็นต้น •

ข้อมูลอ้างอิง : แผนแม่บทการพัฒนาสิ่งทอและเครื่องนุ่มห่มไทย 

พ.ศ. 2555 - 2559
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 หากยงัจำากนัได ้ขอ้ความ
ขา้งต้นเปน็หวัขอ้ขา่วทีพ่าดอยูใ่น
หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์หลาย
ฉบับในช่วงที่มวลนำ้ามหาศาลได้
จู่โจมพื้นที่ในภาคกลางและภาค
เหนือตอนล่างของประเทศไทย
เมื่อเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 

2554 ก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบอย่างมากต่อภาค
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ผู้เขียนเช่ือว่า
ปัญหาที่ประเทศไทยเกิดนำ้าท่วมที่รุนแรงมากขึ้น ประกอบกับ
ระดับนำ้าทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นในเวลาน้ี ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) และภาวะ
โลกร้อน (Global warming) ที่เรากำาลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน จาก
ข้อมูลและสถิติที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนได้ส่งผลกระทบโดยตรงที่สำาคัญคือ 
อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศเพ่ิมสูงขึ้น เกิดสภาพนำ้าท่วมติดต่อกัน
ยาวนานในหลายพื้นที่ รุนแรงมากและบ่อยขึ้น สร้างปัญหาอย่าง
มากตอ่การบรหิารจดัการทรพัยากรนำา้ของประเทศ และเกดิความ
สญูเสยีทางเศรษฐกจิคดิเปน็มลูค่ามหาศาลในชว่งทศวรรษท่ีผา่นมา
 ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลก
ร้อนเป็นปัญหาวิกฤตที่นับวันจะรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น 
ทำาให้ประชาคมโลกเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงภัยพิบัติท่ีจะ
ทำาให้เกิดหายนะขึ้นได้  การประชุมองค์การสหประชาชาติว่าด้วย
สิง่แวดลอ้มและการพฒันาทีย่ัง่ยนื (United Nations Conference 
on Environment and Development – UNCED) หรือที่เรียก
ว่า Earth Summit จึงได้เกิดขึ้น และมีการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ
สิง่แวดล้อมตามมาอยา่งต่อเนือ่งเพือ่หาทางแกไ้ขปญัหาดงักลา่วใน
ระดับนานาชาติ และนำาไปสู่การรับรองปฏิญญา แผนปฏิบัติการ 
แถลงการณ ์และการจดัทำาความตกลงระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง

. . จาก Global Warming
ถึงอุทกภัยประเทศไทย : 
อุตสาหกรรมจะพัฒนาไปทางไหน ?

อุตสาหกรรมไทยจม
บาดาล สะดดุทัง้โลก
พิษนํ้าท่วมในประเทศไทยกระทบอุตสาหกรรมโลกเนื่องจากภาวะขาดแคลนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ไทยเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เฉพาะในพื้นที่ภาคกลาง 
โรงงานมากกว่า 100 
โรงงาน ได้รับผลกระทบ
จากภาวะนํ้ าท่ วมใหญ

นิคมอุตสาหกรรมจมน้ํา 
คาดมคีนตกงานชัว่คราว
ถึ ง  200 ,000 คน

ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม
ยังไม่สิ้นสุด ความเสียหายยัง
คงเพิ่มขึ้น ที่ต้องติดตามหลัง
จากน้ีคอืการฟืน้ตวัทางเศรษฐกจิ
ของไทยจะทำาได้ เร็ วแค่ ไหน
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) และภาวะ
โลกร้อน (Global warming) ที่เรากำาลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน จาก
ข้อมูลและสถิติที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนได้ส่งผลกระทบโดยตรงที่สำาคัญคือ 
อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศเพ่ิมสูงขึ้น เกิดสภาพนำ้าท่วมติดต่อกัน
ยาวนานในหลายพื้นที่ รุนแรงมากและบ่อยขึ้น สร้างปัญหาอย่าง
มากตอ่การบรหิารจดัการทรพัยากรนำา้ของประเทศ และเกดิความ
สญูเสยีทางเศรษฐกจิคดิเปน็มลูค่ามหาศาลในชว่งทศวรรษท่ีผา่นมา
 ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลก
ร้อนเป็นปัญหาวิกฤตที่นับวันจะรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น 
ทำาให้ประชาคมโลกเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงภัยพิบัติท่ีจะ
ทำาให้เกิดหายนะขึ้นได้  การประชุมองค์การสหประชาชาติว่าด้วย
สิง่แวดลอ้มและการพฒันาทีย่ัง่ยนื (United Nations Conference 
on Environment and Development – UNCED) หรือที่เรียก
ว่า Earth Summit จึงได้เกิดขึ้น และมีการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ
สิง่แวดล้อมตามมาอยา่งต่อเนือ่งเพือ่หาทางแกไ้ขปญัหาดงักลา่วใน
ระดับนานาชาติ และนำาไปสู่การรับรองปฏิญญา แผนปฏิบัติการ 
แถลงการณ ์และการจดัทำาความตกลงระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง

หลายฉบับ ซ่ึงรวมถึงกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 
Convention on Climate Change – UNFCCC) ในป ีพ.ศ. 2535  
และพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ในปี พ.ศ. 2540 โดยพิธี
สารเกยีวโตจะเป็นกลไกในการทำาใหก้รอบอนสุญัญา UNFCCC ดงั
กล่าวมีผลในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันทั้งกรอบ
อนุสัญญา UNFCCC และพิธีสารเกียวโตแล้ว และได้มีส่วนร่วมใน
การเจรจาและดำาเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มาโดยตลอด   กรอบอนุสัญญาฯ และพิธีสารฯ ดังกล่าวตั้งอยู่
บนพื้นฐานของข้อสรุปผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ว่ากิจกรรม
ของมนุษย์เป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศและภาวะโลกรอ้น นัน่คอืการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 6 ชนดิ 
ไดแ้ก ่กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO

2
)  กา๊ซมเีทน (CH

4
)  กา๊ซไนตรสั

ออกไซด์ (N
2
O)  ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC)  ก๊าซเพอร์ฟลู

ออโรคาร์บอน (PFC)  และก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF
6
)            

ขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศของโลก ซึ่งเมื่อมีปริมาณก๊าซเหล่านี้ขึ้นไป
สะสมอยู่ที่ชั้นบรรยากาศของโลกนานเข้าและมีความเข้มข้นมาก                          
ถึงระดับหนึ่งก็จะเป็นเสมือนเรือนกระจก (Greenhouse   
Effect) ที่ห่อหุ้มโลกไว้ไม่ให้มีการระบายความร้อนได้สะดวกจึง
เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming) ขึ้น (ยังมีก๊าซเรือนกระจก
ท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ท่ีสำาคัญอีกชนิดหนึ่ง คือ สาร CFC                                                   
(Chlorofluorocarbon) ซ่ึงใช้เป็นสารทำาความเย็นและใช้ในการ
ผลิตโฟม แต่ไม่ถูกกำาหนดไว้ในพิธีสารเกียวโต เนื่องจากเป็นสารที่
ถูกจำากัดการใช้ในพิธีสารมอนทรีออลแล้ว)  ดังนั้น เพื่อหลีกเล่ียง
ผลกระทบรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะ
โลกร้อน คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate 
Change – IPCC)  ซึ่งทำาหน้าที่สนับสนุนการจัดทำาอนุสัญญา
สหประชาชาตวิา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (UNFCCC) 

อัจฉรียา  เทพัฒนพงศ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
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ได้ทำาการศึกษาและเสนอแนะว่าประชาคมโลกควรลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลงจนกระทั่งเหลือไม่เกินร้อยละ 60 – 80 ของ
ระดับที่ทั่วโลกปล่อยออกในปี พ.ศ. 2533  ทั้งนี้ เพื่อให้ความเข้ม
ข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศคงอยู่ในระดับท่ีไม่เกิด
ความเสีย่งตอ่ระบบภมูอิากาศ และเพือ่ใหร้ะบบนเิวศสามารถปรบั
ตัวตามธรรมชาติต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ด้วย
 การจัดทำาอนุสัญญาฯ และพิธีสารฯ ดังกล่าว รวมท้ัง
ข้อเสนอแนะให้ประชาคมโลกลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก                   
มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการกำาหนดนโยบาย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ซึง่รวมถงึนโยบายและทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม
ไทยด้วย เนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็น
ปัญหาการพัฒนาที่มิอาจมองแยกส่วนว่าเป็นปัญหาเฉพาะด้าน
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นการกำาหนดนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศของประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจำาเป็นต้องผูกโยง
เขา้หากลไกการพัฒนาทกุชนดิรวมทัง้การพฒันาอตุสาหกรรม การ
คา้และการลงทนุ และท่ีสำาคัญจะต้องมองมติิสงัคมควบคู่ไปกบัการ
เน้นประสิทธิภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้า ซ่ึงเป็นมิติ
ทางเศรษฐศาสตร์ด้วย
 นอกจากจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศดังกล่าวข้างต้นแล้ว ภาคอุตสาหกรรมและภาค
เศรษฐกิจอ่ืน ๆ ของไทยยังต้องเตรียมรับมือกับมาตรการและ
พันธกรณีภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ รวมท้ังมาตรการต่างๆ 
ท่ีประเทศคู่ค้าท่ีสำาคัญของไทยได้กำาหนดข้ึนเพ่ือควบคุมการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกซ่ึงมีแนวโน้มจะเป็นเคร่ืองมือในการกีดกันและก่อ
ให้เกิดปัญหาข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศของไทยมากข้ึน 
ดังน้ัน การกำาหนดนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทยซ่ึงรวมถึงนโยบายและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
ไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือลดทอนผลกระทบ 
และแสวงหาประโยชน์จากการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ จึงมีความสำาคัญและจำาเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องเร่ง
ดำาเนินการให้ไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกัน
 การพิจารณากำาหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมภายใต้สภาวะแวดล้อมดังกล่าวจึงจำาเป็นต้องคำานึง
ถึงปัจจัยสำาคัญ (Significant factors) ทั้งที่เป็นปัจจัยส่งเสริม
และเป็นปัจจัยต้านการตัดสินใจนโยบายในเชิงรุกของประเทศ 
โดยจะต้องมีการประเมินผลประโยชน์ของประเทศไทยควบคู่ไป
กับความจำาเป็นที่ประเทศไทยจะต้องพึ่งพาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ความต้องการและแรงกดดันจากภาคเอกชนและภาค
สังคม รวมทั้งการเผยแพร่และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับทุกภาคส่วน ทั้งผู้ที่มีบทบาท
สำาคัญในกระบวนการกำาหนดนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ ภาคอุตสาหกรรมซึ่งรวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม (SMEs) ตลอดจนสาธารณชนทั่วไป
 นอกจากนั้น ภาครัฐควรมีสิ่งจูงใจเพื่อเป็นแรงกระตุ้น
และสรา้งจติวญิญาณใหผู้ป้ระกอบการตระหนกัถึงความสำาคญัของ     
สิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองผู้บริโภคและ
ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของสภาพภูมิอากาศที่เปล่ียนแปลง
ไป ทั้งนี้ การจะตัดสินใจกำาหนดนโยบายใดๆ ควรจะต้องรีบส่ง
สัญญาณที่ถูกต้องและชัดเจนเสียแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้องสามารถเตรียมความพร้อม และปรับตัววางแผนการ
ลงทุนที่ยั่งยืนเพื่อรองรับนโยบายดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศในระยะยาว
 ทิศทางการพฒันาอตุสาหกรรมของไทยในปัจจบุนัทีมุ่ง่ส่ง
เสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบ
การ SMEs ดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความรับ
ผิดชอบต่อสังคมเพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรมสีเขียว จึงเป็นแนวทาง
สำาคัญท่ีจะพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืนและสอด
รับกับการแก้ไขปัญหาและการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนใคร่ขอเน้น
ยำ้าว่า มาตรการหรือโครงการเชิงรุกใด ๆ ที่จะส่งเสริมการพัฒนา
อตุสาหกรรมท่ีหลากหลายมากข้ึน และสง่เสรมิการลงทุนทีเ่ปน็มติร
กบัสิง่แวดลอ้มมากขึน้ ควรถอืเปน็นโยบายสำาคญัทีท่ัง้ภาครฐั ภาค
เอกชนและภาคสงัคม รวมทัง้ชมุชนทีเ่กีย่วข้องควรจะไดม้สีว่นรว่ม
ในการพิจารณากำาหนด (Design) เพื่อนำาไปปฏิบัติ (Implement) 
และสอดส่องดูแลรับผิดชอบร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อได้ว่า
จะทำาให้การพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมีทิศทางการขับเคลื่อนไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียวท่ีเป็น
รูปธรรม สามารถส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืนไปพร้อม ๆ กับความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม และการ
ปกป้องดูแลสภาพแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และเกื้อหนุนต่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป • 

อ้างอิง :

 1. http://unfccc.int,   http://202.129.59.73/
hotworld/greenhouse/greenhousegas.htm, http://
www.tgo.or    http://th.wikipedia.org
 2. ต่อยอดจากการสัมมนาเรื่อง social and Eco-
logical Market Economy กบัการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
ประเทศไทย จัดโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของเยอรมัน (GIZ) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมเด
วิส กรุงเทพฯ
 3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 
“รายงานแห่งชาติฉบับท่ี 2 เสนอต่อ อนุสัญญาสหประชาชาติ 
วา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ” (รา่งตน้ฉบับเพ่ือ
เรียบเรียงเป็นภาษาอังกฤษ)
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 ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement : 
FTA) ไทย-เปรู เป็นความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีของไทย
ฉบับล่าสุด ที่ได้มีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
ตลอดระยะเวลาการเจรจาที่ยาวนานนับต้ังแต่วันที่ 17 ตุลาคม 
2546 ไทยและเปรูได้ลงนามกรอบความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้น
ส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น (Framework Agreement 
on Closer Economic Partnership) ครอบคลุมเรื่องการเปิด
เสรีการค้าสินค้า การค้าบริการและการลงทุน การอำานวยความ
สะดวกทางการคา้และความรว่มมอืทางเศรษฐกจิต่างๆ โดยทัง้สอง
ประเทศไดด้ำาเนนิการจัดทำาพธิสีารเพือ่เรง่เปดิเสรกีารค้าสนิคา้และ
อำานวยความสะดวกทางการค้าเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น 4 ฉบับ โดย
มีสาระสำาคัญ ได้แก่ การเร่งลดภาษีนำาเข้าสินค้าบางส่วน (Early 
Harvest) จำานวนร้อยละ 70 ของรายการสินค้าทั้งหมด แบ่งเป็น
ลดภาษีศูนย์ทันทีร้อยละ 50 และทยอยลดภาษีเป็นศูนย์ภายใน 
5 ปี ร้อยละ 20 เพื่อนำาร่องเปิดประตูให้สินค้าของไทยเข้าสู่ตลาด  
ลาตินอเมริกา ปัจจุบัน เปรูเป็นคู่ค้าอันดับที่ 5 ของไทยในภูมิภาค
ลาตินอเมรกิา แมว้า่การคา้ระหวา่งไทยกบัเปรอูาจจะยงัมมีลูคา่ไม่
สงูมากนัก เฉลีย่ประมาณปลีะ 230 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ แตก่ม็แีนว
โน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงนับเป็นโอกาสทองของภาค
อุตสาหกรรมไทย ที่จะใช้ FTA ฉบับล่าสุดนี้ เป็นเครื่องมือในการ
ขยายการค้าให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้นและเก็บเกี่ยวการใช้ประโยชน์ให้ได้
อย่างสูงสุด

การลด/ยกเลิกภาษี
 ประเทศไทยผูกพันรายการสินค้าที่ยกเลิกภาษี 3 กลุ่ม 
จำานวน 5,962 รายการ ได้แก ่1.) ลดภาษีทนัท ี3,846 รายการ เชน่ 
สินแร่และหัวแร่สังกะสี ปลาหมึกแช่แข็ง สังกะสีออกไซด์ องุ่นสด 
เศษอลมูเินียม 2.) ลดภาษีเปน็ศนูยภ์ายใน 5 ป ี2,044 รายการ เชน่ 
นำ้ามันปลา ไข่ปลา กุ้งแช่แข็ง อาหารทะเลปรุงแต่ง ส่วนประกอบ
เพชรพลอยเทียม ของทำาด้วยโลหะมีค่า 3.) สินค้าย่อยที่มีรูปแบบ
การลดภาษตีา่งกนั (ลดภาษีทนัท/ีลดภาษีเปน็ศนูยภ์ายใน 5 ปี) 72 
รายการ เชน่ เคมภีณัฑ ์ในขณะทีป่ระเทศเปรผูกูพนัรายการสนิคา้ท่ี
ยกเลกิภาษ ี2 กลุม่ จำานวน 5,259 รายการ ไดแ้ก่ 1.) ลดภาษทีนัท ี
3,985 รายการ เช่น รถยนต์ปิคอัพ เครื่องซักผ้า พลาสติก อุปกรณ์
สื่อสาร ปริ้นเตอร์ ไมโครเวฟ เคร่ืองรับวิทยุ เคร่ืองปรับอากาศ 
อุปกรณ์กีฬา ยางและผลิตภัณฑ์ เส้นใยสั้นสังเคราะห์ 2.) ลดภาษี
เปน็ศนูยภ์ายใน 5 ป ี1,274 รายการ เชน่ ทอ่เหลก็ เครือ่งจกัร ดา้ย 
ส่วนประกอบ ยานยนต์ เครื่องดนตรี เป็นต้น

