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สารบญั เรื่องเด่นประจ�าฉบับ

20 ป ีสศอ.
: หมายเหตุการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
 ในป ี2554 ส�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม 

หรือ สศอ. กระทรวงอุตสำหกรรม ได้

สถำปนำครบรอบ 20 ปี ในฐำนะเป็นหน่วยงำนทีท่�ำหน้ำทีห่ลกั

ในกำรจัดท�ำและเสนอแนะนโยบำย และแนวทำงกำรพัฒนำ

อุตสำหกรรมของประเทศมำอย่ำงต่อเนื่องหลำยยุคสมัย เพ่ือ

ให้ภำคอตุสำหกรรมและผูป้ระกอบกำรสำมำรถแข่งขนัได้ เสรมิ

สร้ำงเศรษฐกิจให้เกิดควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน 

 วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2552 วันแรกท่ีส�ำนักงำน

เศรษฐกจิอตุสำหกรรม (สศอ.) ได้มโีอกำสต้อนรบันำงสุทธนิย์ี 
พู่ผกำ เข้ำรับต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรม หรือ ผศอ. จนถึงปัจุบัน ซึ่งในห้วงระยะเวลำ

ดังกล่ำวภำวะเศรษฐกิจโลกก�ำลังอยู่ในช่วงชะลอตัวครั้งรุนแรง

เป็นประวัติกำรณ์ กำรน�ำเสนอนโยบำยและมำตรกำรต่ำงๆ 

จึงต้องมีทั้งรุกและเตรียมควำมพร้อมโดยผ่ำนกำรศึกษำอย่ำง

รอบคอบรัดกมุ จนถกูผลกัดนัออกมำเป็นนโยบำยของกระทรวง

อุตสำหกรรมและลงสู่ภำคปฏิบัติขับเคล่ือนอุตสำหกรรมไทย

ให้ก้ำวหน้ำและผงำดอยู่ได้ วำรสำรฯ ฉบับนี้ขอหมำยเหตุ

กำรด�ำเนินงำนในช่วงระยะเวลำนี้เอำไว้ (พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน) 

เพ่ือฉำยภำพให้เหน็สิง่ทีเ่กิดขึน้แล้วและจะส่งผลต่อไปในอนำคต

ในประเด็นและเหตุกำรณ์ส�ำคัญๆ ที่ได้หยิบยกมำดังนี้

� จับตา 3 กระทรวงผนึกก�าลังแก้ปัญหาแรงงาน
 ภำคอตุสำหกรรมเป็นหวัจกัรขบัเคลือ่นเศรษฐกจิทีส่�ำคญั

ของประเทศ โดยมสีดัส่วนต่อ GDP ประมำณร้อยละ 70 มตีวัเลข

กำรส่งออกสินค้ำอุตสำหกรรมปีละหลำยแสนล้ำนบำท ซึ่งจำก

กำรพบปะผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่มักประสบปัญหำขำดแคลน

แรงงำน หรือมแีรงงำนทีไ่ม่สอดคล้องกับลกัษณะงำน เมือ่รบัเข้ำ

ท�ำงำนแล้วต้องมกีำรฝึกอบรมเพิม่ทกัษะก่อนปฏบิตังิำนได้จริง 

ซึง่ถอืเป็นกำรเสยีเวลำ เสยีโอกำสในกำรเพิม่ขดีควำมสำมำรถของ

บรษิทัไปอย่ำงน่ำเสยีดำย ดงันัน้ ส�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม 

กระทรวงอตุสำหกรรม ได้จดัท�ำโครงการอปุสงค์อุปทานก�าลัง

คนรองรบัการวางแผนพฒันาภาคอตุสาหกรรมของประเทศ โดย

ได้กำรร่วมมือกับอีก 2 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงแรงงาน 

และกระทรวงศึกษาธิการ เข้ำมำบูรณำกำรแก้ปัญหำนี้อย่ำง
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ลงตวั โดยกระทรวงแรงงำนจะได้รบัข้อมลูควำมต้องกำรแรงงำน

ในภำคอตุสำหกรรมและจดัหำแรงงำนหรอืสนบัสนนุแรงงำนให้

มีฝีมือมีทักษะที่จะไปขับเคลื่อนในอุตสำหกรรมนั้นๆ ได้อย่ำง

ถูกต้อง ขณะที่กระทรวงศึกษำธิกำรเมื่อได้รับทรำบข้อมูลควำม

ต้องกำรแรงงำนแล้วจะสำมำรถพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำร

สอนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรมได้ใน

ระยะยำว

 โดยได้จัดพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ 

(MOU) เพื่อจัดท�ำฐำนข้อมูลอุปสงค์อุปทำนก�ำลังคนรองรับ

กำรวำงแผนพัฒนำภำคอุตสำหกรรมของประเทศ เมื่อวันที่ 9 

กรกฎำคม 2554 ณ โรงแรมสยำมซิตี้ กรุงเทพฯ และล่ำสุด 

สศอ. ได้พัฒนำควำมร่วมมือ ร่วมกับพันธมิตรเพิ่มอีก 2 หน่วย

งำน ได้แก่ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ และสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย ที่เล็งเห็นควำมส�ำคัญของโครงกำรนี้ และได้จัดให้

มีพธิลีงนำมในบนัทกึควำมร่วมมอืในกำรเชือ่มโยงเครือข่ำยทัง้ 5 

หน่วยงำนขึ้น เมื่อวันที่ 15 กันยำยน 2554 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ 

พำร์ค กรงุเทพฯ ซึง่กำรร่วมมอืกนัในครัง้นีถ้อืเป็นกำรแก้ปัญหำ

ก�ำลงัคนภำคอตุสำหกรรมทีเ่คยเกดิในอดตีได้อย่ำงถกูต้องทีส่ดุ

และเป็นกำรแก้ปัญหำอย่ำงยั่งยืน

� ผลักดันรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล 
(Eco car) ยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
 อตุสาหกรรมยานยนต์โลกก�ำลงัเผชญิกบัประเดน็ท้ำทำย

หลำยประกำร ไม่ว่ำจะเป็นเรือ่งปัญหำโลกร้อน (Global Warm-

ing) และกระแสอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม ตลอดจนควำมผันผวนของ

รำคำเชื้อเพลิง  ปัจจัยเหล่ำนี้ส่งผลให้กำรพัฒนำเทคโนโลยีด้ำน

ยำนยนต์โลกมุ่งไปสูก่ำรผลติรถทีป่ระหยดัพลงังำนและเป็นมติร

กับสิ่งแวดล้อม 

 กำรวำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมยำนยนต์

ของส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) จึงระบุไว้ชัดเจน

ว่ำอุตสำหกรรมยำนยนต์ไทยจะก้ำวไกลไปได้อีกต้องมีโปรดักส์

แชมป์เปี้ยนตัวใหม่ เพื่อเป็นแรงเสริมให้อุตสำหกรรมยำนยนต์

ไทย หลงัจำกทีร่ถป๊ิคอพัขนำด 1 ตนั ได้กระฉ่อนโลกไปแล้ว ซึง่

ค�ำตอบจึงมำลงตัวที่รถยนต์นั่งขนำดเล็กจิ๋วแต่แจ๋ว โดยด�ำเนิน

กำรส่งเสรมิโครงการรถยนต์ประหยดัพลงังานมาตรฐานสากล 

หรือที่รู้จักกันอย่ำงแพร่หลำยในชื่อ Eco car ขึ้นในประเทศไทย

ตั้งแต่ปี 2550 เพ่ือสร้ำงฐำนกำรผลิตรถยนต์น่ังที่มีคุณสมบัติ

เฉพำะ (Niche Product) แตกต่ำงจำกรถยนต์ทัว่ไปทีม่กีำรผลติ

ในประเทศและต่ำงประเทศ โครงกำร Eco car ได้รับกำรตอบ

รบัจำกผูผ้ลติรถยนต์หลำยรำย ทัง้ผูผ้ลติรถยนต์ทีมี่ฐำนกำรผลติ

ในประเทศไทย และนักลงทุนรำยใหม่ โดยภำยหลังจำกที่ได้รับ

อนุมัติส่งเสริมกำรลงทุนจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม

กำรลงทุนแล้ว ผู้ผลิตรถยนต์เหล่ำนี้ได้ใช้เวลำประมำณ 2 – 3 

ปี ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ผลิตและวำงจ�ำหน่ำยรถยนต์นั่งภำย