รูปแบบ ฝา่ยเปรู ร้อยละ ฝา่ยไทย ร้อยละ

A ยกเลิกภาษีทันที 3,985 54.21 3,846 46.34

B ยกเลิกภาษีภายใน 

5 ปี

1,274 17.33 2,044 24.63

AB - 0 72 0.87

The Rest สินค้าที่จะ

เจรจาต่อไป

2,092 28.46 2,338 28.16

รวม 7,351 100 8,300 100

สินค้าอุตสาหกรรมท่ีคาดว่าจะได้ประโยชน์
 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้เคยทำาการ
ศึกษาเบ้ืองต้น เรื่อง“ความสามารถทางการแข่งขันของสินค้า
อตุสาหกรรมไทยในกลุม่ Early Harvest ภายใตค้วามตกลงการคา้
เสรีไทย-เปรู” เมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยใช้ดัชนีค่าความได้เปรียบเชิง
เปรยีบเทยีบ (Revealed Comparative Advantage : RCA) ของ
การสง่ออกสนิคา้ไทยไปยงัเปร ูระหวา่งป ีพ.ศ. 2547-2551 พบวา่ 
สนิคา้อตุสาหกรรมไทยทีม่ศีกัยภาพการผลติและขดีความสามารถ
ทางการแข่งขัน ที่คาดว่าจะได้ประโยชน์ในกลุ่ม Early Harvest 
ภายใต ้FTA ไทย-เปร ูเมือ่มผีลบงัคบัใชแ้ลว้ โดยภาพรวมประกอบ
ด้วยกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ดังนี้
 อุตสาหกรรมยานยนต์ : รถยนต์ปิคอัพเครื่องยนต์ดีเซล
ไมเ่กนิ 5 ตนั เปน็สนิคา้ทีไ่ทยมศีกัยภาพและความสามารถทางการ
แข่งขันมากที่สุด ซึ่ง FTA ไทย-เปรูจะสามารถช่วยขยายปริมาณ
การค้าให้เพิ่มมากขึ้นได้อีก เนื่องจากไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์
ปิคอัพที่แข็งแกร่ง ส่วนเปรู ยังเป็นประเทศกำาลังพัฒนา ประชากร
มรีายไดไ้มส่งูมาก จงึนา่จะมคีวามตอ้งการใช้รถยนตปิ์คอพัมากกวา่
รถยนตส์ว่นบุคคล และนา่จะขยายตวัในตลาดลาตนิอเมรกิาไดเ้ปน็
อย่างดี เพราะผู้ส่งออกไทยมีโรงงานเป็นของตนเองและสามารถ
ผลติสนิคา้คณุภาพสงูตามมาตรฐานสากลตรงกบัความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภค อกีทัง้บรษิทัแมข่องญีปุ่น่และสหรฐัอเมรกิาตา่งสนบัสนนุ
ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตเพื่อการส่งออกได้อย่างเต็มที่
 อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ : 1.) เครื่องซัก
ผ้าความจุเกิน 10 กิโลกรัม เป็นสินค้าท่ีไทยมีศักยภาพและความ
สามารถทางการแข่งขันอยู่ในระดับท่ีสูง โดยได้เริ่มบุกเข้าสู่ตลาด
เปรบู้างแลว้ในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา เนือ่งจากเปรมูคีวามตอ้งการ

ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย – เปรู 
: ประตูสู่ลาตินอเมริกา
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ใช้เครื่องซักผ้าขนาดใหญ่รองรับการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม สอดคล้องกับข้อมูลปริมาณการผลิตเครื่องซัก
ผ้าจากกลุ่มโรงงานตัวอย่างของ สศอ. พบว่า ปริมาณการผลิต
เครื่องซักผ้ามีแนวโน้มของอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ด้วยเช่นกัน 2.) หลอดไฟฟ้าฟูลออเรสเซนต์ชนิดฮอตแคโทด เป็น
สินค้าที่มีศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขันด้วย แต่พบ
ว่ามีแนวโน้มที่ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากเปรูนำาเข้าสินค้าดังกล่าว
จากจีนมากขึ้นและมีอัตราการนำาเข้าเพ่ิมขึ้นด้วย ซึ่งหากไทยไม่
รักษาความสามารถทางการแข่งขันเอาไว้ อาจทำาให้เสียตลาดของ
ผู้นำาเข้าอันดับสองของเปรูสำาหรับรายการสินค้านี้ได้ 3.) อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ (แป้นพิมพ์ เมาส์ ปากกาแสง ก้านควบคุม จอ
สมัผสั) พบวา่เปน็สนิคา้ทีม่ศีกัยภาพ ซึง่มปีรมิาณการผลติอปุกรณ์
คอมพิวเตอร์ของไทยเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยไทยเป็นคู่ค้า 1 ใน 10 
ของเปรูที่นำาเข้าในสินค้าชนิดนี้ และเปรูมีคู่ค้าหลัก ได้แก่ จีน และ 
ประเทศในทวีปอเมริกา คือ สหรัฐอเมริกา บราซิล และ เม็กซิโก 
อยู่แล้ว ดังน้ัน นอกจากการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพตามท่ีคู่ค้า
ตอ้งการไดแ้ล้ว ควรใหค้วามสำาคญักบัการบรหิารจัดการ เชน่ ราคา
สินค้า การขนส่ง เพื่อให้มีสามารถทางการแข่งขันในตลาดเปรูได้
เพิ่มมากขึ้นด้วย 
 อุตสาหกรรมยางรถยนต์ : 1.) ยางนอกชนิดอัดลมที่
เป็นของใหม่ใช้กับรถจักรยานยนต์ เป็นสินค้าที่มีแนวโน้มเติบโต
ได้ดี ปริมาณการผลิตมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองตลอด เพราะ
สนับสนุนอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ โดยไทยมีความได้เปรียบ
ในแง่วัตถุดิบ คือเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติติดอันดับโลก ทำาให้ผลิต
ยางรถจักรยานยนต์ได้มากขึ้น ทั้งในส่วนของการประกอบเป็นรถ
จักรยานยนต์ใหม่ และในส่วนของยางอะไหล่ อย่างไรก็ดี ตลาด
ของยางรถจักรยานยนต์มีการแข่งขันสูงทั้งตลาดภายในและตลาด
ต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดเปรู มีคู่แข่งที่สำาคัญคือ ไต้หวัน และ
จีน ซ่ึงมคีวามไดเ้ปรียบในแงต่น้ทนุการผลติ อกีทัง้มคีณุภาพสนิคา้
หลายระดบั ดงัน้ันการพฒันาคณุภาพของไทยใหอ้ยูใ่นระดบัสากล 
และการพฒันาผลติภณัฑจึ์งจำาเปน็ต้องทำาควบคู่กนัไป 2.) ยางนอก
ชนิดอัดลมที่เป็นของใหม่ใช้กับรถจักรยาน เป็นสินค้าที่มีแนวโน้ม
ขยายตัวได้ดี เป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนเติบโตตามการผลิตรถ
จักรยาน โดยเฉพาะในปัจจุบันในสถานการณ์ที่โลกต้องเผชิญกับ
ภาวะราคานำ้ามันที่ปรับสูงขึ้นมากและกระแสอนุรักษ์ธรรมชาติ 
ทำาให้การใช้จักรยานเพิ่มมากขึ้นด้วย ผู้ผลิตของไทย ส่วนหนึ่ง
เป็นการรับจ้างผลิตเพื่อส่งออกตามคำาสั่งซื้อล็อตใหญ่ๆ ที่จะนำาไป
ติดแบรนด์เนมของลูกค้าต่างชาติ ทำาให้การผลิตยางรถจักรยาน
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย สำาหรับตลาดการส่งออกของยางรถจักรยานก็
คล้ายกับยางรถจักรยานยนต์ คือ ตลาดยางใหม่และตลาดอะไหล่ 
โดยตลาดเปรู แม้มูลค่าการส่งออกจะยังไม่สูงนัก แต่เม่ือภาษีนำาเข้าท่ี
ลดลงน่าจะทำาให้การส่งออกยางรถจักรยานน่าจะขยายตัวดีข้ึน แต่มีคู่
แข่งท่ีสำาคัญ คือ จีน ท่ีเป็นผู้นำาตลาดครองส่วนแบ่งสูงท่ีสุดของมูลค่า
ส่งออกท้ังโลก อีกท้ังยังมุ่งตลาดเป้าหมายเดียวกับไทย 
 อตุสาหกรรมเครือ่งมือแพทย ์: 1.) ชดุอปุกรณ์และเครือ่ง
ที่ใช้ทางหลอดเลือดดำา รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องใช้ทางอิเล็กทรอ
นิคส์ และ 2.) หลอดสวนชนิดใช้แล้วทิ้ง ที่มีการส่งออกไปยังเปรู 

คาดว่าน่าจะได้ประโยชน์จาก FTA ไทย-เปรู แต่พบว่าปริมาณการ
คา้เริม่ลดลง ซึง่อาจเกดิจากการทีท่ัง้ไทยและเปรตูา่งไมไ่ดเ้ปน็คู่ค้า
ที่สำาคัญในกลุ่มสินค้าประเภทนี้ เนื่องจากเปรูเป็นหนึ่งในฐานการ
ผลติเครือ่งมอืแพทยใ์นภมูภิาคอเมรกิาใตข้องสหรฐัอเมรกิา สนิคา้
ท่ีผลติได ้จงึสง่ออกไปยงัสหรฐัอเมรกิาเป็นสว่นใหญ ่สำาหรบัการนำา
เข้า เปรูสามารถนำาเข้าสินค้าประเภทนี้จากกลุ่มอเมริกาใต้ด้วยกัน 
ในราคาที่ถูกกว่านำาเข้าจากไทย เนื่องจากระยะทางในการขนส่งที่
ไกลทำาให้ราคาสินค้าต้องขยับเพิ่มด้วย ดังนั้น ไทยจึงไม่ใช่คู่ค้าที่
สำาคัญของเปรู จึงน่าจะไม่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเครื่องมือ
แพทย์ทั้งของไทยและเปรู และน่าจะมีพัฒนาการทางการค้าท่ีส่อ
แนวโน้มที่ดีในอนาคต โดยพบข้อสังเกตว่าสินค้ารถพยาบาลของ
ไทย เริม่มกีารสง่ออกไปยงัเปรมูากข้ึน เป็นการสง่สญัญาณวา่ สนิคา้
อปุกรณเ์ครือ่งมอืแพทยข์องไทยทีส่ง่ออกไปยงัเปรจูะเริม่มบีทบาท
อีกครั้ง 
 อุตสาหกรรมสิ่งทอ : เส้นใยสั้นเทียม เป็นเส้นใยที่มี
ความยาว 2 – 46 ซม. โดยปกตแิลว้มกัจะทำาเปน็เสน้ยาวกอ่นแลว้
จึงตัดเป็นเส้นใยสั้นตามที่กำาหนด ข้อมูลการผลิตพบว่า เส้นใยสั้น
เทียมของไทยมีแนวโน้มเติบโตได้ดี ปริมาณการผลิตมีการขยาย
ตวัอยา่งตอ่เนือ่ง และมโีอกาสท่ีจะเตบิโตได ้เนือ่งจากผลผลติเสน้ใย
ธรรมชาติทั้งจากพืชและเส้นใยจากสัตว์มีปริมาณลดลง โดยไทยมี
การส่งเส้นใยสั้นเทียมไปยังอเมริกาใต้ คือ บราซิล แต่ยังมีมูลค่า
ไม่มากนัก อาจเพราะอุปสรรคเรื่องการขนส่ง ท่ีมีระยะทางที่ไกล 
สำาหรับการส่งออกไปยังเปรู เริ่มมีมูลค่าการค้ามาตั้งแต่ปี 2551 ที่
ยังไม่สูงมากนัก แต่คาดหมายได้ว่า เมื่อ FTA ไทย – เปรู มีผลใช้
บงัคบัแลว้ อตัราภาษนีำาเขา้ทีล่ดลงจะทำาใหส้ว่นแบง่ตลาดของไทย
สูงขึ้นในเปรูเพิ่มมากขึ้น 
 ในเบ้ืองต้น ประโยชน์ท่ีไทยจะได้รับจากความตกลงการ
ค้าเสรีฉบับล่าสุด FTA ไทย-เปรู นอกจากจะเป็นการช่วยขยาย
ตลาดใหม่ของไทยแล้ว ยังทำาให้มีข้อได้เปรียบในด้านการแข่งขัน
ของต้นทุน เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าจากประเทศคู่แข่งอื่น โดย
เฉพาะในภมูภิาคเอเชีย นอกจากนี ้การอำานวยความสะดวกทางการ
ค้าที่ไทยจะได้รับจากการเปิดตลาดของเปรู จะทำาให้ภาคเอกชน
ของไทยสามารถเก็บเก่ียวประโยชน์และขยายตลาดไปสู่ภูมิภาค
อเมริกาใต้ ซ่ึงเป็นตลาดใหม่ท่ีมีศักยภาพและมีความเป็นไปได้ที่
จะเพิ่มมูลค่าการค้า เนื่องจากเปรูมีสภาพที่ตั้งทางยุทธศาสตร์อยู่
ก่ึงกลางของภูมิภาค ซ่ึงจะช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาด
ต่างประเทศเดิม ทั้งนี้ ไทยและเปรูมีโครงสร้างการผลิตที่เกื้อหนุน
กนัอยูแ่ลว้ กลา่วคอื สนิคา้สง่ออกของเปรมูายงัไทยเปน็วัตถดุบิหรือ
สินค้าอุตสาหกรรมข้ันต้น ซ่ึงไทยมีความจำาเป็นต้องนำาเข้าอยู่แล้ว 
เช่น สินแร่ทองคำา ทองแดง ตะกั่ว ดีบุก อาหารสัตว์ ด้ายและผ้า
ผนืทำาจากฝา้ยและขนสตัว ์จงึเปน็ทางเลอืกหนึง่ของไทยในการนำา
เข้าวัตถุดิบได้ในราคาถูกจากภาษีนำาเข้าที่ลดลง ในขณะที่สินค้า
ส่งออกของไทยไปเปรูเป็นสินค้าอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ เช่น 
รถยนต์ปิคอัพ ยางรถยนต์ หลอดไฟฟ้า เครื่องซักผ้า คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ซึ่งเปรูไม่มีศักยภาพในการผลิตและต้องนำาเข้าจาก
ต่างประเทศอยู่แล้ว ดังนั้นการเปิดตลาดของทั้งสองฝ่าย จึงน่าจะ
เป็นการเกื้อหนุนระหว่างกันมากกว่าการแข่งขัน • 
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อุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 

รักษาการผู้อำ นวยการสำ นักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

...กับการช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรม
จาก มหาอุทกภัยปี 2554

 เมื่อพูดถึงภาคอุตสาหกรรม ณ เวลานี้ ประเด็นหนึ่ง
ที่หนีไม่พ้นคงเป็นเรื่อง “นำ้าท่วมใหญ่” เม่ือปลายปีที่ผ่านมา 
ฉบับนี้ เราจึงไปสัมภาษณ์ “อุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย หัวหน้า                      
ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาการ              
ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม” หนึ่ง
ในผู้ที่มีบทบาทจากการดำารงตำาแหน่งผู้บริหารของกระทรวง
อตุสาหกรรม ทีเ่ขา้ไปมสีว่นช่วยเหลอืผู้ประกอบการและโรงงาน
อตุสาหกรรมไดม้าสะท้อนภาพและประสบการณเ์หลา่น้ีอกีครัง้...
และแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมต่อจากนี้ไป

■ ในช่วงปลายปี 2554 ท่ีผ่านมา  
ภาคอุตสาหกรรมประสบภัยน้ําท่วมใหญ่ 
อยากให้ท่านเล่าส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับภาคอุตสาหกรรม
 เมื่อช่วงปลายปี 2554 ที่ผ่านมา ถ้าจำากันได้ประมาณ
กลางปีที่เริ่มมีพายุเข้ามาในประเทศไทย ทยอยเข้ามาตามฤดูกาล 
ช่วงแรกๆ ดูเหมือนว่าเป็นปกติ มีภาวะนำ้าท่วมและเกิดดินถล่ม
ตั้งแต่ภาคเหนือ ลงมา ทยอยลงมาในพื้นที่บางส่วนของภาคเหนือ
ตอนล่าง ซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้วิตกกันมาก พอมาช่วงราวเดือน

สิงหาคม กันยายนมีพายุเข้ามากเกินปกติ และเกินปริมาณนำ้า
กักเก็บในส่วนของเขื่อนต่างๆ ในภาคเหนือ ภาคกลางตอนบนใน
ปริมาณที่สูง และไม่ได้ปล่อยออกมาเท่าที่ควร 
 เน่ืองจากเจอพายุหลายลูกปริมาณนำ้าล้นจนเกินความ
สามารถของแม่นำา้สายต่างๆ ทำาให้เกิดนำา้ท่วมเป็นระยะๆ ต้ังแต่หลาย
จังหวัดในภาคเหนือลงมาเร่ือยๆ นครสวรรค์ ลพบุรี ชัยนาท อยุธยา 
ปทุมธานีและมาถึงกรุงเทพฯ ซ่ึงปริมาณนำ้ามากมายมหาศาลท่ีล้น
ออกมาจากการระบายในแม่นำา้ ทำาให้เกิดนำา้ท่วมขังในบริเวณพ้ืนท่ี
ลุ่มแม่นำา้เจ้าพระยา แต่เน่ืองจากว่าในหลายๆ พ้ืนท่ีค่อนข้างตำา่ จะ
มีนำา้ท่วมขังในระดับท่ีสูง ซ่ึงในตอนน้ันการป้องกันเน่ืองจากว่าการ
เตรียมการอาจจะน้อยเกินไป ส่งผลให้เกิดนำา้ท่วมนอกจากในพ้ืนท่ี
เกษตรแล้วก็เข้าไปในเขตเมือง เขตอุตสาหกรรมด้วย 
 โดยเฉพาะในเขตนคิมอตุสาหกรรมทีอ่ยูใ่นจงัหวัดอยธุยา 
ปทมุธาน ี มนีคิมสำาคญัๆ 7 แหง่ กถ็กูนำา้ทว่มทีค่อ่นขา้งหนกั ทำาให้
โรงงานในนิคม/เขต/สวนอุตสาหกรรม 7 แห่ง ประสบอุทกภัยนำ้า
ท่วมในระดับที่สูง 2-3 เมตร ทำาให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องจักร 
การผลิต รวมท้ังสินค้าวัตถุดิบ สินค้าสำาเร็จรูปท่ีมีการเก็บไว้ใน