ใต้กรอบคุณสมบัติ “สะอำด ประหยัด ปลอดภัย“ โดยมีปรัชญำ

ที่ว่ำ “คุณภาพต้องมาก่อนและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ” 

 ซ่ึงหลังจำกบีโอไอเปิดให้มีกำรลงทุนรถยนต์ประหยัด

พลังงำนมำตรฐำนสำกล (Eco car) เมื่อปี 2550 เรำก็ได้เห็น 

“Nissan March” วิ่งโฉบอวดโฉมควำมสง่ำตำมท้องถนนกัน

เป็นค่ำยแรกในปลำยปี 2552 และค่ำย Honda ก็ได้มี “Brio” 

ตำมมำในปี 2554 สะท้อนควำมสนใจของลกูค้ำทีย่ำกจะปฏเิสธ 

โดยผู้เชี่ยวชำญด้ำนยำนยนต์ของ สศอ. ยืนยันว่ำประเทศไทย 

ณ ขณะนีก้�ำลงัเป็นทีจ่บัตำมมองของคูแ่ข่งทัว่โลกถงึควำมส�ำเรจ็

ของกำรพัฒนำอุตสำหกรรมยำนยนต์ โดยเฉพำะโครงกำรอีโค

คำร์ที่จะส่งผลให้ประเทศไทยก้ำวไปสู่กำรเป็นผู้ผลิตอันดับ 

Top 10 ในอุตสำหกรรมยำนยนต์ของโลก แม้จะเป็นเพียง

ก้ำวแรกๆ ของโครงกำรอีโคคำร์ หลังจำกปลุกปั้นและผลักดัน

มำอย่ำงยำวนำน  แต่ด้วยควำมมุ่งมั่นของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 

จึงท�ำให้สำมำรถฟันฝ่ำอุปสรรคต่ำงๆ ไปได้อย่ำงรำบรื่น และ

เป็นควำมภำคภูมิใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยร่วมกัน 

� การจัดตั้งสถาบันพลาสติก
 อุตสาหกรรมพลาสติก เป็นอุตสำหกรรมที่มีควำม

ส�ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นอุตสำหกรรมที่

สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับอุตสำหกรรมปิโตรเคมีซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลัก

ในประเทศ และเป็นอุตสำหกรรมสนับสนุนให้กับอุตสำหกรรม

ต่อเนือ่งอกีมำก ก่อให้เกดิกำรสร้ำงรำยได้ให้กบัประเทศกว่ำ 2.2 

แสนล้ำนบำท กำรจ้ำงงำน 350,000 คน 

 กำรพัฒนำให้อตุสำหกรรมพลำสตกิมศีกัยภำพขดีควำม

สำมำรถในกำรแข่งขนั ส�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม กระทรวง

อตุสำหกรรมได้ร่วมกบัหน่วยงำนภำครฐัและเอกชนทีเ่ก่ียวข้อง จดั

ท�ำยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรมพลาสตกิ ประกอบด้วย 

3 ยุทธศำสตร์หลัก ได้แก่ กำรพัฒนำเทคโนโลยีและกำรจัดกำร 

กำรเพิ่มควำมสำมำรถทำงกำรตลำด และกำรสร้ำงฐำนข้อมูล 

เพ่ือผลักดันให้ไทยเป็นผู้น�ำในอุตสำหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์

พลำสติกที่มีมูลค่ำเพิ่มสูงในภูมิภำคอำเซียน และสนับสนุนกำร

เจริญเตบิโตของอตุสำหกรรมต่อเน่ืองต่ำงๆ ของไทยอย่ำงยัง่ยนื 

 และเพื่อให้แผนงำนต่ำงๆ ได้รับกำรผลักดันให้เกิดผล

ในทำงปฏบิตั ิภำคอตุสำหกรรมได้รบักำรพฒันำขดีควำมสำมำรถ
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ในกำรแข่งขันอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง กำรด�ำเนินงำนสำมำรถ

บรรลุเป้ำหมำยท่ีก�ำหนด จึงเห็นควรให้มีกำรจัดตั้ง “สถาบัน

พลาสติก” ในรูปแบบองค์กรอิสระ เพื่อท�ำหน้ำที่ขับเคลื่อนกำร

พฒันำอตุสำหกรรมพลำสตกิของไทย โดยมุง่หวงัให้มกีำรท�ำงำน

ร่วมกับหน่วยงำนท้ังภำครัฐ สถำบันกำรศึกษำ และเอกชนที่

เกีย่วข้อง และได้น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรพฒันำอตุสำหกรรม

แห่งชำติ (กอช.) เห็นชอบเมื่อวันที่ 9 กรกฎำคม 2553 และ

น�ำเสนอคณะรัฐมนตร ีเหน็ชอบในหลกักำรยทุธศำสตร์กำรพฒันำ

อุตสำหกรรมพลำสติก และกำรจัดต้ังสถำบันพลำสติก ตำมที่

กระทรวงอุตสำหกรรมเสนอ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2553  

 ทั้ ง น้ี กำรจัดต้ังสถำบันพลำสติกจะอยู ่ภำยใต ้

อตุสำหกรรมพฒันำมลูนธิ ิซึง่คณะกรรมกำรพฒันำอตุสำหกรรม

พัฒนำมูลนิธิ ได้เห็นชอบรับเมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2554 และ

ได้มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสถำบนัพลำสตกิเพือ่มำก�ำกบัดแูล

กำรด�ำเนนิงำนของสถำบนัพลำสตกิ และมกีำรแต่งตัง้รกัษำกำร

ผูอ้�ำนวยกำรสถำบนัพลำสตกิ เพือ่ท�ำหน้ำทีค่ดัเลอืกผูอ้�ำนวยกำร

สถำบันพลำสติก  บุคลำกร รวมทั้งพิจำรณำสถำนที่ตั้งสถำบัน

พลำสติกต่อไป 

 ส�ำหรับงบประมำณด�ำเนินกำรประกอบด้วย 2 ส่วน 

ได้แก่ งบประมำณจำกภำคเอกชนเพื่อใช้ในกำรบริหำรสถำบัน 

และงบประมำณจำกภำครฐัเพือ่ด�ำเนนิโครงกำรตำมยทุธศำสตร์

กำรพัฒนำอุตสำหกรรมพลำสติก ขณะนี้ส�ำนักงำนเศรษฐกิจ

อุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม ได้จัดท�ำโครงกำรภำยใต้

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมพลำสติกจ�ำนวนทั้งสิ้น 7 

โครงกำร เพื่อของบประมำณในปี 2555 จ�ำนวน 53 ล้ำนบำท

ส�ำหรับน�ำมำใช้พัฒนำอุตสำหกรรมพลำสติก ซ่ึงจะเป็นอีก

หนทำงหนึ่งที่สำมำรถผลักดันให้อุตสำหกรรมพลำสติกและ

อุตสำหกรรมต่อเนื่องของไทยเจริญรุดหน้ำอย่ำงรวดเร็ว และ

แข่งขนักบัประเทศต่ำงๆ ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพต่อไปในอนำคต  