เฉพาะจำานวนโรงงานในนิคมประมาณ 839 แห่ง 
แล้วยังมีโรงงานที่อยู่นอกนิคมแต่อยู่ในพื้นที่ที่ถูกนำ้า
ท่วมด้วย รวมทั้งสิ้นอีกกว่า 7,300 ราย ความเสีย
หายจากการสำารวจมีพื้นที่ครอบคลุม 42 จังหวัด 
มลูคา่ความเสยีหายรวมประมาณ 328,000 ลา้นบาท

“

”
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โรงงานกป็ระสบผลเสยีหาย รวมทัง้ระบบสาธารณปูโภคกเ็สยีหาย
ไปด้วย ทำาให้การผลิตต้องหยุดชะงักไปหมด ซึ่งถ้าดูเฉพาะจำานวน
โรงงานในนิคมประมาณ 839 แหง่ ประสบอทุกภยัจรงิๆ   แลว้ยงัมี
โรงงานทีอ่ยูน่อกนคิมแตอ่ยูใ่นพืน้ทีท่ีถ่กูนำา้ทว่มดว้ย รวมทัง้สิน้อกี
กวา่ 7,300 ราย ความเสยีหายจากการสำารวจมพีืน้ทีค่รอบคลมุ 42 
จังหวัด มูลค่าความเสียหายรวมประมาณ 328,000 ล้านบาท 

■ บทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรมในการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ
 กระทรวงอุตสาหกรรมได้เข้าไปมีส่วนช่วยต้ังแต่ระยะ
แรกๆ ทีน่ำา้ยงัไมไ่ดท้ว่ม โดยเขา้ไปใน 2 สว่น สว่นแรกคือผูป้ระกอบ
การโรงงานที่อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ได้เข้าไปช่วยในเรื่องของ
การแจ้งเตือนภัย เข้าไปช่วยดูแล กำากับและหาทางป้องกันนำ้าที่
กำาลงัจะมาถงึ โดยมกีารมอบหมายผูบ้รหิารระดบัสงูของกระทรวง
อุตสาหกรรมแต่ละท่านดูแลเป็นรายนิคม เข้าไปประสานให้ความ
ชว่ยเหลอืนิคมอตุสาหกรรมในการทำาคนัดิน เสรมิแนวปอ้งกนั แจง้
เตือนภยัใหโ้รงงานทราบสถานการณ์และเตรยีมพรอ้มรบันำา้ทีก่ำาลงั
จะมาถึง 
 แต่จากระยะเวลาที่มีไม่มากนัก ก็ได้พยายามต่อสู้กับ      
ภาวะนำา้หลากอยูร่ะยะหนึง่ เนือ่งจากระบบปอ้งกนัมจีดุออ่นเยอะ
ไมส่ามารถทีจ่ะตา้นได ้ทำาใหเ้ขือ่นกัน้นำา้ต่างๆ ทีท่ำาเอาไวพ้งัทะลาย
นำ้าก็เข้าไปท่วมในนิคมอุตสาหกรรม สำาหรับในส่วนของโรงงานที่
อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม กระทรวงก็ได้เข้าไปแจ้งเตือนภาวะนำ้า
ที่กำาลังจะมาถึง เข้าไปช่วยในเชิงเสนอแนะในเรื่องของการเตรียม
การปอ้งกนั ซึง่โรงงานเหลา่นีม้ปีรมิาณมากสามารถชว่ยไดบ้างสว่น 
แต่ส่วนใหญ่ป้องกันไม่อยู่
 นอกจากโรงงานในจังหวัดอยุธยา ปทุมธานี ที่ประสบ 
นำ้าท่วมแล้ว มีโรงงานที่ตั้งอยู่ปลายนำ้าแถบจังหวัดฉะเชิงเทรา 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ที่กระทรวงได้เข้าไป
เร่งเสริมความแข็งแกร่งเตรียมพร้อมรับในกรณีที่จะมีนำ้าเข้ามา ซึ่ง   
ส่วนน้ีทำาได้อย่างทันการณ์และมากพอก็ทำาให้นำา้ไม่ท่วม ไม่อย่างน้ัน 
จะเกิดความเสียหายมากไปกว่านี้
 หลงัจากนำา้ทว่ม กระทรวงอตุสาหกรรมได้เขา้ไปประสาน
ทำางานร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อเร่งขับเคลื่อนฟื้นฟูโรงงาน โดย
เขา้ไปใหค้วามชว่ยเหลอืในการซอ่มแซมคันดิน สบูนำา้ออก ทำาความ
สะอาดพืน้ที ่รวมทัง้ประสานซอ่มแซมสาธารณูปโภค ไฟฟา้ นำา้ การ
สื่อสาร เพื่อให้กลับมาสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด
 ในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 7 แห่ง หลังจากมีการ
ดำาเนินการฟ้ืนฟูตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงปลายเดือนก็สามารถช่วย
ให้กลับมาสู่ภาวะปกติได้ สำาหรับในส่วนของโรงงานที่ได้รับการส่ง
เสริมการลงทุน กระทรวงได้ช่วยเหลือด้านการอนุญาตต่างๆ ใน
การนำาเข้าเครื่องจักร นำาช่างเข้ามา อนุญาตขนย้ายวัตถุดิบออก
นอกพื้นที่ชั่วคราว เพื่อไม่ให้ผิดกฎระเบียบ ยกเว้นภาษีนำาเข้าผลิต
ภัณฑ์ที่นำ้าท่วม เพื่อไม่ให้โรงงานเหล่านี้ปิดกิจการลงซึ่งจะส่งผล
ต่อการเลิกจ้างคนงาน และผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศ เช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
และโดยเฉพาะกับโรงงานผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด

ย่อมหรือ SMEs ในพื้นที่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม กระทรวงได้
ช่วยเหลือในเรื่องของการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้คำาปรึกษาแนะนำา
ในการซ่อมแซมเครื่องจักร ทำาแผนธุรกิจ ยื่นขอสินเชื่อเพื่อเป็น
ทุนหมุนเวียนให้สามารถกลับมาเดินเครื่องผลิตได้เหมือนเดิม
 อกีเรือ่งทีก่ระทรวงอตุสาหกรรมใหค้วามสำาคญัอยา่งมาก 
คือการดูแลสิ่งแวดล้อมและมลภาวะท่ีจะเกิดข้ึนกับประชาชนใน
เขตชุมชนภายนอกโรงงานด้วย โดยเข้าไปทำาการป้องกันไม่ให้เกิด
มลภาวะการแพรก่ระจาย เข้าไปตรวจสอบ เกบ็รกัษาสารเคมทีีเ่ปน็
อนัตราย บำาบดัของเสยีจากกระบวนการผลติในโรงงาน และทำาการ
ขนยา้ยไปสูท่ีท่ีม่คีวามปลอดภยั นอกจากนีม้กีารเกบ็ตวัอยา่งนำา้ใน
นคิมมาทำาการตรวจสอบวา่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานเพือ่ไมใ่ห้นำา้ทีส่บู
ออกไปส่งผลกระทบต่อชุมชนแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 
มีการเก็บตัวอย่างกากของเสีย วัตถุตกค้างในโรงงานมาตรวจสอบ 
ถ้าอยู่ในข่ายก็เข้าไปช่วยทำาการบำาบัดฟื้นฟูคุณภาพให้ถูกต้องตาม
มาตรฐานสากล

■ ในส่วนของสำ นักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ได้เข้าไปช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมอย่างไร
 สศอ. ไดร้บัมอบหมายในหลายเรือ่ง ในช่วงเริม่ตน้ไดจ้ดัทำา
มาตรการชว่ยเหลอืฟืน้ฟเูยยีวยาผูป้ระกอบการภาคอตุสาหกรรมที่
ประสบอุทกภัย และเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นแผนแม่บทของ
กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้หน่วยงานอื่นๆ ได้นำาไปใช้
 นอกจากนีไ้ดร้บัมอบหมายในการฟืน้ฟนูคิมอตุสาหกรรม
บางกะดี จังหวัดปทุมธานี โดยเข้าไปให้ความช่วยเหลือนิคมและ
โรงงานในนิคมให้สามารถกลับมาผลิตได้โดยเร็ว ซึ่งก็เหมือนกับ
นิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมมีการมอบหมาย   
ผู้บริหารเข้าไปดูแลเป็นรายนิคม การดำาเนินงานก็ได้รับผลสำาเร็จ
เป็นอย่างดี จนสามารถฟื้นฟูกลับมาสู่ภาวะปกติในปลายเดือน
ธันวาคม โดยขณะนี้โรงงานภายในนิคม ได้ทยอยกลับมาทำาการ
ผลิตแล้ว ซึ่งคาดว่าสามารถเดินเครื่องได้ในกลางปีนี้เกือบทั้งหมด  
 ในฐานะที่ สศอ. เป็นหน่วยงานวิชาการ ได้ดำาเนินการ
มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านภาษีศุลกากรในเขตพื้นที่
ประสบอุทกภัย โดยออกระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
ยกเว้นอากรนำาเข้ารถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ และสินค้าอื่นๆ เข้า

มาตรการชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการดา้นภาษศีลุกากร
ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยออกระเบียบหลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขในการยกเว้นอากรนำาเข้ารถยนต์
และชิ้นส่วนรถยนต์ และสินค้าอื่นๆ เข้ามาในระยะ
เวลาหนึ่งเพื่อทดแทนการผลิตในประเทศที่ขาดหาย
ไป เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำาเนินการต่อไปได้ ไม่เลิก
กิจการและเลิกจ้างคนงาน

“

”

”

อกีเรือ่งท่ีกระทรวงอตุสาหกรรมให้ความสำาคญัอยา่ง
มาก คอืการดแูลสิง่แวดลอ้มและมลภาวะทีจ่ะเกดิขึน้
กับประชาชนในเขตชุมชนภายนอกด้วย
“

”
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เพื่อให้ได้ประโยชน์จากตลาด และสุดท้ายกลุ่มอุตสาหกรรม  
กลางๆ เน้นตลาดในประเทศ โดยมีแนวทางคือทำาให้มีพัฒนาการ
เพือ่แขง่ขนักบัสนิคา้นำาเขา้ และสามารถสง่ออกในตลาดอาเซยีนได้

■ อยากฝากถึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ในเร่ืองใดเป็นพิเศษสำ หรับปีน้ี
 ไม่อยากให้กังวลในเรื่องนำ้าจะท่วมในปลายปีนี้อีกหรือ
ไม่ เนื่องจากในขณะนี้ภาครัฐมีมาตรการตั้งแต่ระดับประเทศ การ
บรหิารจดัการนำา้ตัง้แตต่น้นำา้ถึงปลายนำา้ลงสูอ่า่วไทย มทีัง้ระยะเรง่
ด่วนและระยะยาว มีการดำาเนินงานที่มีความคืบหน้าทั้งโครงการ 
งบประมาณ เพื่อเป้าหมายให้เสร็จโดยเร็ว ซึ่งจะสามารถช่วย   
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้ อย่างไรก็ตามไม่อยากให้ประมาท 
โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการนอกนิคมอุตสาหกรรม ในกรณีเกิด
ภาวะฉุกเฉินต้องเตรียมตัวป้องกันตนเองเอาไว้ด้วย
 นอกจากนี ้การแข่งขันในดา้นอตุสาหกรรมมคีวามรนุแรง
มากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าเป็นรายใหญ่ๆ โดยเฉพาะจากประเทศจีนที่มี
ตน้ทนุตำา่ มสีนิคา้ผลติสง่ออกไปทัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทย เพราะ
ฉะนัน้เราจะอยูไ่ดอ้ยา่งยัง่ยนืจำาเปน็ตอ้งมกีารพฒันา ภาครฐัมกีาร
ส่งเสริมในเรื่องของ Productivity ผู้ประกอบการก็ต้องมีความ
กระตอืรอืรน้และเข้าไปมสีว่นรว่มกบัมาตรการทีภ่าครฐัดำาเนนิการ 
อย่ารอ และอย่าประมาท 
 อีกเรื่องที่มีความสำาคัญคือ การผลิตภาคอุตสาหกรรม      
มีของเสียเกิดข้ึน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับ               
ผู้ประกอบการจำาเป็นต้องสำานึกปฏิบัติในเรื่องการควบคุมดูแล
ปัญหามลภาวะของเสียจากการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน         
ไม่อย่างน้ันจะอยู่กับชุมชนไม่ได้ สำาหรับผู้ส่งออกก็จะได้รับการต่อต้าน 
จากตลาดในตา่งประเทศทีม่มีาตรฐานสากลเขม้งวดมากขึน้เรือ่ยๆ
 กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียว 
(Green Industry) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นอุตสาหกรรมท่ี  
ยึดมั่นในการประกอบกิจการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
ซึง่แนวทางนีเ้ป็นสิง่ท่ีเหมาะสม ช่วยใหผู้ป้ระกอบการอตุสาหกรรม
เติบโตอย่างเข้มแข็งและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน... 

 ทัง้หมดนีค้อืสว่นหนึง่จากการสมัภาษณ ์ทีแ่มจ้ะใชเ้วลา
ไม่มาก แต่มีแง่มุมที่ทำาให้ได้เห็น ได้คิด และจะได้ร่วมกันลงมือ
ทำาในสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้ประกอบการเอง และต่อภาค
อุตสาหกรรมของเรากันต่อไป •  

มาในระยะเวลาหนึ่งเพื่อทดแทนการผลิตในประเทศที่ขาดหายไป 
เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำาเนินการต่อไปได้ ไม่เลิกกิจการและเลิกจ้าง
คนงาน รวมท้ังได้ประสานให้มีการอำานวยสินเช่ือให้กับผู้ประกอบ
การ SMEs โดยประสานหน่วยงานภาครัฐ สมาคมธนาคาร เร่งรัด
การปล่อยสินเช่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ท่ีประสบอุทกภัย 
ซ่ึงขณะน้ีได้ดำาเนินการไปแล้ว
 สำาหรับในส่วนของระบบป้องกันอุทกภัยในนิคม
อุตสาหกรรมต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและเป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ได้ประสานให้มีการหารือร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ สถาบันทางวิชาการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และ JICA ร่วมกัน
จัดทำารายละเอียดของระบบป้องกันอุทกภัย โดยกำาหนดเกณฑ์
มาตรฐานการสร้างเขื่อนป้องกันอุทกภัยที่มีความมั่นคงแข็งแรง
ตามหลกัวศิวกรรม รวมทัง้อำานวยสนิเชือ่เพือ่การสรา้งเขือ่นป้องกนั
อทุกภยั โดยไดผ้ลกัดนัใหส้นิเชือ่ครอบคลมุผูป้ระกอบการภายนอก
นิคมอุตสาหกรรมด้วย

■ งานท่ีต้องดำ เนินการเร่งด่วนมีอะไรบ้าง
 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำาเนินการในหลายโครงการก็
ต้องมาเน้นผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยในลำาดับแรกๆ เพื่อ
ให้สามารถฟื้นกลับมา ไม่ว่าจะเป็นการปรับระบบการผลิตเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะแรงงานเข้าใหม่เพื่อเสริมให้กับผู้
ประกอบการ
 นอกจากนี้ สศอ. ได้รับมอบหมายฟ้ืนฟูโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมบางกะดี ซึ่งจำาเป็นต้องเร่งรีบให้กลับมาทำาการผลิต
ให้ได้โดยเร็วที่สุด สำาหรับในระยะต่อเนื่องในปี 2556 เอกชน
รายที่มีศักยภาพก็สามารถช่วยตนเองได้ระดับหนึ่ง แต่สำาหรับ                   
ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ยังต้องการความช่วยเหลือ เราจะ      
ผลักดันโครงการต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องของผลิตภาพอุตสาหกรรม
เพื่อเสริมสร้างให้มีขีดความสามารถแข่งขันได้ โดยเฉพาะแผน
แม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม
หรือ  Productivity 
 นอกจากน้ีในเร่ืองของประชาคมอาเซียนหรือ AEC (ASEAN 
Economic Community)  เรามีเวลาอีก 2 ปี ต้องสร้างการรับรู้
และจติสำานึก กม็กีารทำาไปเยอะ ผูป้ระกอบการมคีวามตืน่ตวั แตก่็
ต้องชว่ยผู้ประกอบการใหส้ามารถปรบัตวัไดด้ว้ย รวมทัง้ในแงข่อง
การกำาหนดยุทธศาสตร์ภาคอุตสาหกรรมให้เกิดความพร้อมเข้าสู่ 
AEC และได้ประโยชน์มากที่สุด โดยแยกอุตสาหกรรมออกเป็น 3 
กลุม่ คอื กลุม่ทีใ่ชแ้รงงานมาก กจ็ะดูวา่อาจจะต้องยา้ยฐานการผลติ
ไปประเทศอืน่ทีม่ภีาษแีละค่าแรงตำา่ หรอืปรบัตัวเองไปผลิตสนิคา้ท่ี
มมีลูคา่สงูขึน้ เชน่ Creative Industries เพ่ือทีจ่ะหนีอตุสาหกรรมท่ี
เปน็ Mass อกีกลุม่คอือตุสาหกรรมทีเ่รามศีกัยภาพความแขง็แกรง่ 
เช่น อุตสาหกรรม
ยานยนต์ ชิ้นส่วนฯ 
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  
อ าห า ร  ต้ อ ง ใ ห้
สามารถเข้าสู่ AEC 

“

”

ไม่อยากให้กังวลในเรื่องนำ้าจะท่วมในปลายปีนี้อีก
หรือไม่ เนื่องจากในขณะนี้ภาครัฐมีมาตรการต้ังแต่
ระดับประเทศ การบริหารจัดการนำ้าต้ังแต่ต้นนำ้า
ถึงปลายนำ้าลงสู่อ่าวไทย...อย่างไรก็ตามไม่อยาก
ให้ประมาท โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการนอกนิคม
อุตสาหกรรม
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ไป...