� เร่งพัฒนาทักษะ 15,000 คน รองรับทิศทาง
เศรษฐกิจอนาคต
 สศอ. เดนิเครือ่งเตมิทกัษะบคุลำกรอตุสำหกรรม ภำยใต้

แผนแม่บทกำรเพิม่ประสทิธิภำพและผลติภำพภำคอตุสำหกรรม 

(Productivity) โครงกำรด้ำนกำรยกระดับบุคลำกรทั้งสิ้น 8 

โครงกำร ได้แก่ 1. โครงกำรพฒันำบคุลำกรยำนยนต์ภำยใต้ควำม

ร่วมมือ JTEPA 2. โครงกำรเพิ่มทักษะด้ำนกำรปฏิบัติงำน กำร

บรหิำร และกำรออกแบบผลติภณัฑ์ส�ำหรบัอตุสำหกรรมชิน้ส่วน

ยำนยนต์ไทย 3. โครงกำรพฒันำศกัยภำพแรงงำนในอตุสำหกรรม

ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 4. โครงกำรเพิ่มผลิตภำพกำรผลิต

โดยกำรจัดท�ำและใช้ระบบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 5. โครงกำร

พฒันำกำรออกแบบอตุสำหกรรม อญัมณแีละเครือ่งประดบัไทย 

6. โครงกำรเพิม่ทกัษะแรงงำน (Human Skill) และประสทิธภิำพ

บุคลำกรนักออกแบบ Leather Fashion 7. โครงกำรจัดท�ำ

หลักสูตรและฝึกอบรมทักษะพ้ืนฐำนเพ่ือกำรพัฒนำบุคลำกร

ในสำยกำรผลิตของกลุ่มอุตสำหกรรมรองเท้ำ และ 8. โครงกำร

เตรียมควำมพร้อมบคุลำกรเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมัน่คงทำงอำชพี

และกำรจ้ำงงำน ด้ำนมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรของสำกล 

 โดยตัง้เป้ำเพิม่ทกัษะฝีมอืทัง้ในระดบัปฏบิตักิำรไปจนถงึ

ระดบัผูบ้รหิำร จ�ำนวน 15,000 คน ซึง่จะเน้นกำรพฒันำทกัษะ

จำกกำรปฏบิตัจิรงิในสถำนประกอบกำร เพือ่เตรยีมพร้อมรองรบั

ประชำคมเศรฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community 

: AEC) ในปี 2558 เนื่องจำกกำรแข่งขันของภำคอุตสำหกรรม

จะยิ่งสูงขึ้น เและรูปแบบของกำรพัฒนำภำคอุตสำหกรรมเริ่ม

เปลี่ยนไป ดังนั้น กำรเตรียมควำมพร้อมในทุกๆ ด้ำนเท่ำนั้น

จึงจะช่วยให้สำมำรถก้ำวพ้นควำมเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้ได้ สศอ. 

จึงมุ่งเน้นในกำรยกระดับผู้ประกอบกำรในทุกด้ำน โดยเฉพำะ

กำรเตรียมพร้อมของบุคลำกร เมื่อบุคลำกรมีควำมพร้อม

มำกเท่ำไร สำมำรถใช้เทคโนโลยหีรอืมกีำรสร้ำงองค์ควำมรูใ้หม่ๆ 

เพื่อกำรพัฒนำประสิทธิภำพให้สูงขึ้น ย่อมเป็นข้อได้เปรียบ

ในกำรแข่งขัน ในขณะเดียวกัน สศอ. พยำยำมที่จะผลักดัน

ในกำรยกระดบัให้บคุลำกรมคีณุภำพชวีติทีด่ขีึน้ ด้วยกำรมค่ีำจ้ำง

ท่ีสอดคล้องกับควำมสำมำรถ เชื่อว่ำส่ิงเหล่ำน้ีจะช่วยสร้ำง

ควำมแข็งแกร่งให้ภำคอุตสำหกรรมยิ่งขึ้นต่อไป

� สศอ. - ธปท. บรรลุข้อตกลงบูรณาการข้อมูล
อุตสาหกรรมร่วมกัน
 การจัดท�าดัชนีอุตสาหกรรมของ สศอ. มีพัฒนำกำร

และควำมก้ำวหน้ำมำเป็นล�ำดับ โดยปัจจุบันฐำนข้อมูลที่ใช้

ในกำรวิเครำะห์ภำวะอุตสำหกรรม และรำยงำนตัวเลข

อตุสำหกรรม ทัง้รำยเดอืน รำยไตรมำส และรำยปีได้มีกำรจดัเกบ็

อย่ำงเป็นระบบ ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและครอบคลุม

ภำคอุตสำหกรรมมำกที่สุด เพื่อสอดคล้องกับทิศทำงควำม

เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย โดยฐำน

ข้อมูลท่ีน�ำมำใช้ในกำรใช้วิเครำะห์มีถึง 2,121 โรงงำน 

53 กลุ่มอุตสำหกรรม และ 216 ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

ซ่ึงครอบคลุม GDP ภำคกำรผลิตอุตสำหกรรมถึงประมำณ

ร้อยละ 75 ท�ำให้ดชันอีตุสำหกรรมของ สศอ. ได้รบัควำมเชือ่ถอื

ในควำมถูกต้อง แม่นย�ำ และมีกำรน�ำไปใช้อย่ำงกว้ำงขวำง

ในปัจจบุนัทัง้หน่วยงำนภำครฐั เอกชน นกัธรุกจิ และนกัวชิำกำร 
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 กำรด�ำเนินกำรพัฒนำฐำนข้อมูลเพื่อเป็นกำรรองรับ

กำรขยำยตัวด้ำนเศรษฐกิจยุคใหม่ ได้ด�ำเนินกำรอย่ำงมุ่งมั่นจน

น�ำมำซึ่งกำรบรรลุข้อตกลงร่วมกับกับธนำคำรแห่งประเทศไทย 

(ธปท.) เมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2553 เพื่อให้ สศอ. เป็นหน่วย

งำนเดียวที่จัดท�ำข้อมูลและดัชนีอุตสำหกรรมของประเทศ เพ่ือ

รำยงำนต่อสำธำรณชนอย่ำงเป็นทำงกำร และ ธปท. จะได้น�ำ

ข้อมูลเหล่ำนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

� ผนึก 11 หน่วยงาน สร้างอุตฯ เครื่องมือแพทย์ 
 กระทรวงอุตสำหกรรม ได้เร่งผลักดันยุทธศำสตร์

อุตสำหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ โดยได้ตั้งเป้ำหมำย

ภำยในปี 2563 ประเทศไทยจะต้องก้ำวไปสูก่ำรมอีตุสำหกรรม

กำรแพทย์และสุขภำพแห่งอำเซียน (Medical and Health In-

dustry) เพื่อลดกำรขำดดุลด้ำนกำรน�ำเข้ำเครื่องมืออุปกรณ์

ทำงกำรแพทย์ ที่ปัจจุบันไทยเสียดุลอยู่ประมำณ 4,000 ล้ำน

บำท ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีกำรน�ำเข้ำวัสดุอุปกรณ์ทำงกำร

แพทย์ 19,000 ล้ำนบำท และส่งออกกว่ำปีละ 15,000 ล้ำน

บำท ขณะทีก่ำรตดิตำมตวัเลขมลูค่ำกำรตลำดของสนิค้ำในกลุม่

นี้มีข้อมูลตัวเลขท่ีน่ำสนใจมำก โดยปี 2553 มูลค่ำกำรตลำด

สูงถึง 25,928 ล้ำนบำท คำดว่ำในปี 2558 จะมีมูลค่ำกำร

ตลำด 38,000 ล้ำนบำท มีอัตรำกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 

9.1% และเชื่อมั่นว่ำประเทศไทยมีศักยภำพเพียงพอที่สำมำรถ

ด�ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยทีต่ัง้ไว้ คอื ระยะสัน้ ภำยในปี 2558 

สำมำรถผลติเพือ่ทดแทนกำรน�ำเข้ำวสัดอุปุกรณ์ทำงกำรแพทย์ที่

ใช้ในประเทศเพิม่มำกขึน้ และพฒันำมำตรฐำนผลติภณัฑ์ให้เป็น

ที่ยอมรับ รวมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกำรผลิตวัสดุอุปกรณ์

ทำงกำรแพทย์ ขณะทีใ่นระยะยำวภำยในปี 2563 เน้นผลติวสัดุ

อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ท่ีใช้เทคโนโลยีสูงข้ึนและมีมูลค่ำเพ่ิมขึ้น 

และน�ำประเทศไทยให้ก้ำวสู่ท�ำเนียบผู้ผลิตอุตสำหกรรมเครื่อง

มือแพทย์และสุขภำพแห่งอำเซียน 

 ในกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว ส�ำนักงำนเศรษฐกิจ

อุตสำหกรรม (สศอ.) ได้จัดให้มีพิธีลงนำมบันทึกควำมร่วมมือ 

(MOU) ขึ้น ระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 11 หน่วยงาน 

ได้แก่  กระทรวงสาธารณสขุ, กระทรวงศกึษาธกิาร, กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ส�านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ, แพทยสภา, คณะแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ

หอการค้าไทย เมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2554 เพื่อผลักดัน

ให้กำรด�ำเนนิกำรพฒันำอตุสำหกรรมวสัดอุปุกรณ์ทำงกำรแพทย์ 

ตำมยทุธศำสตร์นีเ้กดิควำมก้ำวหน้ำประสบผลส�ำเรจ็ตำมทีต่ัง้ไว้

 
� ผนึก 22 สถาบัน หนุนอุตฯ เกษตร

 กระทรวงอุตสำหกรรมมีนโยบำยชัดเจนในกำรยก

ระดับอุตสำหกรรมเกษตร ให้กลำยเป็นอุตสำหกรรมหลักของ

ประเทศ เนือ่งจำกมคีวำมส�ำคญัต่อกำรยกระดบัอำชพีเกษตรกร

ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น และกำรสร้ำงอุตสำหกรรมเกษตรให้

แขง็แกร่งจะมส่ีวนช่วยแก้ปัญหำในเรือ่งรำคำสนิค้ำเกษตรตกต�ำ่

ได้อีกทำงหน่ึง โดยปัจจุบันอุตสำหกรรมเกษตรมีศักยภำพใน

กำรผลิตและกำรส่งออกสูง สำมำรถน�ำรำยได้เข้ำประเทศปีละ

ไม่ต�่ำกว่ำ 1 ล้ำนล้ำนบำท มีมูลค่ำกำรส่งออกประมำณร้อยละ 

18 ของมลูค่ำกำรส่งออกทัง้หมด โดยมำจำกสนิค้ำเกษตรขัน้ต้น

ประมำณร้อยละ 11 และสนิค้ำเกษตรแปรรูปประมำณร้อยละ 7 

 กระทรวงอุตสำหกรรม โดยส�ำนักงำนเศรษฐกิจ

อุตสำหกรรม (สศอ.) จึงได้ท�ำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำน

อตุสำหกรรมเกษตรกบัสมำคมสภำวชิำกำรอตุสำหกรรมเกษตร 

ซึ่งมีเครือข่ำยสถำบันกำรศึกษำทั่วประเทศ 22 หน่วยงำน กำร

สร้ำงควำมร่วมมือในคร้ังน้ีจะท�ำให้อุตสำหกรรมเกษตรเกิดกำร

ยกระดบัเป็นอกีมติใิหม่ ทีจ่ะสร้ำงควำมหลำกหลำยเป็นทำงเลอืก

มำกขึ้น ควำมได้เปรียบของประเทศไทยที่เป็นแหล่งแหล่งผลิต

วัตถุดิบที่มีคุณภำพ เมื่อได้รับกำรเติมเต็มด้ำนกำรวิจัยพัฒนำ

จะท�ำให้อตุสำหกรรมกำรเกษตรของไทยมคีวำมโดดเด่นเป็นผู้น�ำ

แห่งภูมิภำคอำเซียน

 โดย สศอ. ได้จดัให้มพีธิลีงนำมบนัทกึควำมตกลง (MOU) 

กับสมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ขึ้นเมื่อวันที่ 25 

กรกฎำคม 2554 ณ ห้อง 601 สศอ. เพือ่ทีจ่ะกำรร่วมกนัพฒันำ

งำนวจิยัคุณภำพ เพ่ือเข้ำสูก่ระบวนกำรผลติในภำคอตุสำหกรรม

ต่อไปและยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรเป็นอุตสาหกรรมหลัก 

ทีส่ำมำรถสนองควำมต้องกำรของผูบ้รโิภคทัง้ประเทศและทัว่โลก
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� การจัดต้ังสถาบันพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้
ยางพารา
 อุตสาหกรรมยางพารา เป็นอุตสำหกรรมท่ีเก่ียวพัน

กบัวถิชีวีติของคนไทยมำยำวนำน มบีทบำทส�ำคญัต่อชวีติควำม

เป็นอยู่ของเกษตรกรชำวสวนยำงกว่ำ 1 ล้ำนครอบครัว มีพื้นที่

เพำะปลูกทั้งสิ้น 16.89 ล้ำนไร่ โดยในปี 2553 สำมำรถผลิต

ยำงธรรมชำติได้ 3.25 ล้ำนตัน ซึ่งเป็นอันดับ 1 ของโลก แม้ว่ำ

ประเทศไทยจะเป็นผูส่้งออกยำงธรรมชำตอินัดบั 1 ของโลก แต่

กำรส่งออกยำงพำรำส่วนใหญ่ของไทย ยังคงส่งออกในรูปของ

วัตถุดิบ ได้แก่ ไม้ยำงแปรรูป และยำงแปรรูปขั้นต้น ในปัจจุบัน

รำคำยำงเพิ่มขึ้นสูง จึงสร้ำงรำยได้ให้กับเกษตรกรชำวสวนยำง 

ตลอดจนอตุสำหกรรมทีเ่กีย่วข้องเป็นจ�ำนวนมำก อย่ำงไรกต็ำม 

หำกมีกำรน�ำวัตถุดิบยำงธรรมชำติมำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขั้น

ปลำยมำกขึน้ จะสำมำรถสร้ำงมลูค่ำเพิม่และสร้ำงรำยได้ให้กบั

ประเทศได้มำกกว่ำที่เป็นอยู่อีกหลำยเท่ำตัว ซึ่งในกำรเปล่ียน

จำกประเทศผู้ส่งออกวัตถุดิบยำงพำรำมำเป็นประเทศผู้ส่ง

ออกผลิตภัณฑ์ยำงและไม้ยำงพำรำ จ�ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำ

อย่ำงครบวงจร ทั้งทำงด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำร

พัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิต กำรพัฒนำบุคลำกร และฐำน

ข้อมูลอุตสำหกรรม 

 ดังนั้น กระทรวงอุตสำหกรรม โดยส�ำนักงำน

เศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) จึงได้ด�ำเนินกำรและผลักดัน

กำรจดัตัง้ “สถาบนัพฒันาผลติภณัฑ์ยางและไม้ยางพารา” ขึน้ 

โดยเป็นสถำบันอิสระ สังกัดกระทรวงอุตสำหกรรม ภำยใต้

อุตสำหกรรมพัฒนำมูลนิธิ เพื่อใช้เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อน

กำรพัฒนำอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ยำงและไม้ยำงพำรำให้เกิด

ประสทิธผิลอย่ำงเป็นรปูธรรม โดยคณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิหน็ชอบ