เปิดโลก
อัญมณี
ของดีเมืองจันทบุรี

วิญญู  ไหลประสิทธิ์พร 

สำานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

• ร่วมงานเปิดโลกอัญมณี และของดี
เมืองจันท์
 เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้

มีโอกาสเยี่ยมชมงาน “เปิดโลกอัญมณี และของดีเมืองจันท์       

ครัง้ที ่8” ซ่ึงการจดังานครัง้นีเ้ปน็ความรว่มมอืระหวา่งสมาคมผูค้า้

อญัมณแีละเคร่ืองประดบัจนัทบรุ ีกบัสมาคมสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว

จันทบุรี โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2555 ท่ีผ่าน

มา ซ่ึงตามกำาหนดเดิมแล้วกำาหนดจัดในช่วงวันที่ 8-12 ธันวาคม 

2554 แตเ่นือ่งจากเกดิมหาอทุกภยัครัง้ใหญ่ของประเทศไทยท่ีสรา้ง

ความเสียหายให้กับประเทศเราไม่พอ ยังส่งผลทำาให้การจัดงานนี้

ต้องเลื่อนมาในช่วงเวลาดังกล่าว จากการพบกับคุณวรพล ท่าม่วง 

ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานของสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่อง

 . .

พลอยหายากชนิดต่างๆ ที่สมาคมผู้ค้าอัญมณี

และเครือ่งประดบัจนัทบรุนีำามาแสดง-จำาหนา่ย

ประดบัจนัทบรุ ีไดใ้หข้อ้มลูทีน่า่สนใจของงานครัง้นีว้า่ มคีวามเปน็

ทีส่ดุ 3 ทีส่ดุ คอื ทีส่ดุความงาม ชมสดุยอดแฟชัน่โชวเ์ครือ่งประดบั

อญัมณจีากสดุยอดสาวงามแหง่สยาม ท่ีสดุอญัมณ ีชมอญัมณลีำา้คา่

หาชมยาก และตำานานการผลิตอัญมณีจากต้นนำ้าสู่ปลายนำ้า ที่สุด

ของดีเมืองจันท์ ชิมอาหารสะอาดรสชาติอร่อย กว่า 40 ร้าน และ

สินค้า OTOP มากมาย นอกจากนี้ทางคณะฯ ของเรายังได้เข้าร่วม

กับ Free Gem Tour ในทัวร์มีการพาชมเหมืองพลอยท่ียังพอมี

ให้เห็นอยู่ ณ ตำาบลบางกะจะ โดยเหมืองพลอยนี้นับว่าเป็นเหมือง

พลอยทีใ่หญแ่ละใชเ้ครือ่งจกัรเขา้มาชว่ย คอื มกีารใชร้ถแบลค็โฮล

ในการขุดตักดิน ทำาให้ได้ความลึก 15 เมตร ซึ่งแต่ก่อนใช้มือขุดจะ

ได้ความลึกเพียง 1-2 เมตร เมื่อขุดไปถึงชั้นสายแร่พลอย ก็จะตัก

ดินท่ีขุดได้ผ่านในเครื่องแยกแร่ออกจากดินและหิน ใช้แรงดันนำ้า

ฉีด ส่วนที่เป็นดินจะละลายไปกับนำ้า ส่วนที่เป็นหินก้อนใหญ่จะถูก
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แยกทิ้ง ส่วนที่เป็นแร่และหินก้อนเล็กจะถูกดูดไปยังเครื่องร่อนแร่

เพื่อแยกอีกทีหนึ่ง ใช้เวลาร่อนสักพักก็จะหยุดเครื่อง และทำาการ 

“กู้พลอย” หรือเก็บพลอย เมื่อทำาเหมืองจนสายแร่หมดประมาณ 

1 ปีหรือสั้นกว่านี้ขึ้นอยู่กับจำานวนสายแร่ จะมีการฝังกลบหน้าดิบ

กลบั และปรบัภมูทิศัน์ใหค้นืสูบ่รรยากาศธรรมชาตติามเดมิหรอืใช้

ประโยชน์อ่ืนๆ ไดต้ามปกติ หลงัจากนัน้ชมอควาเรีย่ม ซึง่เป็นสถาน

แสดงพนัธุส์ตัวน์ำา้เฉลมิพระเกยีรต ิ6 รอบพระชนมพรรษา ชมหาด

เจา้หลาว แหลมเสดจ็ แหลมสงิห ์(อาหารทะเลรสชาติเยีย่มพบไดท้ี่

นี)่ ตึกแดง คกุขีไ้ก ่เมือ่ครัง้ฝรัง่เศสยดึเมอืงจนัทบรุ ีขอบอกไวก้อ่น

ว่าต้องจองทัวร์ล่วงหน้าไม่งั้นจะพลาดโอกาสดีๆ เช่นนี้

• พบกับนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีและ
เคร่ืองประดับจันทบุรี...สถานการณ์กับ
โอกาสการเป็นศูนย์กลางอัญมณีโลก
 จากการพบปะกับคุณธิติ เอกบุญยืน นายกสมาคมผู้ค้า

อญัมณแีละเคร่ืองประดบัจนัทบรุ ีตอ่มมุมองของธรุกจิอญัมณแีละ

เครื่องประดับจันทบุรี ให้ความเห็นว่า ผู้ประกอบการในจันทบุรี

มีประมาณ 2,000 ราย ส่วนใหญ่ร้อยละ 85 เป็นผู้ประกอบการ

ขนาดเล็ก โดยลักษณะธุรกิจ คือ นำาพลอยดิบมาทำาการเผา และ

เจียระไน หรือทำาสำาเร็จจนกระทั่งประกอบตัวเรือนตามคำาสั่งซื้อ

ของผู้ประกอบการรายใหญ่ ด้านวัตถุดิบ เนื่องจากวัตถุดิบภายใน

จันทบุรีในปัจจุบันหาได้ยากยิ่ง ผู้ประกอบการรายเล็กจึงมีการ

ซื้อพลอยดิบจากพ่อค้าชาวแอฟริกาที่นำามาจำาหน่ายถึงจันทบุรี 

หรือมีการติดตามผู้ประกอบการรายใหญ่เพื่อไปลงทุนรับซื้อ

พลอยดิบถึงแหล่งในประเทศแถบทวีปแอฟริกา เช่น มาดากัสการ์ 

โมซัมบิก และแทนซาเนีย เป็นต้น ด้านตลาดสำาคัญ ตลาดเดิม คือ 

สหรัฐอเมริกาซึ่งมีสัดส่วนการส่งออกประมาณร้อยละ 80 แต่ภาย

หลังวิกฤตเศรษฐกิจการเงินในสหรัฐอเมริกาหรือซับไพร์ม ตลาดนี้

มีการส่งออกเหลืออยู่เพียงร้อยละ 20 จึงได้หา

ตลาดใหม่ทดแทนไปที่ อินเดีย จีน เอเชียตะวัน

ออก เป็นต้น ซึ่งสามารถทดแทนได้ประมาณ

ร้อยละ 50-60 ด้านตลาดภายในประเทศ โดย

ทั่วไปทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขึ้นอยู่

กับสถานการณ์การท่องเที่ยว การเมือง ภัย

ธรรมชาติ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ด้านทักษะฝืมือแรงงาน 

มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น ตลอดทุกข้ันตอนการผลิต 

หากใครที่ไม่มีทักษะเลย ภายในจังหวัดจันทบุรีหรือจังหวัดใกล้

เคียงก็มีโรงเรียนหรือสถานศึกษาสอนด้านอัญมณีศาสตร์ ด้าน

สถานการณ์แรงงาน ในขณะนี้ ถือว่าขาดแคลนเนื่องจากปัญหา

เศรษฐกิจและการเมืองในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทำาให้แรงงานส่วน

ใหญย่า้ยกลบัภมูลิำาเนาแลว้ไมก่ลบัมาจนัทบุรอีกี ดา้นการลงทนุใน

ตา่งประเทศ ยงัไมม่แีนวคดิยา้ยฐานการผลติไปตา่งประเทศ คงมแีต่

เพียงแสวงหาแหล่งวัตถุดิบเท่านั้น สุดท้าย นายกสมาคมฯ กล่าว

ว่า มีความเป็นไปได้สูงที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางอัญมณีโลก 

เนื่องจากไทยมีความสามารถในการแสวงหาวัตถุดิบ มีภูมิปัญญา

การเผาพลอยโดยเฉพาะทีย่ากตอ่การลอกเลยีนแบบ มทีกัษะฝมีอื

ดา้นการเจยีระไนดว้ยประสบการณย์าวนานเปน็ทีย่อมรบั นบัเปน็

ความภาคภูมิใจของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยซึ่ง

ไมเ่พยีงแตท่ำารายไดเ้ข้าประเทศสงูตดิ 1 ใน 5 อนัดบัแรกของสนิคา้

อตุสาหกรรม แตส่นิคา้อญัมณแีละเครือ่งประดบัยงัเปน็ทีย่อมรบัใน

ระดับโลกอีกด้วย

• World Sapphire… ตำ นานอัญมณี 
พลอยสีเมืองจันท์
 ในโลกอัญมณีนั้นถ้าให้เพชรซ่ึงแข็งท่ีสุดตามสเกลความ

แข็งของโมห์ (Mohs scale) ท่ีระดับ 10 ทับทิม (Ruby) และ

แซฟไฟร์ (Sapphire) ซ่ีงเป็นพลอยประเภท (Species) เดียวกัน

ในตระกูลคอรันดัม (Corundum) ก็จะมีความแข็งท่ีระดับ 9 ซึ่ง

แซฟไฟร์มีหลายสี เช่น เหลือง ชมพู เขียว ส้ม ม่วง เป็นต้น แต่

โดยท่ัวไปมักหมายถึงเฉพาะท่ีมีสีนำ้าเงิน ในประเทศไทยเดิมเรียก

ว่า นิลกาฬ  ปัจจุบันนิยมเรียกว่า ไพลิน ตามชื่อของแหล่งกำาเนิด

จากเหมืองพลอย ในจังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา ที่ในช่วงหนึ่ง

ภาพไพลินท่ีสวยท่ีสุดในโลกในห้องแสดง

แหลง่พลอยดิบของ World Sapphire (เมด็

นี้มีนำ้าหนัก 4 กะรัต ราคาปัจจุบันประมาณ 

200,000 บาทต่อกะรัต)



วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
มกราคม - มีนาคม 2555 21

มีการนำาเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำานวนมาก โดย

แซฟไฟร์สีอื่นๆ บางสีมีชื่อเรียกเฉพาะที่แตกต่างกัน 

เช่น แซฟไฟร์สีเหลืองเรียกว่า บุษราคัม แซฟไฟร์สี

เขียวเรียกว่า เขียวส่อง แซฟไฟร์สีส้มอมชมพูเรียกว่า 

พัดพาราชา เป็นต้น1 

 คณะฯไดพ้บกบัคณุเมธ ีจึงสงวนสทิธิ ์เจา้ของบรษิทั เวริล์

เซฟไฟร์ซึ่งตั้งอยู่บนถนนตรีรัตน์ ใกล้กับถนนศรีจันท์และตรอก

กระจ่างที่เป็นแหล่งเจียระไนพลอยและตลาดค้าพลอยท่ีสำาคัญ

และใหญ่ที่สุดของประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังมีอีกหนึ่งสาขาใน

กรุงเทพฯ บนถนนสีลม ซึ่งหน้าร้านจำาหน่ายทั้งพลอยร่วง (พลอย

ที่เผาและเจียระไนแล้ว) และเครื่องประดับเรียกได้ว่าดำาเนิน

ธุรกิจครบวงจร คุณเมธีฯ ยังสวมหมวกอีกใบในตำาแหน่งประธาน

หอการค้าจังหวัดจันทบุรี คุณเมธีฯ เล่าให้คณะฯ  ด้วยถ้อยคำาท่ี

ถ่อมตัวว่า เมื่อประมาณ 40 ปีที่แล้ว ตนเป็นเพียงพ่อค้าพลอย

เล็กๆ ที่โชคดีในการทำาธุรกิจที่จังหวัดจันทบุรีนี้ โดยเริ่มจากหาซื้อ

พลอยร่วงมาจำาหน่ายต่อ เมื่อมีความชำานาญและเงินทุนมากข้ึนก็

เริ่มหาแหล่งวัตถุดิบ โดยร่วมทุนกับเพื่อนๆ ลงทุนในเหมืองพลอย

ประเทศต่างๆ เช่น มาดากัสการ์ ศรีลังกา กัมพูชา ฯลฯ โดยตัวเอง

จะเป็นผู้จัดการในเรื่องขั้นตอนการเผาพลอยดิบ เจียระไน และส่ง

จำาหน่ายพลอยร่วงไปยังต่างประเทศซึ่งพลอยร่วงกว่าร้อยละ 90 

ผลิตเพื่อส่งออก บริษัทเคยผลิตทับทิมแต่เนื่องจากไม่ค่อยเห็นผล

กำาไรจึงต้องหยุดผลิตไป

 ด้านวัตถุดิบ ปัจจุบันบริษัทนำาเข้าไพลินดิบจากประเทศ

ในแอฟริกาเป็นส่วนใหญ่ เช่น มาดากัสการ์ โมซัมบิก แทนซาเนีย 

ไนจีเรีย ซึ่งในไทยเองก็ยังพอหาไพลินได้อยู่บ้าง แต่ไม่เพียงพอต่อ

สายพานการผลิตของบริษัท ด้านสถานการณ์การค้าของบริษัท 

บรษิทัมลีกูคา้อยูท่ัว่โลกโดยเฉพาะตลาดสำาคญัอยา่ง สหรฐัอเมรกิา 

สหภาพยุโรป แตเ่มือ่เกดิวกิฤตซบัไพรม์ ทำาใหป้จัจุบนับรษิทัเนน้สง่

ออกไปที่ ฮ่องกง จีน รัสเซีย ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่รองรับตลาดเก่า

ได้ดีพอสมควร ส่วนสาเหตุที่ในขณะเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแต่

บริษัทยังส่งออกได้ดีนั้น เนื่องจากเทคนิคการเผาพลอยของไทย

ที่เผาออกมาแล้วได้พลอยเม็ดงามซึ่งถือว่ามีเทคนิคการเผาพลอย

เป็นอันดับหน่ึงในโลก ส่วนอันดับสองยกให้ศรีลังกา นอกจากนี้

1   อ้างอิง : website วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี   

(http://th.wikipedia.org) และการสัมภาษณ์

การทำาธุรกิจต้องรู้จักตลาด ตัวอย่างเช่น ไพลินของไทยค่อนข้าง

จะมีสีเข้มกว่าไพลินของกัมพูชาหรือแอฟริกา เรียกได้ว่าไพลินไทย

สีจะหมองๆ ไม่ใส แต่ไพลินของไทยเป็นที่ถูกใจของชาวรัสเซียเป็น

อยา่งมาก ดา้นแรงงาน ปัจจบัุนสถานการณแ์รงงานถือวา่ขาดแคลน 

เนื่องจากแรงงานที่อยู่กับบริษัทมาแต่สมัยแรกเริ่มประมาณ 30 ปี 

เริม่มอีายมุากแลว้ อยา่งไรกต็ามบรษิทัใชก้ลยทุธต์ัง้โรงงานในพ้ืนที่

ท่ีมีแรงงานมาก แถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำาให้แรงงานเมื่อ

ว่างจากงานหลัก เช่น เก็บเกี่ยว สามารถมารับงานเจียระไนจาก

โรงงานได้ ด้านความช่วยเหลือจากรัฐบาล นโยบายยกเว้นการจัด

เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อัตราร้อยละ 7 ให้แก่ผู้ประกอบการ

บคุคลธรรมดาในการนำาพลอยดบิทกุชนดิทีย่งัไมไ่ดเ้จยีระไนเขา้มา

ในประเทศไทยเพือ่จำาหนา่ยพลอยดบินัน้ๆ ตอ่ โดยจดัเกบ็ภาษหีกั 

ณ ที่จ่ายอัตราร้อยละ 1 จากผู้ประกอบแทน นับเป็นมาตรการที่ดี

 จากคำาสัมภาษณ์ดังกล่าว นับว่าเป็นการใช้ความ

ชำานาญ ประสบการณ ์การศกึษาและเขา้ใจในพฤตกิรรมผู้บรโิภค 

และการใช้กลยุทธ์ในการหาแรงงาน ประกอบการดำาเนินธุรกิจ 

ผสมผสานกบัการมองหาพันธมติรทางธรุกจิเพ่ือรว่มลงทนุ เหลา่

นี้เป็นปัจจัยที่ทำาให้ World Sapphire เติบโตจนทุกวันนี้ ไม่ใช่

แค่โชคช่วยอย่างเดียวแน่แท้! •

คณะฯ ได้เข้าพบ คุณเมธี จึงสงวนสิทธิ์ 

เจ้าของบริษัท เวิลด์แซฟไฟร์เทรดดิ้ง จำากัด

ประเทศตา่งๆ ในแอฟรกิาทีเ่ปน็แหลง่พลอยดิบ
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 ดัชนีอุตสาหกรรม ไตรมาสที่ 4/2554 (ตุลาคม 

– ธันวาคม)  เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนพบว่า ดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรม (มูลค่าเพิ่ม) ดัชนีการส่งสินค้า ดัชนีสินค้าสำาเร็จรูป