ในการจดัต้ังสถาบนัฯ เมือ่วนัที ่1 มนีาคม 2554 เพือ่ด�ำเนนิแผน

ยทุธศำสตร์กำรพฒันำอตุสำหกรรมผลติภณัฑ์ยำงและไม้ยำงพำรำ 

ส่งเสรมิและพฒันำอตุสำหกรรมผลติภณัฑ์ยำงและไม้ยำงพำรำ

ของประเทศไทย ให้เติบโตอย่ำงมีประสิทธิภำพและสำมำรถ

แข่งขนัได้ในระดบัโลก โดยจะเป็นหน่วยงำนหลกัในกำรวจิยัและ

พฒันำ ถ่ำยทอดองค์ควำมรูเ้ทคโนโลยแีละสร้ำงนวตักรรมในกำร

ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มผลิตภัณฑ์ยำงและ

ไม้ยำงพำรำอย่ำงเป็นระบบและมคีวำมหลำกหลำยต่อเนือ่ง โดย

มีแผนยทุธศำสตร์ในกำรพฒันำ 3 แนวทำง ได้แก่ 1)  กำรพฒันำ

ผลติภณัฑ์ ซึง่จะประกอบด้วยกำรพฒันำผลติภณัฑ์เดมิทีม่อียูแ่ล้ว 

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ กำรพัฒนำกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ 

และกำรพัฒนำคุณภำพของวัตถุดิบกลำงน�้ำเพื่อคุณภำพของ

ผลิตภัณฑ์ปลำยน�้ำ 2) กำรพัฒนำบุคลำกร เป็นกำรพัฒนำ

บุคลำกรทำงด้ำนวจิยั ออกแบบ และด้ำนเทคนคิในอตุสำหกรรม

ผลติภณัฑ์ยำงและไม้ยำงพำรำ 3) กำรสร้ำงและพฒันำฐำนข้อมลู

อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ยำงและไม้ยำงพำรำ ประกอบด้วยกำร

ส�ำรวจ รวบรวมข้อมูล ข่ำวสำร และทิศทำงเทคโนโลยี เกี่ยวกับ

อตุสำหกรรมผลิตภัณฑ์ยำงและไม้ยำงพำรำ รวมทัง้ศกึษำ วิจยั

ธุรกิจ และเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำ

 กำรด�ำเนินแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ยำง

และไม้ยำงพำรำของสถำบันฯ จะเพ่ิมปริมำณควำมต้องกำรใช้

ยำงธรรมชำตแิละสร้ำงมลูค่ำเพิม่จำกกำรใช้วตัถดุบิยำงธรรมชำติ

ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ยำง ซึ่งจะสำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำร

ส่งออกให้กับประเทศเพ่ิมขึ้นเป็นจ�ำนวนมำก นอกจำกนี้ควำม

ต้องกำรใช้ยำงธรรมชำติที่เพิ่มขึ้น จะท�ำให้รำคำยำงเพ่ิมสูงข้ึน

และมีเสถียรภำพ ไม่ผันผวน ส่งผลท�ำให้เกษตรกรชำวสวนยำง 

มีรำยได้และควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่ำงยั่งยืนอีกด้วย

� เปิดพิมพ์เขียว 20 ปีข้างหน้า อุตฯ สร้างสรรค์
อย่างยั่งยืน
 ภำวะโลกร้อน (Global Worming) เป็นกระแสทีท่ัว่โลก

ต่ำงให้ควำมส�ำคัญ ซึ่งขณะนี้เริ่มส่งผลกระทบอย่ำงเป็นลูกโซ่ 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเกิดปรำกฎกำรณ์ควำมแปรปรวนของดินฟ้ำ

อำกำศ หลำยประเทศต้องเผชญิกับพำยฝุนทีโ่หมกระหน�ำ่อย่ำง 

รุนแรงกว่ำที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ซึ่งภำคอุตสำหกรรมถูกมองว่ำ

เป็นสำเหตุหน่ึงของปัญหำดังกล่ำว และค�ำถำมท่ีตำมมำคือจะ

แก้ไขเยียวยำอย่ำงไร 

 ส�ำหรับประเทศไทย กระทรวงอุตสำหกรรม โดย

ส�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม (สศอ.) ได้เลง็เหน็ควำมส�ำคญั

ต่อประเด็นนี้เป็นอย่ำงยิ่ง จึงได้ลงมือศึกษำวิจัยอย่ำงจริงจัง 

เพือ่ก�ำหนดกรอบทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรมในอกี 20 ปี

ข้างหน้า (พ.ศ. 2552-2572) โดยก�ำหนดวิสัยทัศน์กำรพัฒนำ 

คือ “มุ่งสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน” เน้นให้น�้ำหนักกับ

กำรพัฒนำอุตสำหกรรมอย่ำงยั่งยืน มีขีดควำมสำมำรถแข่งขัน

ทีส่งูขึน้และทีส่�ำคญัมุง่เน้นไปทีก่ำรลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

ซ่ึงจะช่วยลดภำวะโลกร้อนได้อีกทำงหน่ึง โดยมีกรอบทิศทำง

กำรพัฒนำ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสัน้ ระยะกลำง และระยะยำว ซึง่จะเป็น

กำรบรูณำกำรและก�ำหนดแนวทำงพัฒนำอตุสำหกรรมทัง้ระบบ 

เพ่ือให้สำมำรถก้ำวไปข้ำงหน้ำอย่ำงมั่นคง สอดคล้องกับควำม

เปลีย่นแปลงของโลก โดยแผนงำนทัง้ 3 ระยะดงักล่ำว ได้ถกูก�ำหนด

เป็นโครงกำร ตลอดจนส่งต่อไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อ

บูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรขับเคล่ือนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

มองไกล ไปอกี 20 ปีข้ำงหน้ำ ภำคอตุสำหกรรมไทยจะต้องยนืหยดั

อยูไ่ด้แม้กระแสธำรแห่งควำมเปลีย่นแปลงนัน้จะรุนแรงเพียงไร 

เพรำะกำรมองไกล ย่อมดีกว่ำมองไกล้ๆ แก้ปัญหำระยะสั้นๆ 

เป็นแน่แท้

 หมายเหตุท่ีกล่าวน้ีนับเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการ

ด�าเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาของ สุทธินีย์ พู่ผกา 

ผู้อ�านวยการ สศอ. แม้อยู่ในต�าแหน่งประมาณแค่ 2 ปีกว่า 

แต่ก็เป็นกุนซือใหญ่ที่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงมากมายให้

ภาคอุตสาหกรรมไทยได้สานต่อ ๏
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สศอ.

AEC : ความท้าทายอุตสาหกรรมไทย 
วีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการชี้น�าและเตือนภัยอุตสาหกรรม

 ในระยะ 3-4 ปี ข้ำงหน้ำ นับเป็นช่วงเวลำท่ี

ท้ำทำยของประเทศไทยอย่ำงยิ่ง ทั้งนี้เพรำะ

อำเซียนก�ำลังเดินทำงไปสู่กำรเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community : AEC) ภายในปี พ.ศ. 

2558 จงึนบัเป็นเรือ่งทีน่่ำสนใจว่ำประเทศไทยในฐำนะสมำชกิ

ผูห้น่ึงของประชำคมแห่งนีจ้ะได้รบัผลบวก - ลบอย่ำงไร มโีอกำส

และประเด็นปัญหำอะไรท่ีรออยู่บ้ำง มีเส้นทำงให้เลือกเดินไป

สู่ควำมส�ำเร็จมำกน้อยเพียงใด ภำครัฐ ภำคเอกชนและภำค

ส่วนต่ำงๆ ของประเทศจะต้องมีบทบำทและมีกำรเตรียมควำม

พร้อมอย่ำงไร สิง่เหล่ำนีล้้วนตดิอยูใ่นใจของคนจ�ำนวนมำกและ

ดูเหมือนว่ำเรำจะยังคงก�ำลังค้นหำกันอยู่ ในอีกด้ำนหนึ่งผู้คนที่

อำจได้รับผลกระทบจ�ำนวนมำกยังมีควำมรู้และให้ควำมใส่ใจ

กับเรื่องของ AEC นี้น้อยมำก ทั้งๆ ที่เหลือเวลำอีกไม่นำนแล้ว 

หำกประเทศไทยไม่มีควำมพร้อมในเรื่องต่ำงๆ ที่จ�ำเป็นอย่ำง

เพยีงพอและเหมำะสม บำงทกีำรเดนิทำงเข้ำสูก่ำรเป็นประชำคม

เศรษฐกิจอำเซียนในปี พ.ศ. 2558 อำจกลำยเป็นจุดเริ่มต้นนับ

ถอยหลังของประเทศไทยก็เป็นได้

 เนือ่งจำกบทควำมชิน้นี ้มคีวำมมุง่หมำยหลกัเพือ่ทีจ่ะ

ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่น่ำจะเกิดขึ้น รวมทั้งสิ่งต่ำงๆ ที่ประเทศ

จะต้องเตรียมควำมพร้อม มีกำรบ้ำนอะไรบ้ำงที่แต่ละภำคส่วน

จะต้องรบีไปจดักำรให้แล้วเสรจ็ทนัเวลำหรอืก่อนเวลำ เพือ่สร้ำง

ภมิูคุม้กนัให้กบัประเทศและเพิม่ศกัยภำพกำรแข่งขนั โดยเฉพำะ

อย่ำงยิง่ในส่วนของภำคอตุสำหกรรมซึง่ได้กลำยเป็นเครือ่งยนต์

หลกัขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคมทีส่�ำคญัของประเทศในปัจจบุนั

และอนำคต ดังนั้นจะขออนุญำตอธิบำยเกี่ยวกับ AEC เพียง

สังเขปเท่ำนั้น เพรำะท่ำนสำมำรถหำรำยละเอียดจำกรำยงำน

ต่ำงๆ ทีก่ระทรวงพำณชิย์และสถำบนัทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ ให้บรกิำร

ในช่องทำงที่มำกมำยหลำกหลำยอยู่แล้ว

 จุดมุ่งหมำยหลักของกำรจัดตั้งประชำคมเศรษฐกิจ

อำเซียนตำมที่ประเทศสมำชิกอำเซียนทั้ง 10 ประเทศตกลงกัน

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมำ คือ กำรผนวกอำเซียนให้เป็นทั้ง

ตลำดและฐำนกำรผลติร่วมกนั (Single Market and Production 

Base) สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจโดย

รวมของอำเซยีน เน้นกำรพฒันำเศรษฐกจิอย่ำงเสมอภำค ตลอด

จนเสรมิสร้ำงเศรษฐกจิของอำเซยีนให้สำมำรถบรูณำกำรเข้ำกับ

เศรษฐกจิโลกได้เป็นอย่ำงด ีโดยมกีำรเปิดเสรใีน 5 เรือ่งหลกั อัน

ได้แก่ กำรเปิดเสรีกำรค้ำสินค้ำ กำรเปิดเสรีกำรค้ำบริกำร กำร

เปิดเสรีกำรลงทุน กำรเปิดเสรีด้ำนเงินทุนเคล่ือนย้ำย และกำร

เคลือ่นย้ำยแรงงำนฝีมอือย่ำงเสร ีส่วนเรือ่งอืน่ๆ นอกเหนอืจำก

น้ีจะใช้กลไกควำมร่วมมอืในแต่ละเร่ืองมำเสริมควำมแขง็แกร่งให้

กับเศรษฐกิจของอำเซียน เช่น ควำมร่วมมือด้ำน SMEs ควำม

ร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงๆ เป็นต้น 

 เมือ่พิจำรณำจำกสำระหลกัข้ำงต้น ส�ำนักงำนเศรษฐกจิ

อุตสำหกรรม (สศอ.) โดยส�ำนักเศรษฐกิจอุตสำหกรรมระหว่ำง

ประเทศ ได้วิเครำะห์ผลกระทบของ AEC ต่อภำคอุตสำหกรรม

ของไทยทั้งเชิงบวกและเชิงลบไว้อย่ำงน่ำสนใจสรุปได้ดังนี้

	 � ผลเชิงบวก  กำรลดและยกเลกิมำตรกำรทำงภำษี 

เป็นกำรเพ่ิมโอกำสกำรส่งออกของไทยเพรำะตลำดอำเซยีนซึง่มี

ผู้บริโภคเกือบ 600 ล้ำนคน จะเปลี่ยนเป็นตลำดที่มีสถำนะ

คล้ำยกับตลำดในประเทศซึ่งปัจจุบันมีเพียง 65 ล้ำนคนเท่ำนั้น 

หรือโตขึ้นเกือบ 10 เท่ำ สำมำรถน�ำเข้ำวัตถุดิบและสินค้ำข้ัน

กลำงท่ีใช้ในกำรผลิตได้ในรำคำท่ีถูกลง ช่วยให้ต้นทุนกำรผลิต

สนิค้ำอตุสำหกรรมไทยต�ำ่ลง สร้ำงโอกำสและทำงเลอืกให้กบันกั

ลงทนุไทยเมือ่สำมำรถเคลือ่นย้ำยเงนิทนุภำยในอำเซยีนได้อย่ำง

เสรีมำกยิ่งขึ้น ผู้ประกอบกำรไทยมีหนทำงที่จะเพิ่มพูนขีดควำม

สำมำรถทำงธรุกจิได้อย่ำงรวดเรว็เมือ่มกีำรใช้ฐำนทรพัยำกรกำร

ผลติร่วมกันหรืออำจใช้ยทุธวธิสีร้ำงพันธมติรทำงธรุกจิร่วมกบันกั

ธรุกจิทีเ่ข้มแขง็ในประเทศอำเซยีนอืน่ๆ ซึง่จะช่วยเพิม่อ�ำนำจต่อ

รองของไทยและพนัธมติรในเวทกีำรค้ำโลกมำกยิง่ขึน้ในระยะยำว

 หากประเทศไทยไม่มีความพร้อม

ในเรื่องต่างๆ ที่จ�าเป็นอย่างเพียงพอ

และเหมาะสม บางทีการเดินทางเข ้าสู ่

การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 

พ.ศ. 2558 อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้น

นับถอยหลังของประเทศไทยก็เป ็นได้

”

”
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	 � ผลเชิงลบ  ผู้ประกอบกำรไทยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง

กลุม่ SMEs จะเผชญิกบัสภำวะกำรแข่งขนัมำกขึน้เมือ่สนิค้ำจำก

ประเทศอำเซยีนอืน่ๆ สำมำรถเข้ำมำจ�ำหน่ำยในตลำดของไทยได้

อย่ำงเสรโีดยไม่มภีำระภำษปีกป้องอย่ำงทีเ่คยมมีำ รวมทัง้อำจมี

กำรย้ำยฐำนกำรผลติและกำรลงทนุของต่ำงชำตจิำกประเทศไทย

ไปยงัประเทศอืน่ๆ ในอำเซยีนทีเ่หมำะสมกว่ำหำกประเทศไทย

ไม่พัฒนำปัจจัยพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจท่ีจ�ำเป็น ไม่สำมำรถเพิ่ม