คงคลงั ดชันแีรงงานในภาคอตุสาหกรรม และดัชนีผลติภาพแรงงาน

อตุสาหกรรม ลดลง แตดั่ชนีอตัราสว่นสนิค้าสำาเรจ็รปูคงคลงัเพิม่ข้ึน 

  เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน พบว่า 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลค่าเพิ่ม) มี 13 อุตสาหกรรมท่ีมี

การผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ การผลิตนำ้าตาล การผลิตนำ้ามันจากพืช นำ้า

มันจากสัตว์ และไขมันจากสัตว์ การผลิตมอลต์ลิกเคอและมอลต์ 

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก การแปรรูปผลไม้และผัก การผลิต

ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ  การผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 

เป็นต้น  

 ดชันีการส่งสนิคา้ ม ี11 อตุสาหกรรมทีม่กีารผลติเพิม่ขึน้ 

ได้แก่ การผลิตนำ้ามันจากพืช นำ้ามันจากสัตว์ และไขมันจากสัตว์ 

การผลิตนำ้าตาล การผลิตอาหารสัตว์สำาเร็จรูป การผลิตผลิตภัณฑ์

ยางอื่น ๆ การผลิตสตาร์ชและผลิตภัณฑ์จากสตาร์ช การผลิต

ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค และผลิตภัณฑ์

ที่ทำาจากสมุนไพร การแปรรูปผลไม้และผัก เป็นต้น  

 ดัชนีสินค้าสำาเร็จรูปคงคลัง มี 29 อุตสาหกรรมที่มีสินค้า

สำาเร็จรูปคงคลังเพิ่มขึ้น ได้แก่ การจัดเตรียมและการปั่นเส้นใยสิ่ง

ทอรวมถึงการทอสิ่งทอ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก การผลิตนำ้า

ส่วนดัชนีอุตสาหกรรมและการวิเคราะห์

   ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ดัชนีอุตสาหกรรม

ปี 2554
ตาล การแปรรูปผลไม้และผัก การผลิตนำ้ามันจากพืช นำ้ามันจาก

สตัว ์และไขมนัจากสตัว ์การผลติผลติภณัฑโ์ลหะประดษิฐอ์ืน่ๆ ซึง่

มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วน

ประกอบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  

 ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม มี 10 อุตสาหกรรม

ท่ีมีแรงงานเพิ่มข้ึน คือ การผลิตรถจักรยานยนต์ การผลิตนำ้าตาล 

การผลติผลติภณัฑย์างอืน่ ๆ  การผลติสบูแ่ละผงซกัฟอก เคมภีณัฑ์

ที่ใช้ในการทำาความสะอาดและขัดเงา เครื่องหอมและสิ่งปรุงแต่ง

สำาหรับประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม การผลิตผลิตภัณฑ์

ทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์ท่ีใช้รักษาโรค และผลิตภัณฑ์ที่ทำาจาก

สมนุไพร การผลติผลติภณัฑย์าสบู การผลติสิง่ทอสำาเรจ็รปู ยกเวน้

เครื่องแต่งกาย การผลิตผลิตภัณฑ์จากดินชนิดไม่ทนไฟ ซึ่งใช้กับ

งานกอ่สรา้ง การผลติผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากการกลัน่นำา้มนัปโิตรเลยีม 

การผลิตปูนซีเมนต์ ปูนขาวและปูนปลาสเตอร์ 

 ดชันผีลติภาพแรงงานอตุสาหกรรม  ม ี20 อตุสาหกรรม

ท่ีมีผลิตภาพแรงงานเพิ่มข้ึน ได้แก่ การแปรรูปผลไม้และผัก การ

ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รวม

ทั้งนำ้าดื่มบรรจุขวด การผลิตนำ้าตาล การผลิตนำ้ามันจากพืช นำ้ามัน

จากสตัว ์และไขมนัจากสตัว ์การแปรรปูและการถนอมสัตวน์ำา้ และ

ผลติภณัฑจ์ากสตัวน์ำา้ การผลติอปุกรณท์ีใ่ชใ้นทางทศันศาสตรแ์ละ

เครื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพ เป็นต้น



วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
มกราคม - มีนาคม 2555 23วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
มกราคม - มีนาคม 2555 23

ดัชนีอุตสาหกรรม

ปี 2554

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุ่มอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม

ไตรมาส

4/2553

(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส

3/2554

(ก.ค. - ก.ย.)

ไตรมาส 

4/2554*

(ต.ค. - ธ.ค.)

อัตราการ

เปลี่ยนแปลง

เมื่อเทียบกับ

ไตรมาสก่อน (%)

อัตราการเปลี่ยนแปลง

เมื่อเทียบกับ

ไตรมาสเดียวกัน 

ของปีก่อน (%)

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มลูค่าเพิม่) 190.01 195.27 124.64 -36.17 -34.40

 ดัชนีการส่งสินค้า 194.13 203.47 130.42 -35.90 -32.81

 ดัชนีสินค้าสำาเร็จรูปคงคลัง 185.73 197.50 176.33 -10.72 -5.06

 ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำาเร็จรูปคงคลัง 147.55 162.93 221.03 35.66 49.80

 ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 120.37 119.42 105.34 -11.79 -12.48

 ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 141.38 149.29 125.56 -15.90 -11.19

 อัตราการใช้กำาลังการผลิต 63.29 64.52 46.42

(ฐานเฉลี่ยรายเดือน ปี 2543   และเป็นดัชนีที่ยังไม่ปรับผลกระทบของฤดูกาล)  

 ดัชนีอุตสาหกรรม ปี 2554 เมื่อเทียบกับปีก่อน พบ

ว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลค่าเพิ่ม) ดัชนีการส่งสินค้า ดัชนี

แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ลดลง แต่ดัชนีสินค้าสินค้าสำาเร็จรูป

คงคลัง ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำาเร็จรูปคงคลัง และดัชนีผลิตภาพ

แรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น โดย    

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลค่าเพิ่ม)  มี  22 

อุตสาหกรรมที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ การผลิตนำ้าตาล การผลิต 

มอลต์ลิกเคอและมอลต์ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก การผลิตนำ้า

มันจากพืช นำ้ามันจากสัตว์ และไขมันจากสัตว์ การผลิตเครื่องใช้

ในบา้นเรือน ซ่ึงมไิดจ้ดัประเภทไวใ้นทีอ่ืน่ การผลติรถจกัรยานยนต ์

การแปรรูปผลไม้และผกั การผลติผลติภณัฑโ์ลหะประดิษฐอ์ืน่ๆ ซึง่

มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เป็นต้น

 ดชันกีารสง่สินคา้ ม ี23 อตุสาหกรรมทีม่กีารสง่สนิคา้เพิม่

ขึน้ ไดแ้ก ่การผลติเคมภีณัฑข์ัน้มลูฐาน ยกเวน้ปุย๋และสารประกอบ

ไนโตรเจน การผลิตนำ้าตาล การผลิตนำ้ามันจากพืช นำ้ามันจาก

สัตว์ และไขมันจากสัตว์ การผลิตอาหารสัตว์สำาเร็จรูป การผลิต

ผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การ

ผลิตรถจักรยานยนต์ การผลิตผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์

ที่ใช้รักษาโรค และผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากสมุนไพร เป็นต้น

 ดัชนีสินค้าสำาเร็จรูปคงคลัง มี 33 อุตสาหกรรมที่มี

สินค้าสำาเร็จรูปคงคลังเพิ่มขึ้น ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 

การผลิตเครื่องจักรสำานักงาน  เครื่องทำาบัญชีและเครื่องคำานวณ 

การผลิตนำ้าตาล  การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ

อิเล็กทรอนิกส์ 

การผลติเคมภีณัฑข้ั์นมลูฐาน ยกเวน้ปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน 

การผลติเครือ่งจกัรทีใ่ชง้านทัว่ไปอืน่ ๆ   การแปรรปูและการถนอม

สัตว์นำ้า และผลิตภัณฑ์จากสัตว์นำ้า เป็นต้น

 ดชันแีรงงานในภาคอตุสาหกรรม ม ี15 อตุสาหกรรมทีม่ี

แรงงานในภาคอตุสาหกรรมเพิม่ข้ึน ไดแ้ก ่การผลติรถจกัรยานยนต ์

การผลตินำา้ตาล การผลติสิง่ทอสำาเรจ็รปู ยกเวน้เครือ่งแตง่กาย การ

ผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอบ การผลิตสบู่และผงซักฟอก เคมีภัณฑ์

ที่ใช้ในการทำาความสะอาดและขัดเงา เครื่องหอมและสิ่งปรุงแต่ง

สำาหรบัประทนิรา่งกายหรอืประเทอืงโฉม การผลติสตารช์และผลติ

ภัณฑ์จากสตาร์ช การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ เป็นต้น

 ดชันผีลติภาพแรงงานอตุสาหกรรม ม ี29 อตุสาหกรรม

ทีม่ผีลติภาพแรงงานอตุสาหกรรมเพิม่ขึน้ ไดแ้ก ่การผลติเครือ่งดืม่

ท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ รวมท้ังนำ้าดื่มบรรจุขวด การแปรรูปผลไม้และ

ผกั การผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิ การแปรรปูและการถนอมสตัวน์ำา้ 

และผลติภณัฑจ์ากสตัวน์ำา้ การผลติเครือ่งใชใ้นบา้นเรอืน ซึง่มไิดจ้ดั

ประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต ซีเมนต์ และ

ปูนปลาสเตอร์ การผลิตนำ้าตาล เป็นต้น

            อัตราการใช้กำาลังการผลิต มี 20 อุตสาหกรรมที่มีอัตรา

การใช้กำาลังการผลิตเพิ่มข้ึน ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 

การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่

อื่น การผลิตอาหารสัตว์สำาเร็จรูป การผลิตเคมีภัณฑ์ข้ันมูลฐาน 

ยกเว้นปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน การแปรรูปผลไม้และผัก 

การผลตินำา้มนัจากพชื นำา้มนัจากสตัว ์และไขมนัจากสตัว์ การผลิต                                                                 

นำ้าตาล เป็นต้น •
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ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

ดัชนีการสงสินคา

ดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง

ดัชนีแรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรม
ดัชนีผลิตภาพแรงงาน

อุตสาหกรรม 
อัตราการใชกำลังการผลิต 

ดัชนีอุตสาหกรรมรายปี  (53 กลุ่มอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม

ปี
อัตราการ

เปลี่ยนแปลง

ปี 2554

เทียบปี 2553

(%)

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554*

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(มูลค่าเพิ่ม)

100.0 100.0 109.8 123.9 137.6 149.8 159.3 172.2 178.9 166.1 190.0 172.3 -9.3

ดัชนีการส่งสินค้า 100.0 103.7 115.2 128.0 141.3 154.1 162.3 173.0 178.9 164.5 191.7 176.5 -7.9

ดัชนีสินค้าสำาเร็จรูป
คงคลัง

100.0 110.7 112.9 126.8 145.9 159.6 175.8 181.8 189.1 181.7 184.9 186.2 0.7

ดัชนีอัตราส่วนสินค้า
สำาเร็จรูปคงคลัง

107.1 114.1 111.2 115.4 135.4 171.5 166.4 169.4 323.6 201.7 166.2 169.5 2.0

ดัชนีแรงงานในภาค
อุตสาหกรรม

100.0  99.7 100.6 107.1 112.0 114.4 114.3 116.4 115.2 110.7 119.2 115.0 -3.5

ดัชนีผลิตภาพแรงงาน
อุตสาหกรรม

 98.7 105.7 120.3 125.8 132.4 134.5 138.9 140.3 142.9 130.1 140.1 142.6 1.8

อัตราการใช้กำาลังการผลิต  58.7  58.7  62.4  65.2  67.5  68.0  67.7  66.0  62.4  55.9  63.2  58.2

   (ฐานเฉลี่ยรายเดือน ปี 2543 และเป็นดัชนีที่ยังไม่ปรับผลกระทบของฤดูกาล)

ดัชนีอุตสาหกรรมรายปี  (53 กลุ่มอุตสาหกรรม)

วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และบทความท่ีมีเนื้อหาเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมจากบุคคล
ภายนอก ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
โดยส่งมาที่...  กลุ่มประชาสัมพันธ์และบริการห้องสมุด สำานักบริหารกลาง สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  หรือ E-mail : oieclub@oie.go.th
เจา้ของความคดิเหน็และบทความทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นวารสาร สศอ. จะไดร้บัของทีร่ะลกึ หรอืคา่ตอบแทนตามความเหมาะสม โดยขอ
ความกรุณาระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง พร้อมที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจน
กองบรรณาธิการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดทอนความยาวหรือข้อความในบางตอนออก เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ผลงานของท่าน 
      ได้รับการตีพิมพ์

Club Card
Name

000-0000-0000-0000-00
OIE ClubOIE Club Club
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วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
มกราคม - มีนาคม 2555 25

 นโยบายด้านอุตสาหกรรมของรัฐบาลชุดปัจจุบัน มี 

นโยบายหนึ่งที่น่าสนใจและยังไม่เคยมีการกล่าวถึงอย่างชัดเจนใน

นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ผ่านมา น่ันก็คือ การส่งเสริม

อุตสาหกรรมที่ต่อยอดจากวัฒนธรรมของชาติเพื่อนำารายได้เข้าสู่

ประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน หากให้นึกถึงประเทศที่ประสบความสำาเร็จ

ดา้นการพัฒนาอตุสาหกรรมเชงิวฒันธรรม ประเทศแรกทีห่ลายคน

จะต้องนึกถึง คือ ประเทศเกาหลีใต้ ผู้เขียนเองก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึก

ชื่นชมในความสำาเร็จดังกล่าว จนทำาให้เกิดความสนใจที่จะศึกษา

ค้นคว้าข้อมูลในเรื่องนี้ ว่าประเทศเกาหลีใต้มีการดำาเนินการด้าน

การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมอย่างไร จึงทำาให้เกิดกระแส

ความนิยมไปทั่วโลก และอะไรเป็นปัจจัยความสำาเร็จที่สำาคัญ เพื่อ

นำามาเปน็แนวทางในการพฒันาอตุสาหกรรมเชงิวฒันธรรมของไทย 

ตามที่กำาหนดเป็นนโยบายรัฐบาลและนโยบายหลักของกระทรวง

อุตสาหกรรม

 การพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ มีภาพ

ลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ ที่รู้จักกันดีในชื่อ “Korean Wave” หรือหาก

จะเรียกเป็นแบบไทยๆ น่าจะตรงกับคำาว่า “กระแสเกาหลี” หรือ 

“เกาหลีฟีเวอร์” คำาว่า “Korean Wave” เป็นศัพท์ที่ถูกบัญญัติ

โดยนักหนังสือพิมพ์ชาวจีนในช่วงปลายทศวรรษ 1990 หมาย

ถึง กระแสความนิยมในความเป็นเกาหลีที่แผ่เข้ามายังภูมิภาค

เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซ่ึงหากย้อนไปดู

พัฒนาการที่ผ่านมา ก็จะพบว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรม

ของเกาหลีใต้มีการดำาเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีการ

ทำางานอย่างสอดประสานกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ทำาให้

เกิดพลังในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไปในทิศทางท่ีวางแผนไว้ 

โดยภาครัฐเป็นผู้วางแผน/กำาหนดแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 

และวางโครงสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็ง ในขณะที่ภาคเอกชน เป็นผู้

สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์และ

ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าเหตุใดการ

พฒันาอตุสาหกรรมวฒันธรรมของเกาหลใีตจ้งึประสบความสำาเรจ็

ดังเช่นทุกวันนี้ ท่ีกระแสความนิยมไม่ได้จำากัดอยู่แค่ภายในทวีป

เอเชียเท่านั้น แต่ยังแพร่ไปสู่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอื่นทั่วโลก

ภาครัฐกับบทบาทในการวางนโยบาย
และรากฐานการพัฒนาท่ีเข้มแข็ง
 ประเทศเกาหลี มีการวางแนวนโยบายด้านวัฒนธรรม

มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2488 (หลังช่วงที่ญี่ปุ่นปกครองเกาหลี) เร่ิมจาก

Korean Wave…
ต้นแบบท่ีดีในการพัฒนา
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมของไทย

สมานลักษณ์ ตัณฑิกุล

สำานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
มกราคม - มีนาคม 2555 25
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การค้นหาเอกลักษณ์ของชาติและมรดกทางวัฒนธรรม พยายาม

สร้างวัฒนธรรมขึ้นมาอีกครั้งเพื่อปกป้องตนเองจากวัฒนธรรม

ตะวันตก โดยรัฐบาลทำาหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและออกกฎระเบียบ 

วางรากฐานด้านกฎหมาย และกองทุนสถาบันการศึกษา ต่อมา

ในช่วงปี พ.ศ. 2524 – 2535 รัฐบาลได้เพิ่มการส่งเสริมด้านศิลปะ

ท้ังแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย โดยวางแนวนโยบายแผนหลักทาง

วัฒนธรรม 10 ปี เน้นวัฒนธรรมเพื่อปวงชนทั้งมวล หลังจากนั้น 

รัฐบาลได้เปลี่ยนบทบาทใหม่จากที่เน้นการควบคุมมาเป็นการส่ง

เสริม โดยเห็นว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ จึงเร่ง

พัฒนาวัฒนธรรมในส่วนท้องถิ่นและภูมิภาค เสริมสร้างสวัสดิการ

เพ่ือทำานุบำารุงวฒันธรรม เนน้สง่เสรมิวฒันธรรมในฐานะเปน็สนิค้า

ทางการท่องเทีย่ว มกีารจัดทำาแผน 5 ป ี(Five Year Plan for New 

Korea Culture) เพือ่พฒันาประเทศไปสูค่วามเปน็รฐัสวสัดกิารทาง

วัฒนธรรม (Cultural Welfare State) โดยรฐัใหก้ารสนบัสนนุการ

ดำาเนนิงานดา้นวฒันธรรมของภาคประชาชนอยา่งเตม็ที ่และเรยีก

ศตวรรษใหม่ของการพัฒนาตามแนวทางนี้ ว่า ศตวรรษใหม่แห่ง

วัฒนธรรม (New Century for Culture) ในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งแม้