ผลติภำพของแรงงำน และไม่มกีำรปรบัปรงุกฎระเบยีบกฎหมำย

ตลอดจนระบบบรหิำรจดักำรทีม่คีวำมทนัสมยัเพือ่ตอบสนองต่อ

นักลงทนุได้ดเีพยีงพอ อกีประเดน็หนึง่ทีอ่ตุสำหกรรมไทยอำจได้

รบัผลกระทบในเชงิลบค่อนข้ำงมำกหำกไม่มกีำรเตรยีมกำรอย่ำง

เหมำะสมเพยีงพอ  คอื ผลทีเ่กดิจำกกำรเคลือ่นย้ำยแรงงำนโดย

เสรี เพรำะอำจท�ำให้เกดิกำรเคลือ่นย้ำยของแรงงำนทีม่ฝีีมอืของ

ไทยซึง่มค่ีอนข้ำงจ�ำกดัอยูแ่ล้วไปยงัประเทศทีใ่ห้ค่ำตอบแทนสงู

กว่ำ เช่น สิงคโปร์ มำเลเซีย และบรูไน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อ

ขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันของธุรกิจไทย และเกิดกำรสูญเสีย

โอกำสของกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้ำน

อื่นๆ อีกมำกมำย เพรำะเหตุว่ำแรงงำนที่มีฝีมือและมีทักษะ

ควำมเชีย่วชำญสงูนบัเป็นทรพัยำกรทีท่รงคณุค่ำทีจ่ะน�ำพำควำม

ส�ำเร็จของกำรพัฒนำประเทศชำติทั้งในปัจจุบันและในอนำคต 

โดยเฉพำะในยคุทีต่ลำดโลกมุง่ทศิทำงไปสูก่ำรแข่งขนัทีเ่น้นเร่ือง

นวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ

ลกูค้ำเป็นหลกั นอกจำกนีเ้ป้ำหมำยกำรพฒันำขดีควำมสำมำรถ

ของผูป้ระกอบกำรไทยและกำรพฒันำอตุสำหกรรมทีม่คีณุภำพ

สงูอำจเกดิปัญหำอปุสรรค หำกตลำดภำยในของไทยขำดกลไกใน

กำรป้องกนัหรอืจดักำรกบัสนิค้ำคณุภำพต�ำ่รำคำถกูจำกประเทศ

สมำชิกอำเซียนอื่นที่ทะลักเข้ำมำขำยในประเทศมำกขึ้น

 ส�ำหรับข ้อเสนอแนะที่ประเทศไทยรวมทั้งภำค

อุตสำหกรรมของไทยจ�ำเป็นต้องปรับปรุงและเตรียมควำม

พร้อมเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ AEC ที่ส�ำคัญได้แก่ กำรปรับปรุง

ประสิทธิภำพกำรผลิตด ้ำนแรงงำนและเทคโนโลยีของ

ผู้ประกอบกำร กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนสำธำรณูปโภคและ

ระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ กำรหำ

ตลำดส่งออกเพิ่มขึ้นโดยปรับปรุงกำรผลิตให้สำมำรถปฏิบัติ

ตำมกฎถิน่ก�ำเนดิสนิค้ำของอำเซยีนได้ รวมถงึกำรบรหิำรจดักำร 

กำรจดัหำวตัถดุบิรำคำถกู และมคีณุภำพดใีนอำเซยีน กำรปรบัปรงุ

ระบบโครงสร้ำงภำษีของไทยทั้งระบบเพื่อให้เอื้อประโยชน์แก่

รฐัและภำคเอกชนตลอดจนสือ่สำรมวลชนต่ำงๆ จ�ำนวนมำกจะ

มคีวำมพยำยำมวเิครำะห์และเสนอแนะแนวควำมคดิสูส่ำธำรณะ

เกีย่วกบัเรือ่งของ AEC และสิง่ทีค่ำดว่ำจะเกดิผลกระทบต่อภำค

ส่วนต่ำงๆ ของประเทศไทยอย่ำงมำกมำย แต่ทั้งหมดก็ยังเป็น

ลักษณะของกำรวิเครำะห์และวิจำรณ์เชิงคำดกำรณ์ โดยใช้มุม

มองในฐำนะผู้ท่ีเช่ียวชำญหรือผู้ท่ีมีส่วนร่วมและรับผิดชอบใน

แต่ละภำคส่วนเป็นหลัก เช่น ภำครำชกำรแต่ละกระทรวง ภำค

ธรุกจิแต่ละสำขำ ภำคสถำบนักำรเงนิ ภำคสถำบนักำรศกึษำ ภำค

กลุ่มวิชำชีพ องค์กรพัฒนำภำคเอกชนและสื่อสำรมวลชนแทบ

ทกุสำขำ เหล่ำนีเ้ป็นต้น ซึง่ล้วนแล้วแต่น่ำสนใจและมปีระโยชน์

 ดังนั้นสิ่งที่ส�าคัญเร่งด่วนที่สุดขณะนี้ก็คือ ใครเหมาะสมและต้องท�าหน้าที่

เป็นผู้น�าในการระดมมันสมองของประเทศไทยในเรื่องนี้ ”

”
ผู้ประกอบกำรไทย และกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ ส่งเสริมให้

เกิดเครือข่ำยกำรผลิต (Production Networks) ที่เข้มแข็งเพื่อ

ให้เกิด Economy of Scale และ Economy of Speed ใน

กำรแข่งขันจนถึงระดับโลก อีกทั้งควรปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ

และระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่เป็นอุปสรรคต่อกำรผลิตกำร

ลงทนุในภำคอตุสำหกรรม ตลอดจนสร้ำงกลไกทีก่่อให้เกิดควำม

เสมอภำคในกำรเข้ำสู่ตลำดภำยในประเทศอย่ำงเป็นรูปธรรม

 เท่ำที่กล่ำวมำทั้งหมดข้ำงต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่พอ

จะมองเหน็หรอืคำดกำรณ์ได้เท่ำนัน้ แท้ทีจ่รงิแล้วประเทศไทยยงั

มเีรือ่งหรอืกำรบ้ำนทีจ่ะต้องด�ำเนนิกำรอยูอ่กีมำกมำยและกว้ำง

ขวำง ล�ำพังแค่ภำคอุตสำหกรรมของไทยถึงตอนนี้ยังไม่มีควำม

ชดัเจนในเรือ่งยทุธศำสตร์ว่ำจะรกุหรอืรบัอย่ำงไร ควรวำงระบบ

กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงไรจึงจะเหมำะสมและทันสถำนกำรณ์

ทั้งระดับภำพใหญ่และภำพย่อย แต่ละสำขำใครจะต้องเป็นเจ้ำ

ภำพในส่วนไหน จะต้องศึกษำวิจัยและเตรียมควำมพร้อมเกี่ยว

กบัระบบข้อมลูสำรสนเทศในเรือ่งอะไรบ้ำง แม้ว่ำหน่วยงำนภำค
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 จุดเร่ิมต้นที่ต้องเร่งด�าเนินการ

ก่อนใครเพื่อนก็คือ หน่วยงานภาครัฐ

ทั้งหมดจะต้องมีองค์ความรู้ในเรื่อง 

AEC ที่ชัดเจนและเป็นภาพเดียวกัน ”

”