จะเป็นช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจในเอเชีย แต่รัฐบาลเกาหลีใต้

ยงัมองเหน็โอกาสการพฒันาเชงิวฒันธรรม โดยได้กำาหนดวสิยัทศัน์

ทางวัฒนธรรม 2000 (Cultural Vision 2000) ที่เน้นสนับสนุน

การศึกษาเพื่อผลิตเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลป

วัฒนธรรม ขยายการสนับสนุนงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ท่ีช่วย

ส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ อนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม

ประเพณีดั้งเดิม และส่งเสริมอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม

 นับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2541 รฐับาลเกาหลใีตไ้ด้ให้ความสำาคญั

กับวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นโดยรวมเรียกว่าอุตสาหกรรมวัฒนธรรม 

ประกอบด้วยอุตสาหกรรมย่อย อาทิ ภาพยนตร์ เพลง วิดีทัศน์ 

สิ่งพิมพ์ การกระจายเสียง การออกแบบ การ์ตูน ความบันเทิง

ที่ให้ความรู้ (Edutainment) และวางวิสัยทัศน์ทางวัฒนธรรม

เข้าสู่สังคมดิจิตัล (Vision 21 for Cultural Industries in a 

Digital Society) วัฒนธรรมในบริบทนี้ จึงเป็นวัฒนธรรมท่ี

หลากหลายและเป็นวัฒนธรรมในเชิงโลกาภิวัฒน์ นอกจากนี้ ยัง

ได้กำาหนดแผนที่มีชื่อว่า “Korean 2010: Culture Creativity 

and Content” ส่งเสริมให้เอกชนลงทุนด้านการจัดการศึกษา

วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมวัฒนธรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้และ

บุคลากรรองรับการเติบโตของธุรกิจบันเทิง ทำาให้เกิดสถาบันการ

ศึกษาด้านการผลิตสื่อบันเทิงแบบก้าวกระโดด จาก 10 เป็น 100 

สถาบนั ตอ่มาในปี พ.ศ. 2542 รฐับาลได้ออกพระราชบญัญตักิารส่ง

เสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม เน้นให้ความสำาเร็จของอุตสาหกรรม

วัฒนธรรมข้ึนอยู่กับการเสริมสร้างผลิตภาพของห่วงโซ่มูลค่าทาง

วัฒนธรรม ซ่ึงประกอบด้วย 5 ปัจจัย คือ 1. ความคิดริเริ่มสร้าง

สรรค์ ได้แก่ นวัตกรรม และความคิดใหม่ 2. องค์ประกอบทาง

วัฒนธรรม ได้แก่ ประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิม เรื่องราว ข้อความ 

ประสบการณ์ และการดำาเนินชีวิต 3. เทคโนโลยีทางวัฒนธรรม 4. 

โครงสร้างพืน้ฐาน ได้แก่ การวจิยัและพฒันา ทรพัยากรมนษุย์ เงนิ

ทุน ข้อมูล กฎหมายและนโยบายรัฐ โครงข่ายทั่วโลก และ 5. ห่วง

โซ่อุปทาน ได้แก่ การผลิต การจำาหน่าย และการบริโภค นอกจาก

นี้ รัฐบาลเกาหลีใต้ได้กำาหนดให้เนื้อหาทางวัฒนธรรม (Culture 

Content) เป็น 1 ใน 7 สาขา ที่มีศักยภาพในการเติบโตในอีก 

10 ปีข้างหน้า โดยอยู่ในวิสัยทัศน์อุตสาหกรรมเกาหลีใต้ ปี ค.ศ. 

2020 และประมาณการว่าในปี ค.ศ. 2030 ประเทศเกาหลีใต้จะ        

สามารถส่งออกสินค้าทางวัฒนธรรมเป็นมูลค่ากว่า 13,761 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ และเกิดการจ้างงานประมาณ 1,604,888 คน 

 นอกจากการวางนโยบายการพัฒนาที่ชัดเจนและเป็น

ข้ันเป็นตอนแล้ว รัฐบาลเกาหลีใต้ยังมีการเตรียมความพร้อมด้าน

โครงสร้างการบริหารและองค์กร เพื่อทำาหน้าที่ด้านการพัฒนา

เชิงวัฒนธรรมอย่างบูรณาการ โดยได้พัฒนาโครงสร้างการบริหาร

ราชการแผ่นดินด้านวัฒนธรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 ต่อมาใน

ปี พ.ศ. 2511 ได้นำาคำาว่า “วัฒนธรรม” มาตั้งช่ือกระทรวงเป็น

ครั้งแรก ในชื่อกระทรวงวัฒนธรรมและสารสนเทศ (Ministry of 

Culture and Information) ซึ่งในภายหลัง มีการปรับเปล่ียน

ชื่อและโครงสร้างการบริหารอยู่หลายครั้ง จนล่าสุดได้มีการปรับ

เปลี่ยนโดยผนวกรวมงานด้านวัฒนธรรม การกีฬาและการท่อง

เท่ียวไว้ด้วยกัน โดยใช้ช่ือว่า กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬา และ

การท่องเท่ียว (Ministry of Culture, Sports and Tourism) 

นอกจากนี้ รัฐบาลเกาหลีใต้ยังได้จัดตั้งองค์กรต่างๆ ข้ึนมา เพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาด้านวัฒนธรรมของประเทศให้เกิดผลอย่าง

เป็นรูปธรรม อาทิ The Korean Culture and Arts Founda-

tion เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางการเงินเพื่อการดำาเนินงานด้าน

วัฒนธรรม สถาบันศิลปะแห่งชาติ (National Academy of Art) 
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ทำาหน้าที่สนับสนุนการสร้างสรรค์

และพัฒนางานด้านศิลปะ รวมทั้ง

สง่เสรมิสถานภาพของศลิปนิ คณะ

กรรมการศลิปะธรุกจิแหง่เกาหลใีต ้

(Korea Business Council for 

The Arts : KBCA) ทำาหน้าที่หลัก

ในการผลักดันให้วัฒนธรรมกลาย

เป็นสินค้าส่งออกและนำารายได้เข้า

ประเทศ สำานักงานอุตสาหกรรม

วัฒนธรรม (Cultural Industry 

Bureau) มีหน้าที่ส่งเสริมการผลิต

สินค้าทางวัฒนธรรมออกจำาหน่าย

ในตลาดภายในและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีการจัดตั้งกองทุน

ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น (Provincial Cultural Promotion 

Funds) เพ่ือส่งเสริมการดำาเนนิงานด้านวฒันธรรมของทอ้งถิน่ดว้ย

ตนเอง 

 นอกเหนอืจากองค์กรขา้งต้นแลว้ ยงัมอีกีหน่วยงานหนึง่ที่

มบีทบาทสำาคญัตอ่การพฒันาอตุสาหกรรมวฒันธรรมของเกาหลใีต ้

นั่นคือ องค์การวัฒนธรรมและสารัตถะเกาหลีใต้ (Korea Culture 

and Content Agency : KOCCA) แนวคิดในการจัดตั้ง KOCCA 

เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 หลังยุคฟองสบู่แตกในเอเชีย จากการเล็ง

เห็นถึงความสำาคัญของวัฒนธรรมว่า เป็นสิ่งที่สามารถสร้างรายได้

เข้าสู่ประเทศโดยไม่ต้องใช้ต้นทุนสูง และมีการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็น

ทางการในปี พ.ศ. 2545 ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวง

วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในขณะนั้น ภารกิจหลักของ KOCCA 

คือ การสนับสนุนและส่งเสริมให้นำาเนื้อหาสาระความเป็นชาติ

เกาหลีใต้ (Korea Content) สอดแทรกลงไปในสื่อบันเทิงต่างๆ 

ทั้งภาพยนตร์ เกม ศิลปะ ดนตรี และแอนิเมชั่น ควบคู่กับการ

พัฒนาคนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาความร่วมมือ

กับประเทศต่างๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านอุตสาหกรรม

วัฒนธรรม โดยมีหน่วยงานอื่นๆ ร่วมสมทบ อาทิ สถาบันส่งเสริม

และพัฒนาเกมเกาหลีใต้ (Korea Game Development &      

Promotion Institute : KDGI) ที่ดูแลการส่งเสริมด้านธุรกิจเกม 

โรงผลติการต์นูเกาหลใีต ้(Korean Animation Studio) ทีส่ง่เสรมิ

การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตการ์ตูน เป็นต้น ซึ่งผลจากการพัฒนา

ตามแนวทางดังกล่าว นอกจากจะนำารายได้เข้าสู่ประเทศและช่วย

ให้วัฒนธรรมเกาหลีได้รับการเผยแพร่ไปยังประเทศอื่นทั่วโลก

แล้ว ยังเป็นการกระตุ้นตลาดภายในประเทศ ทดแทนการนำาเข้า

ผลผลิตทางวัฒนธรรมของต่างชาติ และส่งผลด้านบวกในแง่ของ

การจรรโลงสังคมของชาวเกาหลีใต้เองอีกด้วย 

 รัฐบาลเกาหลีใต้ไม่เพียงแต่จะมีการกำาหนดนโยบายการ

พัฒนา และการจัดตั้งองค์กรต่างๆ 

เพือ่เปน็กลไกขบัเคลือ่นการพฒันา

อุตสาหกรรมวัฒนธรรมเท่านั้น แต่

การวางนโยบาย โครงสร้างการ

บรหิารและการกำาหนดหนา้ทีค่วาม

รบัผดิชอบของแตล่ะองคก์ร/หนว่ย

งานทีเ่กีย่วข้อง ยงัเป็นไปในทศิทาง

ที่สอดรับและเกื้อหนุนกันอย่าง

เช่ือมโยง ทำาให้เกิดการบูรณาการ

ทำางาน การต่อยอด/ขยายผล ซึ่ง

เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่

ความสำาเรจ็ในภาพรวม ยกตวัอยา่ง

เช่น กระทรวงวัฒนธรรมฯ มีแผนส่งเสริม/พัฒนาอุตสาหกรรม

วฒันธรรม ควบคูก่บัการพฒันาในเรือ่งอืน่ๆ ทีต่อ่ยอดขยายผลจาก

อตุสาหกรรมวฒันธรรม เชน่ การจดักจิกรรมสรา้งความนยิมในชดุ

แตง่กายประจำาชาต ิโดยนำาเสนอทัง้ในแงค่วามหรหูราอลงัการของ

ชุดและวัฒนธรรมประเพณีที่มีคุณค่าเบื้องหลังชุดประจำาชาติอัน

สวยงาม และการจดัตัง้สถาบนัสอนภาษาเกาหล ีภายใตต้ราสนิคา้

เดยีวกนัทัว่โลก คอื “Sejong Institute” โดยมแีผนจะขยายสาขา

ให้ครบ 350 สาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศภายในปี ค.ศ. 

2015 ด้านการท่องเที่ยว กระทรวงวัฒนธรรมฯ ได้ทุ่มเงินกว่า 1.5 

ลา้นลา้นบาท เพือ่ทำาภาพยนตร ์สารคด ีซอฟตแ์วร ์คอมพิวเตอร์ ส่ิง

พมิพ ์ดนตรเีกีย่วกบัเกาหลเีพือ่เผยแพรไ่ปยงัประเทศตา่งๆ ทัว่โลก 

และยงัไดจ้ดัใหป้ ีค.ศ. 2001 เปน็ปแีหง่การทอ่งเทีย่วเกาหล ีโดยมี

การจัดงานทั่วประเทศ เช่น เทศกาลเล่นสกีและหิมะ เทศกาลทาง

ทะเลที่เกาะเชจู เทศกาลแฟชั่นนานาชาติ เทศกาลกีฬา เทศกาล

ภาพยนตร์ เทศกาลโสม เทศกาลดนตรี เทศกาลอาหาร อย่างต่อ

เนื่องตลอดท้ังปี อีกท้ังองค์การส่งเสริมการท่องเท่ียวเกาหลี ยัง

ได้กำาหนดให้ปี ค.ศ. 2004 เป็นปีแห่งกระแสเกาหลี (The Year 

of Korean Wave) มีการทำาตลาดโดยใช้สื่อบันเทิงทั้งหมด ท้ัง

ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และดนตรีมาเป็นหัวหอก แต่งตั้งดารา

ดังเป็นทูตการท่องเที่ยว และจัดแคมเปญประชาสัมพันธ์อย่างยิ่ง

ใหญด่ว้ยเมด็เงนิกวา่ 100 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ในขณะที ่กระทรวง

อาหาร การเกษตร ป่าไม้และประมง (The Ministry for Food, 

Agriculture, Forestry and Fisheries) ก็มีการประกาศแผน

พัฒนาและสร้างความเป็นสากลของอาหารเกาหลี ทั้งการเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขันของอาหารจานเด่น การยกระดับ

ภาพลกัษณข์องอาหาร และพฒันาการเข้าถึงอาหารเกาหลใีห้กวา้ง

ขวางและง่ายขึ้น ในด้านสุขภาพและความงาม รัฐบาลยังได้วาง 

Road Map ในการส่งเสริมให้เกาหลีใต้เป็น Medical Hub ของ

ภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงเป็นการวางยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการขยายตัว
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ของธุรกิจด้านสุขภาพและความงามตามแบบ Korea Look และ

ธุรกิจ Beauty Tour ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ตามกระแสความนิยม

ในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของเกาหลี เรียกได้ว่าภาครัฐมีการวาง

นโยบายและกลไกขบัเคลือ่นการพัฒนาไวอ้ยา่งครบวงจรเลยทีเดยีว

 นอกจากน้ี ปัจจัยสนับสนุนที่จำาเป็นต่อการพัฒนา

อุตสาหกรรมวัฒนธรรมก็ได้รับการพัฒนาควบคู่กันไป เช่น การ

พัฒนาโดยเน้นการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในช่วง

ปี พ.ศ. 2503-2513 การกระจายอำานาจการบริหารราชการสู่ท้อง

ถิน่อยา่งเขม้ขน้ ในป ีพ.ศ. 2538 โดยเปดิโอกาสใหอ้งคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นสามารถส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นหรือ

วัฒนธรรมพืน้เมอืงของตนเอง โดยไดร้บังบประมาณสนบัสนนุจาก

รัฐบาลกลาง การพัฒนาระบบสวัสดิการทางวัฒนธรรม (Culture 

Welfare) ภายใตศ้ตวรรษใหมแ่หง่วฒันธรรม (New Century for 

Culture) ที่เน้นการผลักดันกระบวนทัศน์ทางวัฒนธรรมดั้งเดิมให้

คงอยูอ่ยา่งมัน่คงในกระแสโลกาภวิตัน ์การพฒันาบคุลากรในดา้น

ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเปิดโรงเรียนสอนผู้กำากับเพื่อสร้างคนรองรับ

อุตสาหกรรมบันเทิงโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมถึงการผลิตบุคลากร

ด้านการตลาดต่างประเทศ การให้การสนับสนุนด้านเงินทุนและ

การตลาดแก่ภาคเอกชน เป็นต้น

ภาคเอกชนกับบทบาทการเป็น  
ผู้ขับเคล่ือนการพัฒนา
 ปัจจัยแห่งความสำาเร็จที่สำาคัญประการหนึ่งของการ

พัฒนาประเทศ ไมว่า่จะเปน็ในดา้นใดกต็าม คอื การพฒันารว่มกนั

ระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยแต่ละฝ่ายต่างทำาหน้าที่ของตนเอง

อย่างเหมาะสม ทำาให้เกิดการเสริมกำาลังและเกื้อหนุนซ่ึงกันและ

กัน จนนำาไปสู่ความสำาเร็จในการพฒันาได้ในที่สุด กรณีการพัฒนา

อตุสาหกรรมวฒันธรรมของเกาหลใีต้กเ็ชน่เดียวกนั ภาครฐัจะเป็นผู้

มบีทบาทในการกำาหนดนโยบายและพฒันาปจัจัยสนบัสนนุในดา้น

ต่างๆ ในขณะที่ภาคเอกชนทำาหน้าที่เป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนา 

โดยผลิตผลงานที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ และ

การสอดแทรกเนื้อหาสาระความเป็นชาติเกาหลีใต้ไว้ในผลงานได้

อย่างลงตัว

 การทำาหน้าที่เป็นผู้ผลิตที่มีคุณภาพของภาคเอกชน ตาม

ที่กล่าวถึงข้างต้น เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนจากกรณีละครหรือซีรีส์

เกาหลี ท่ีได้รับความนิยมจากคน

ไทยอยา่งท่วมท้น ในความเหน็ของ

ผูเ้ขยีน แมล้ะครเกาหลสีว่นใหญจ่ะ

มพีลอ็ตเรือ่งใกลเ้คยีงกบัละครไทย 

แต่มีการนำาเสนอท่ีค่อนข้างแตก

ต่าง ละครเกาหลีจะมีการดำาเนิน

เรือ่งทีก่ระชบั ในขณะเดยีวกนักม็กีารผกูปม คลีค่ลายปม และการ

หกัมมุของเนือ้เรือ่งใหด้นูา่ตดิตาม โดยอยูบ่นพืน้ฐานความเปน็เหตุ

เป็นผล ทุกประเด็นล้วนมีที่มาที่ไป เนื้อหาของละครมีความหลาก

หลาย ทั้งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า และเรื่องราวที่

เน้นความทันสมัย เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวัน ซึ่งสอดแทรกด้วย

แนวคิด ค่านิยม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เช่น การแสดงออก

ถงึการเปน็สงัคมแหง่การตอ่สูเ้พือ่พฒันาตนเอง การใหค้วามเคารพ

ผู้อาวุโสและบรรพบุรุษ การนำาเสนอเรื่องราวความรักความผูกพัน

ในครอบครวั มติรภาพ ความรกัแท ้การสรา้งความรูส้กึรว่มในทาง

สรา้งสรรค ์ดา้นการถา่ยทำา กม็คีณุภาพสงู เนน้ความสมจรงิ มกีาร

ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย และท่ีพบได้ในละครเกาหลีแทบ

ทุกเรื่อง คือ การใช้สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามของประเทศเป็น

สถานทีถ่่ายทำา อนัเป็นทีม่าของการทอ่งเทีย่วตามรอยละครเกาหลี

ทีไ่ดร้บัความนยิมอยา่งลน้หลามจากนกัทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิดา้นนกั

แสดง ก็มีการคัดเลือกนักแสดงท่ีเหมาะสมกับบทบาทในเนื้อเร่ือง 

และนักแสดงเหล่านั้นไม่เพียงแต่จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นที่ดึงดูดใจ

เท่านั้น แต่ยังมีความสามารถด้านการแสดงเป็นอย่างดี สามารถ

แสดงได้อย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อเสริมด้วยเพลงประกอบที่ไพเราะ 

จึงสามารถสร้างอารมณ์ร่วมให้แก่ผู้ชมได้เป็นอย่างดี 

ความสำ เร็จท่ีขยายผลจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม
 หากพิจารณาในแง่ความคุ้มค่าในการลงทุน อาจถือได้

ว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ นำามาซึ่ง

ผลตอบแทนที่เกินคุ้ม นั่นเพราะกลุ่มผู้นิยมชมชอบในสินค้าเชิง

วัฒนธรรมของเกาหลีใต้ท่ีถ่ายทอดผ่านสื่อ ไม่เพียงแต่จะบริโภค

ความบันเทงิจากสือ่เทา่นัน้ แตย่งัขยายผลไปสูค่วามนยิมในสนิคา้/

อุตสาหกรรมอื่นๆ ของเกาหลีด้วย ท้ังการท่องเท่ียว อาหาร การ

ศึกษา การแพทย์ การเสริมความงาม รวมถึงสินค้าที่มีแบรนด์

เกาหลี เช่น เครื่องสำาอาง โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า การท่ี

รฐับาลเกาหลใีตใ้หค้วามสำาคญักบัการเผยแพรแ่ละขายวฒันธรรม

ผ่านสื่อ ทำาให้ธุรกิจการส่งออกสื่อท่ีมีเนื้อหาด้านวัฒนธรรมของ

เกาหลี กลายเป็นกลไกสำาคัญในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ

และเป็นแหลง่สรา้งรายไดท่ี้สำาคญัใหก้บัประเทศ อกีท้ังยงัทำาให้เกดิ

ผลตอบแทนทางอ้อม คือ การสร้างการยอมรับและการเป็นที่รู้จัก
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ในระดับสากลจากนานาประเทศ และในขณะเดียวกัน การพัฒนา

อุตสาหกรรมวัฒนธรรมของเกาหลี ยังทำาให้เกิดผลตอบแทนในแง่

การทดแทนการนำาเข้าผลิตผลทางวัฒนธรรมจากต่างชาติด้วย

ปัจจัยความสำ เร็จของประเทศเกาหลีใต้ 
สู่การวางยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมของไทย
 จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่าปัจจัยความสำาเร็จสำาคัญที่

ทำาให้อุตสาหกรรมวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้มีการพัฒนา

อย่างรวดเร็ว ก็เน่ืองมาจากการที่ภาครัฐมีการวางนโยบาย/

แนวทางการพัฒนาในภาพรวมของประเทศที่ชัดเจน และต่อเนื่อง 

โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์มาเป็นอย่างดี มีการ

บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยให้ภาคเอกชนเป็นผู้มีบทบาท

นำาในการพัฒนา และภาครัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุน ส่งเสริม ผลัก

ดนั เพือ่ใหก้ารดำาเนินงานเปน็ไปตามนโยบาย/ แนวทางทีว่างไว ้ใน

ขณะเดียวกัน ก็มีการสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างการบริหาร/

องคก์รเพือ่เปน็กลไกขบัเคลือ่นและรองรบัการพฒันา โดยถา่ยทอด

แผนในภาพใหญ่ของประเทศลงสู่การปฏิบัติ ภายใต้ความรับผิด

ชอบของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ตลอดจน

พัฒนาปจัจยัสนับสนนุทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่เปน็รากฐานทีม่ัน่คงสำาหรบั

การพัฒนา เช่น ระบบสารสนเทศในภาพรวมของประเทศ ระบบ

การศึกษาและพัฒนาบุคลากร การจัดหาแหล่งเงินทุน มาตรการ

ให้สิทธิประโยชน์/สิ่งจูงใจแก่ผู้ผลิต เป็นต้น 

 นอกจากนี้ ปัจจัยหลักที่ทำาให้การพัฒนาอุตสาหกรรม

วัฒนธรรมมีการขยายผลสู่ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่า

มหาศาล ไม่เพียงแค่การวางแผนพัฒนาที่ดี และการผลิตที่มี

คณุภาพ แตย่งัรวมถงึการใชก้ลยทุธด้์านการตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพ 

ท้ังการสรา้งตราสินคา้ (Branding) และการทำาตลาด (Marketing) 

จนสามารถสร้างคุณค่าจากสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เกิดผลตอบแทน

เชิงรูปธรรม ภายใต้ K-Branding ได้อย่างน่าทึ่ง ตามแนวคิดการ

พัฒนาเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ โดยการถา่ยทอดเน้ือหาด้านวฒันธรรม

ผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อด้านบันเทิง เช่น ละคร 

ภาพยนตร์ ดนตรี ผ่านช่องทางการเผยแพร่ที่คนส่วนใหญ่สามารถ

เข้าถึงได้ในราคาที่สมเหตุสมผล จึงถือได้ว่าเป็นการประสานพลัง

ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์และความบันเทิงได้เป็นอย่างดี โดยเนื้อหา

ดงักลา่วจะแทรกซึมเขา้สูผู่บ้รโิภคทลีะนอ้ย จนทำาใหเ้กดิความรูส้กึ

ร่วมและชื่นชมในวัฒนธรรม อันส่งผลต่อความนิยมในรูปแบบการ

ใช้ชีวิต อาหารการกิน ไปจนถึงของใช้อุปโภคบริโภคประจำาวัน ที่

มีกลิ่นอายความเป็นเกาหลี หรือ Korean Style ซึ่งเป็นที่ยอมรับ

จากทั่วโลกว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดดเด่น และน่าหลงใหล 

 ตามความเห็นของผู้เขียน การพัฒนาอุตสาหกรรม

วฒันธรรมของไทยใหก้า้วไกลอยา่งเกาหลใีต ้อาจเปน็เรือ่งทีไ่มง่า่ย

นัก แต่ก็ไม่ยากจนเกินไป เพราะเรามีต้นทุนการพัฒนาที่ดี นั่นคือ 

การมีวัฒนธรรมที่งดงาม ทรงคุณค่า มีเอกลักษณ์ เป็นที่ยอมรับ

ของนานาประเทศ อกีทัง้ในปจัจบุนั ผูผ้ลติอตุสาหกรรมวฒันธรรม

ของไทยก็มีศักยภาพเป็นท่ียอมรับในระดับสากล และสามารถรุก

สู่ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคได้บ้างแล้ว แต่ส่วนใหญ่

จะเกิดจากความพยายามและการลงทุนของภาคเอกชนเอง ยัง

ขาดการวางแผน/ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนและการทำางาน

ร่วมกันอย่างบูรณาการในภาพรวมของประเทศ ทำาให้ไม่เกิดผล 

กระทบ (Impact) ที่เป็นรูปธรรม และยังไม่สามารถสร้างกระแส

การยอมรับจากท่ัวโลกได้อย่างกรณีของประเทศเกาหลีใต้ ดังนั้น 

หากประเทศไทยจะเจรญิรอยตามแนวทางการพฒันาอตุสาหกรรม

วัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้ สิ่งที่จะต้องดำาเนินการเป็นลำาดับ

แรก คือ การกำาหนดแผน/ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม

วัฒนธรรมในภาพรวมของประเทศท่ีชัดเจน ควบคู่กับการพัฒนา

กลไก/องค์กรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา เมื่อมีแผนการพัฒนาและ

กลไกขบัเคลือ่นทีช่ดัเจนแลว้ จะตอ้งผลกัดนัใหเ้กดิการดำาเนนิงาน

ตามแผนการพฒันาทีก่ำาหนดไวอ้ยา่งจรงิจงั ตอ่เนือ่ง เพือ่ใหเ้กดิผล

เป็นรูปธรรม โดยเน้นให้มีการบูรณาการทำางานของทุกภาคส่วนที่

เกีย่วขอ้ง และภาครฐัตอ้งทำาหนา้ทีพ่ฒันาปจัจยัสนบัสนนุทีจ่ำาเปน็ 

ทั้งในด้านบุคลากร เงินทุน นโยบายส่งเสริมการลงทุน/การตลาด 

การสง่เสรมิการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติของภาคเอกชน กระตุน้

ให้เกิดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงหากมีการ

เริ่มต้นพัฒนาอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง โดยใช้ต้นแบบการพัฒนา

ของประเทศเกาหลใีต ้แลว้นำามาพฒันาตอ่ยอดใหเ้ขา้กบับริบทของ

ตนเอง หรือที่เรียกกว่า Copy to Innovation ภายใต้การร่วมคิด

รว่มทำาของทกุฝา่ย กอ็าจสรา้งใหเ้กดิกระแสไทยแลนดฟ์เีวอร์ไดใ้น

อีกไม่นานนัก •

อ้างอิง : 
1. จลุสารวชิาการอเิลก็ทรอนกิส ์การท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย 
เรื่อง กระแสเกาหลี (Korean Wave) โดย ดร.วไลลักษณ์ น้อย
พยัคฆ์ จาก www.etatjournal.com/upload/239/3_Ko-
rean_Wave.pdf
2. บทความเรื่อง เกาหลีฟีเวอร์ : การถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่าน
สื่อ โดย ดร.เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ จาก www.mfa.go.th/
internet/radio/book/Saranrom_30_07.doc
3. Korean Wave aiming at new horizons จาก http://
www.mct.go.kr/english/issue/issueView.jsp?pMenuCD
=1004000000&pSeq=1272
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 สินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับที่มีพลอยสีต่าง ๆ 

เป็นองค์ประกอบหลัก แม้จะไม่ใช่สิ่งจำาเป็นขั้นพื้นฐาน แต่นับ

เป็นสินค้าอย่างหน่ึงที่ทุกเพศทุกวัยประสงค์จะมีไว้ครอบครอง 

อย่างน้อยสักชิ้น ด้วยเหตุผลแตกต่างกันไป บ้างก็ด้วยความเชื่อ

ว่ามีส่วนช่วยเสริมดวงชะตา บ้างก็เป็นความสุขความพึงพอใจ

สว่นตวั เปน็เครือ่งบง่บอกถงึรสนยิม และฐานะเนือ่งจากมมีลูคา่

สูง บ้างก็ถือเป็นทรัพย์สินของสะสมที่มีค่าทางใจ หรือจะเลือก

ซือ้เปน็ของขวญั ของฝากใหก้บัคนพเิศษกส็ดุแลว้แต ่ปจัจบุนัจดั

เป็นหนึ่งในสินค้าแฟชั่น แต่เนื่องจากอัญมณีเป็นสินค้าท่ีมีราคา

แพง  ดังนั้น การเลือกซื้ออัญมณีให้ได้ตรงกับใจ ทั้งสีสันความ

ใส  ถูกต้องตามโฉลกเสริมดวงชะตาของแต่ละคนแล้ว คุณภาพ 

มาตรฐาน ความปราณตี ต้องมคีวบคูก่นัไปด้วย ซึง่ผูซ้ือ้สว่นใหญ่

อาศัยฉลากรับรองจากสถาบันตรวจสอบ หรือตราสินค้ามาเป็น

ตัวช่วย แต่จะให้ดียิ่งขึ้น หากเรา ๆ ท่าน ๆ ในฐานะผู้บริโภค มี

ความรู้พื้นฐานประกอบการตัดสินใจเพื่อให้ได้อัญมณีท่ีสวยงาม

สมราคาและเสริมดวงชะตาไปพร้อม ๆ กันผู้เขียนจึงได้รวบรวม

เกร็ดความรู้ในการเลือกซื้ออัญมณี หรือพลอยสีต่าง ๆ เพื่อตอบ

สนองวัตถุประสงค์ของแต่ละปัจเจกชนด้วยปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

1.  ปัจจัยด้านคุณภาพ 
 ควรยึดหลัก  4C’S ดังนี้

 1.1 Color คือ การพิจารณาสีของพลอย ควรเลือกซื้อ

พลอยทีม่สีีเขม้สดใส ยิง่พลอยมสีหีรอืความสดใสมากเทา่ไร กย็ิง่

เปน็พลอยทีม่คีณุภาพดี แต่หากเขม้เกนิไปกอ็าจทำาใหม้องไมเ่หน็

ตำาหนิที่อยู่ภายใน  ลำาดับความสวยของสีพลอย โดยทั่วไปแบ่ง

ออกเป็น 5 ระดับ

 1.2 Clarity  คือ ความสะอาด หรือ ตำาหนิของพลอย 

พลอยที่ดีต้องมีเนื่อใสสะอาด ไม่ขุ่นมัว ไม่มีตำาหนิ หรือรอยแตก

อยู่ภายในเน้ือ ส่ิงท่ีควรพิจารณา คือ ตำาหนิน้ันมีมากน้อยเพียง

ใด มองเห็น ด้วยตาเปล่าหรือไม่  อยู่ในตำาแหน่งที่มีผลต่อความ

สวยงามหรือไม่

 1.3 Cut คือ การพิจารณาสัดส่วน  และความปราณีต

ในการเจียระไน เน่ืองจากส่งผลต่อการกระจายแสง  และประกาย

แวววาว ที่เรียกว่า “ไฟ” พลอยที่เจียระไนได้สัดส่วนสวยงาม จะ

มปีระกายสกุใส โดยสดัสว่นระหวา่งความหนากบัความกว้างของ

หน้าพลอยต้องเหมาะสมกัน

 1.4 Carat คือ มาตราส่วนนำ้าหนักพลอย พลอยที่

มีนำ้าหนักมาก ขนาดใหญ่ย่อมมีราคาที่สูง พลอยที่มีราคานั้น 

นิยมตั้งแต่ 1 กะรัตขึ้นไป พลอยเม็ดใหญ่คุณภาพดี และนำ้าหนัก

มากก็จะมีราคาสูงมากหลายเท่าตัว

 **1 กะรตั (carat) = 100 สตางค ์(point) = 0.20 กรมั 

หรือ 200 มิลลิกรัม

2.  ปัจจัยตามความเชื่อ
 คนไทยแตโ่บราณมคีวามเช่ือวา่อญัมณท่ีีถูกโฉลกจะเปน็

มงคลตอ่ผูค้รอบครองเสรมิอำานาจบารม ี และโชคชะตาไดโ้ดยยดึ

หลัก วัน หรือ เดือนเกิด ตามความชอบ

สันธนา  หิริศักดิ์สกุล

    สำานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

การเลือกพลอยสี
อัญมณีเสริมดวงชะตา
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มกราคม : jANUARy
 อญัมณทีีใ่ช ้คอื โกเมน (Garnet) เปน็พลอยนำาโชคชว่ยให้

สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาว

กุมภาพันธ์ : FEBRUARy
 อญัมณทีีใ่ช ้คอื อเมทสิต์ (Amethyst) ชว่ยทำาใหจ้ติใจสงบ 

และคุ้มครองผู้เดินทาง

มีนาคม : mARCh 
 อัญมณีที่ใช้ คือ อะความารีน (Aquamarine) ทำาให้จิตใจ

สงบ เยือกเย็น

เมษายน : APRIL
 อัญมณีที่ใช้ คือ เพชร (Diamond) หรือเพทายสีขาวช่วย

ในด้านความรัก และมีอำานาจเหนือผู้อื่น

พฤษภาคม : mAy
 อัญมณีที่ใช้ คือ มรกต (Emerald) หยก (Jade) ทำาให้ผู้

สวมใส่อุดมสมบูรณ์ รำ่ารวย ร่มเย็น

มิถุนายน : jUNE
 อัญมณีที่ใช้ คือ ไข่มุก (Pearl) และมุกดาหาร (Moon 

Stone) ช่วยให้อายุยืน ขจัดพิษร้าย และป้องกันสัตว์ร้ายต่าง ๆ 

กรกฎาคม : jULy
 อัญมณีที่ใช้ คือ ทับทิม (Ruby) เชื่อว่าจะทำาให้สมหวังใน

ด้านความรัก และทำาให้ชีวิตคู่มั่นคงยืนยาว

สิงหาคม : AUGUST
 อัญมณีที่ใช้ คือ เพอริดอท (Perridot) หรือ คาร์เนเลี่ยน 

(Carnelian) เชื่อว่าจะทำาให้ผู้ที่สวมใส่มีจิตใจเข้มแข็ง กล้าหาญ มี

พลังอำานาจและชื่อเสียง

กันยายน : SEPTEmBER   
 อัญมณีที่ใช้ คือ ไพลิน (Blue Sapphire) ทำาให้ผู้ที่สวมใส่

มีคนรักใคร่เมตตา เป็นที่ศรัทธาของผู้อื่นสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจ

ตุลาคม : OCTOBER
 อัญมณีที่ใช้ คือ โอปอล (Opal) ทัวร์มาลีนสีแดง (Rubel-

lite) จะทำาให้มีความสุข นำาโชคดีมาสู่เจ้าของ  และรักษาโรคบาง

อย่างได้

พฤศจิกายน : NOVEmBER  
 อัญมณีท่ีใช้ คือ บุษราคัม (Yellow Sapphire) โทแพซ 

(Yellow Topaz) ช่วยนำามาสู่ความโชคดี และเป็นมิตรภาพ

ธันวาคม : DECEmBER  
 อัญมณีท่ีใช้ คือ เพทายสีฟ้า (Blue Zircon) และเทอค

วอยส์ (Turquoise) จะช่วยทำาให้ร่มเย็น รุ่งเรือง และมีพลังอำานาจ

อันยิ่งใหญ่บางท่านอัญมณีประจำาเดือนเกิด สีสันอาจจะไม่ตรงใจ 

ก็สามารถเลือกใช้อัญมณีประจำาวันเกิดแทน หรือใช้ทั้ง 2 อย่าง  

ตามความชอบ

วันเกิด เสริมดวง อำานาจ บารมี เสริมดวงการเงิน

อาทิตย์ ทับทิม พลอยแดง โกเมน 

เพทายสีแดง

มรกต เขียวส่อง 

พลอยที่มีสีเขียว

จันทร์ บุษราคัม อำาพัน ไข่มุกสีทอง 

เพชรสีเหลือง ชิทริน

นิล

อังคาร ปะการัง ไข่มุกสีชมพู โรส

ควอตซ์ พิงค์ซัฟไฟร์

บุษราคัม เขียว

ส่อง (สีมะนาว)

พุธ หยก กรีนทัวร์มารีน โกเมนสี

เขียว เพอริดอท มรกต เขียว

ส่อง อะเมทิสต์

เขียวส่อง (สี

มะนาว) พลอน

นำ้าเงิน

พฤหัสบดี โกเมนสีส้ม คาร์เนเลียน ไพ

ทูรย์ โอปอล์ไฟ ซัฟไฟร์ส้ม

พลอยแดง ซัฟ

ไฟร์ส้ม หรือขาว

ศุกร์ ไพลิน บลูโทปาช เทอควอยส์ 

เพทายสีฟ้า

พลอยสีชมพู สี

เขียวแก่

เสาร์ นิล เพชร หยกดำา อะเมทิสต์ 

ซัฟไฟร์สีม่วง

ไพลิน พลอยนำ้า

เงิน

 ทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงเกร็ดความรู้

ประกอบการเลอืกซือ้เลอืกหาอญัมณทีีเ่หมาะสมสำาหรบัแตล่ะทา่น

ในแต่ละโอกาส  อย่างไรก็ตามอัญมณีทุกชิ้น หากได้มาแล้วมีความ

พึงพอใจ มีความสุขทุกครั้งที่ได้มองหรือสัมผัส ก็เป็นอีกช้ินหนึ่งท่ี

เป็นมงคลกบัผูค้รอบครอง แมจ้ะไมเ่ข้าตำาราตามความเชือ่ ทีผู่เ้ขยีน

นำามาถ่ายทอดก็ตาม •

อ้างอิง :

 คู่มือการเลือกซ้ืออัญมณีและเครื่องประดับ สมาคมผู้ค้า

อัญมณีและเครื่องประดับ จันทบุรี

อัญมณีประจำ เดือนเกิด (Birth Stone)
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 นายสุภาพ คลี่ขจาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำา
กระทรวงอตุสาหกรรม ปาฐกถาเปดิสมัมนาเรือ่ง “ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โอกาสและผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ” 
เพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ของ
ประเทศไทยไปสู่การเป็น “ศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย” และ
พัฒนาความพร้อมในทุกด้านรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ในปี พ.ศ. 2558 โดยมีนายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้
ตรวจราชการกระทรวงอตุสาหกรรม รกัษาการผูอ้ำานวย
การสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กล่าวรายงานความ
คืบหน้าของการดำาเนินงาน โดยการสัมมนาได้นำาเสนอโครงการที่
จะขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
และสุขภาพ และการเสวนาเรื่อง “AEC กับทิศทางของ
อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ” 
โดยวทิยากรผู้ทรงคณุวฒุทิีเ่กีย่วขอ้ง จดัขึน้ ณ โรงแรมโกลเดน้ ทวิ
ลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีผู้
สนใจทั้งในและนอกวงการจากภาครัฐ รัฐวิสาหกรรม และเอกชน
เข้าร่วมสัมมนาอย่างคับคั่ง
  การพฒันาอตุสาหกรรมฯ ดังกลา่ว กระทรวงอตุสาหกรรม
ไดแ้ตง่ตัง้ “คณะกรรมการพฒันาอตุสาหกรรมวสัดอุปุกรณ์

ดัน 3 ธงขับเคล่ือนอุตฯ เคร่ืองมือแพทย์
เพ่ิมขีดความสามารถส่งออก พัฒนามาตรฐาน พร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)

ทางการแพทย์” ข้ึนเมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อจัดทำา
ยุทธศาสตร์สำาหรับใช้เป็นกรอบในการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ของประเทศไทย และมีการลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการผลักดันยุทธศาสตร์พัฒนา
อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์กับ 11 หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา
 สำาหรับปี 2555 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้จัดทำาโครงการพัฒนา           
อุตสาหกรรมฯ ภายใต้ Flagship ของกระทรวง 3 โครงการ ได้แก่ 
1) โครงการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์
ทางการแพทย์และสุขภาพด้านการเพ่ิม Productivity                                                                              
และพฒันามาตรฐาน ISO 13485 มสีมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี
(ไทย-ญี่ปุ่น) เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ 2) โครงการวิจัยพัฒนา
และออกแบบวสัดอุปุกรณท์างการแพทยแ์ละสขุภาพ โดย
มีสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นที่ปรึกษา                                                                               
โครงการฯ และ 3) โครงการศึกษาวิจัยโอกาสทางธุรกิจ
และการเพิม่ Value Creation สำาหรบัอตุสาหกรรมวสัดุ
อปุกรณท์างการแพทย์ มมีหาวทิยาลยัมหดิลเป็นท่ีปรกึษาโครง
การฯ เพื่อขับเคลื่อนให้การพัฒนาอุตสาหกรรมครอบคลุมทุกมิติ
และไปในทิศทางเดียวกัน •
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ปี 2553 ปี 2554

ที่มาไตรมาส 
1

ไตรมาส 
2

ไตรมาส 
3

ไตรมาส 
4

ไตรมาส 
1

ไตรมาส 
2

ไตรมาส 
3

ไตรมาส 
4

พ.ย. ธ.ค.

 สถานการณ์ภาคการผลิตภายในประเทศ

     ดัชนีผลผลิต
191.8 186.4 191.8 190.0 187.7 181.7 195.3 124.6 100.5 139.8

สศอ.
( 31.2) (17.6) ( 9.8) (2.6) (-2.1) ( -2.5) (1.8) (-34.4) (-47.2) (-25.8)

     ดัชนีการส่งสินค้า
191.0 188.3 193.4 194.1 191.6 180.7 203.5 130.4 103.8 141.2

สศอ.
( 33.5) (22.3) (10.3) (4.6) (0.3) (-4.0) (5.2) (-32.8) (-46.7) (-27.2)

     ดัชนีสินค้าสำาเร็จรูปคงคลัง
182.0 183.6 188.1 185.7 185.0 186.1 197.5 176.3 172.8 176.4

สศอ.
(-8.1) (-1.9) (11.1) (7.8) (1.6) (1.3) (5.0) (-5.1) (-10.5) (1.9)

     ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
118.6 116.6 121.0 120.4 118.9 116.2 119.4 105.3 103.1 106.8

สศอ.
(8.5) (9.0) (8.8) (4.6) (0.2) (-0.4) (-1.3) (-12.5) (-15.5) (-9.4)

     อัตราการใช้กำาลังการผลิต
62.8 62.4 64.2 63.3 62.6 59.1 64.5 46.4 40.5 52.3

สศอ.
(21.0) (16.3) (11.2) (4.6) (-0.3) (-5.2) (0.5) (-26.7) (-36.3) (-16.1)

 สถานการณ์ภาคการผลิตโลก              

     Global Manufacturing PMI
56.1 56.6 53.5 54.4 56.7 53.4 50.2 50.1 49.7 50.5

JPMorgan
(55.7) (26.6) (2.8) (0.3) (1.1) (-5.6) (-6.1) (-8.0) (-7.8) (-9.2)

     Global Manufacturing 
     Output Index

58.9 59.0 55.0 55.8 58.2 53.6 50.2 50.5 49.7 51.8
JPMorgan

(77.9) (27.8) (-1.4) (-3.1) (-1.2) (-9.3) (-8.6) (-9.5) (-8.1) (-9.9)

     Global Manufacturing 
     New Orders  Index

58.5 58.3 52.6 54.7 58.1 52.2 49.2 49.2 48.8 49.3
JPMorgan

(80.2) (23.7) (-6.4) (-4.5) (-0.7) (-10.4) (-6.4) (-10.0) (-9.5) (-12.6)

     Global Manufacturing 
     Input Prices Index

63.9 65.9 59.3 67.0 74.9 66.6 56.9 49.5 48.6 50.0
JPMorgan

(85.8) (63.6) (14.0) (20.1) (17.2) (1.1) (-4.0) (-26.1) (-27.4) (-28.0)

     Global Manufacturing    
     Employment Index

51.4 53.6 53.1 53.4 55.7 54.0 51.3 51.0 50.5 51.3
JPMorgan

(43.7) (34.0) (15.1) (7.3) (8.4) (0.8) (-3.5) (-4.6) (-5.1) (-5.2)

ตัวช้ีวัดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 
The Early Warning System of Industrial Economics: EWS-IE

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (ถ่วงนำ้าหนักมูลค่าเพิ่ม)

อัตราการใช้กำาลังการผลิต

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม

มูลค่าการนำาเข้าวัตถุดิบ (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

หลักการพิจารณา EWS-IE เทอร์โมมิเตอร์
 EWS-IE เทอร์โมมิเตอร์เป็นเครื่องมือท่ีมีความสามารถในการชี้นำาภาวะ

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป็นระยะเวลา 2 เดือน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระดับปกติ 

และ ระดับผิดปกติ โดยระดับของเหลวในเทอร์โมมิเตอร์ คือ ค่าความน่าจะเป็น (%) 

ถ้ามีระดับตั้งแต่ 0-45 ของเหลวจะเป็นสีเขียว หมายถึง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

อยูใ่นเกณฑป์กต ิหากมรีะดบัมากกวา่ 45 ขึน้ไป ของเหลวจะเปลีย่นเปน็สแีดง หมาย

ถึง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยู่ในเกณฑ์ผิดปกติ

 EWS-IE เดือน มีนาคม 2555 ส่งสัญญาณปกติ ตัวแปรชี้นำาเศรษฐกิจภาค

อตุสาหกรรมของระบบ EWS-IE สว่นใหญ่มีการขยายตวัเพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัเดอืนกอ่น

ไดแ้ก ่ดชันีการลงทนุภาคเอกชน การนำาเข้าสนิคา้ทนุ และดชันกีารอปุโภคบรโิภคภาค

เอกชนมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 8.0, 2.2 และ 0.4 ตามลำาดับ ซึ่งจากสัญญาณดัง

กล่าวสามารถคาดการณ์ได้ว่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในเดือนมีนาคมจะปรับตัวดีขึ้น 

ส่วนหนึ่งเนื่องจากช่วงมีนาคมจะมีการเร่งกำาลังการผลิตก่อนที่จะถึงเดือนเมษายน

เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นวันหยุดยาว นอกจากน้ียังเป็นผลจากระดับการผลิต

ของภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวสูงขึ้นตามการฟื้นตัวที่ดีขึ้นหลังจากอุทกภัย 

หมายเหตุ: () หมายถึง อัตราการขยายตัว (%)
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 ตัวแปรชี้นำาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม             

    ปัจจัยภายในประเทศ              

     ด้านการผลิต              

     มูลค่าการนำาเข้าสินค้าวัตถุดิบ 
     (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

16,725.618,096.518,906.119,356.620,762.122,927.322,641.118,367.9 5,768.1 5,913.3 ธปท.
(70.6) (55.3) (32.9) (22.0) (24.1) (26.7) (19.8) (-5.1) (-12.5) (-8.3)

     มูลค่าการนำาเข้าสินค้าทุน 
     (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

10,363.711,406.811,943.611,668.814,139.513,766.614,855.312,771.1 4,099.1 4,473.3 ธปท.
(23.1) (41.0) (28.4) (17.7) (36.4) (20.7) (24.4) (9.4) (1.0) (17.1)

          ดัชนีชี้นำาธุรกิจระยะสั้น 119.7 119.1 121.6 122.9 127.6 129.0 129.7 124.4 121.7 124.9 กระทรวงพาณิชย์
(8.4) (5.6) (5.8) (3.7) (6.5) (8.3) (6.7) (1.2) (-0.7) (1.4)

          ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม 
          3 เดือนข้างหน้า

110.9 106.0 115.9 113.1 114.1 113.6 103.8 104.0 104.5 106.3 ส.อ.ท.
(49.5) (18.9) (15.2) (0.5) (2.9) (7.2) (-10.4) (-8.0) (-8.0) (-8.0)

          ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 176.3 185.2 190.2 188.3 200.8 204.9 205.2 188.4 185.3 181.0 ธปท.
(13.0) (22.1) (22.4) (14.8) (13.9) (10.7) (7.9) (0.0) (-1.9) (-3.6)

          ราคานำ้ามันดิบ 78.6 77.8 76.1 85.1 93.5 102.2 89.7 94.0 97.2 98.6 EIA
(83.3) (30.9) (11.5) (11.9) (18.9) (31.4) (18.0) (10.5) (15.3) (10.6)

          อัตราแลกเปลี่ยน
          บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ

32.8 32.3 31.6 30.0 30.6 30.3 30.1 31.0 31.0 31.2 ธปท.
(-6.9) (-6.8) (-6.9) (-9.8) (-7.0) (-6.4) (-4.6) (3.4) (3.6) (3.6)

          อัตราแลกเปลี่ยนบาท/100 เยน 36.2 35.1 36.8 36.3 37.1 37.1 38.8 40.1 39.9 40.1 ธปท.
(-4.1) (-1.7) (1.5) (-2.1) (2.5) (5.7) (5.3) (10.4) (10.1) (11.0)

          อัตราแลกเปลี่ยนบาท/ยูโร 45.5 41.1 40.8 40.8 41.8 43.5 42.6 41.8 42.0 41.0 ธปท.
(-1.0) (-12.9) (-15.9) (-17.1) (-8.2) (5.9) (4.4) (2.5) (2.7) (3.2)

     ด้านการบริโภค              

          ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค 23.9 16.1 22.6 24.4 18.9 19.4 29.6 21.2 18.5 21.4 กระทรวงพาณิชย์ 
(97.8) (46.8) (92.9) (32.3) (-20.9) (20.7) (31.3) (-13.1) (-25.7) (-10.1)

          ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 133.6 135.0 134.9 135.7 139.3 140.9 140.6 136.0 135.1 137.3 ธปท.
(7.8) (7.5) (4.8) (3.5) (4.3) (4.3) (4.2) (0.2) (-1.6) (0.1)

          รายได้เกษตรกรที่แท้จริง 96.5 74.7 80.5 164.5 135.1 91.0 81.8 155.0 191.6 187.8 คำานวณโดย สศค.
ข้อมูลจาก สศก.(12.8) (15.0) (18.4) (17.7) (40.0) (21.9) 1.6 (-5.8) (-9.4) (-4.3)

    ด้านตลาด              

          ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
          แห่งประเทศไทย (SET)

735.3 770.4 914.8 1,007.4 999.8 1,069.6 1,039.9 998.5 995.3 1,025.3 ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย(69.6) (40.1) (37.6) (43.3) (36.0) (38.8) (13.7) (-0.9) (-1.0) (-0.7)

    ปัจจัยต่างประเทศ              

    ดัชนีชี้นำาเศรษฐกิจสหรัฐฯ 99.5 100.0 99.8 100.8 102.1 101.9 100.7 101.3 101.3 102.0 OECD
(12.5) (11.3) (6.4) (3.7) (2.6) (1.9) (0.9) (0.5) (0.5) (0.6)

     ดัชนีชี้นำาเศรษฐกิจญี่ปุ่น 99.5 100.3 100.5 101.6 102.8 102.4 101.7 101.7 101.7 101.9 OECD
(9.8) (9.9) (6.8) (4.5) (3.3) (2.1) (1.2) (0.1) (0.1) (-0.2)

     ดัชนีชี้นำาเศรษฐกิจอียู 102.9 103.5 103.7 104.1 104.1 102.6 100.1 98.5 98.5 98.3 OECD
(13.4) (10.4) (5.7) (2.8) (1.2) (-0.8) (-3.4) (-5.4) (-5.4) (-5.7)

      ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคสหรฐัฯ 73.9 73.9 68.3 71.3 73.1 71.9 59.6 64.8 63.7 69.9 University of 
Michigan(26.8) (8.4) (-0.1) (1.6) (-1.1) (-2.8) (-12.7) (-9.1) (-11.0) (-6.2)

      ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคญี่ปุ่น 39.9 42.8 42.3 40.5 40.0 34.8 37.9 38.1 37.5 38.1 ESRI
(46.0) (21.4) (5.7) (3.2) (0.3) (-18.6) (-10.5) (-5.9) (-7.2) (-5.0)

      ดัชนีความเช่ือม่ันทางเศรษฐกิจอียู
      (EU27)

97.5 99.9 102.5 104.8 106.4 104.6 97.5 92.6 92.6 91.6 EUROSTAT
(42.8) (35.6) (22.8) (14.2) (9.2) (4.6) (-4.8) (-11.6) (-11.7) (-13.5)

หมายเหตุ: () หมายถึง อัตราการขยายตัว (%)

โดย : สำานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  โทรศัพท์ 0 2202 4373  โทรสาร 0 2644 8315
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.oie.go.th
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