บทความพิเศษ 
สศอ.แทบทัง้สิน้ น่ำเสยีดำยทีข่ำดระบบหรอืองค์กรทีส่ำมำรถรวบรวม

แต่ละส่วนย่อยทัง้หมดมำเป็นปัจจยัส�ำคญัเพือ่ท�ำกำรศกึษำวจิยั

อย่ำงถกูหลกัวชิำกำร ทัง้ในเชงิเจำะลกึหรอืต่อยอดให้ได้ภำพใหญ่

และภำพย่อยทีค่รอบคลุมทัง้ประเทศ เพือ่เป็นจดุเริม่ต้นของกำร

ระดมสรรพก�ำลงัและทรพัยำกรทกุส่วนของชำตมิำร่วมกันก�ำหนด

ยุทธศำสตร์และเส้นทำง (Road Maps) ที่แต่ละภำคส่วนจะใช้

เดินทำงร่วมกันเข้ำสู่ยุคทองของ AEC ตำมท่ีคำดหวังได้อย่ำง

แท้จริง ดังนั้นสิ่งที่ส�ำคัญเร่งด่วนที่สุดขณะนี้ก็คือ ใครเหมำะสม

และต้องท�ำหน้ำทีเ่ป็นผูน้�ำในกำรระดมมนัสมองของประเทศไทย

ในเรื่องนี้ 

 ล่ำสุดจำกแนวควำมคิดของกรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำง

ประเทศ กระทรวงพำณิชย์ท่ีได้เตรียมน�ำเสนอรัฐบำลใหม่ให้

ยกเรื่องของ AEC ขึ้นเป็นวำระแห่งชำติ นับว่ำเป็นแนวทำงที่ถูก

ทิศทำงและควรสนบัสนนุอย่ำงยิง่ ทัง้นีเ้นือ่งจำกจะสำมำรถระดม

สรรพก�ำลงัและทรพัยำกรทกุภำคส่วนของชำตไิด้อย่ำงรวดเร็ว ซ่ึง

ท�ำให้ประเทศไทยมแีนวทำงและเป้ำหมำยหลกัในกำรขบัเคลือ่น

ประเทศทีช่ดัเจนและเป็นเอกภำพ แต่อย่ำงไรกต็ำมแม้ว่ำกำรจดั

ให้เรื่อง AEC เป็นวำระแห่งชำติจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ประเด็นที่

อำจจะส�ำคญัเร่งด่วนในช่วงแรกของกำรด�ำเนนิกำรควรประกอบ

ด้วยแผนงำนหลักอย่ำงน้อย 2 แผนงำนดังนี้

	 � แผนสร้างองค์ความรูแ้ละเตรยีมความพร้อม เพือ่

ให้ประชำชนทุกกลุ่มมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่อง AEC อย่ำง

ถูกต้องและเห็นภำพท่ีใกล้เคียงกันมำกท่ีสุด โดยเฉพำะอย่ำง

ยิ่งผลกระทบที่อำจจะเป็นประโยชน์หรือผลเสียที่คนแต่ละกลุ่ม

จะได้รับทั้งในระยะส้ันและระยะยำว มิเช่นนั้นกำรขับเคลื่อน

นโยบำยต่ำงๆ จะท�ำได้ยำกล�ำบำกและไม่เท่ำทันสถำนกำรณ์

เหมือนหลำยๆ เรื่องที่ผ่ำนมำ ดังนั้นจุดเริ่มต้นที่ต้องเร่งด�ำเนิน

กำรก่อนใครเพื่อนก็คือ หน่วยงำนภำครัฐท้ังหมดจะต้องมีองค์

ควำมรูใ้นเรือ่ง AEC ทีช่ดัเจนและเป็นภำพเดยีวกนั เพรำะมเิช่น

นัน้กำรสร้ำงองค์ควำมรูใ้ห้กบัประชำชนทีอ่ยูใ่นควำมรบัผดิชอบ

ดแูลของแต่ละหน่วยงำนทัง้ทีอ่ยูใ่นส่วนกลำงและส่วนภมูภิำคมี

โอกำสสงูทีจ่ะเกดิควำมสบัสนและคลำดเคลือ่นไปจำกควำมเป็น

จริงได้อย่ำงไม่รู้ตัว จึงมีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องมีระบบกลำงท่ีมี

ประสทิธภิำพสงูมำช่วยสนบัสนนุเพือ่ให้หน่วยงำนรัฐสำมำรถท�ำ

หน้ำทีส่ร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับประชำชนได้อย่ำงเหมำะสม

และตรงกับสิ่งที่ประชำชนแต่ละกลุ่มต้องกำรได้อย่ำงแท้จริง

	 � แผนพัฒนาประเทศไทยในกรอบ AEC เพ่ือใช้

เป็นแผนที่น�ำทำง (Road Map) ให้ทุกภำคส่วนของประเทศ

ใช้เป็นหลักในกำรวำงแผนด�ำเนินกลยุทธ์ได้อย่ำงสอดประสำน

มุ่งสู่ทิศทำงและบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

ซึ่งภำยในแผนพัฒนำประเทศไทยจะประกอบด้วยยุทธศำสตร์

และแนวทำงกำรพัฒนำทั้งในระดับภำพรวม ภำพย่อยแยกตำม

สำขำ แยกตำมภูมิภำค แยกตำมประเด็นควำมต้องกำรของชำติ 

และระยะเวลำทีเ่หมำะสม ควำมเชือ่มโยงระหว่ำงแผนภำพรวม

กับภำพย่อยต่ำงๆ กำรก�ำหนดต�ำแหน่งของไทยในกรอบ AEC 

ทำงเลือกในกำรพัฒนำของแต่ละกลุ่ม แนวทำงกำรบูรณำกำร

แผนงำนและกำรท�ำงำนท้ังภำครัฐ ภำคเอกชน ตลอดจนภำค

ประชำสังคมต่ำงๆ แผนงำนปรับปรุงพัฒนำระบบและองค์กร

กำรบริหำรจดักำรทีส่ำมำรถดแูลกำรขบัเคลือ่นของแผนพฒันำใน

ทกุระดบัได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพและทนัต่อสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้

ชดิและต่อเนือ่ง รวมทัง้แผนพฒันำสิง่ต่ำงๆ ทีเ่ป็นองค์ประกอบ

และปัจจยัส�ำคญัทัง้หมดทีจ่ะท�ำให้บรรลเุงือ่นไขควำมส�ำเรจ็ของ

แผนพฒันำประเทศไทย นอกจำกนีย้งัต้องดคูวำมเหมำะสมเชือ่ม

โยงกับแผนพัฒนำด้ำนอื่นๆ ของประเทศ เพื่อสร้ำงควำมสมดุล

และควำมยั่งยืนของกำรพัฒนำในระยะยำว

 มีค�ากล่าวที่ว่าการเริ่มต้นที่ดีสามารถสร้าง
โอกาสความส�าเรจ็ได้ครึง่หนึง่ ดงันัน้พวกเราจงึจ�าเป็น
ต้องช่วยกันสร้างจุดเริ่มต้นที่ดีและเหมาะสมให้ได้โดย
เร็วที่สุด เพราะว่าระยะเวลาเริ่มเหลือน้อยลงเรื่อยๆ 
แล้ว ๏



Industrial Economic Journal 9

“เตรยีมพร้อมอุตสาหกรรมยาง 
รองรบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน”		

บทความพิเศษ 
สศอ.

 ยางพารา        เป็นพชืเศรษฐกจิ 

ที่ ส� ำ คัญขอ ง

ไทยทั้งในระดับประเทศและระดับโลก โดยในไตรมำสท่ี 1 ปี 

พ.ศ. 2554 อตุสำหกรรมยำงมมีลูค่ำกำรส่งออกสงูถงึ 3,574.89 

ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อน 

มูลค่ำกำรส่งออกเพิม่ขึน้ร้อยละ 85.58 (รำยงำนภำวะเศรษฐกิจ

อุตสำหกรรมรำยไตรมำส สศอ.) ซึ่งตลำดหลักที่มีกำรน�ำเข้ำ

ยำงพำรำจำกไทย ได้แก่ เยอรมนี จีน และญี่ปุ่น โดยพื้นที่กำร

ปลกูยำงพำรำของไทยนัน้มมีำกในกลุม่จงัหวดัภำคใต้ รวมพ้ืนที่

ปลูกถึง 11,339,698 ไร่ และได้มีกำรขยำยพื้นที่ปลูกในกลุ่ม

ภำคตะวันออกเฉียงเหนืออีกประมำณ 2,799,209 ไร่ (ข้อมูล

จำกสถำบันวิจัยยำง กรมวิชำกำรเกษตร ณ ปี 25511) ซึ่งจำก

ข้อมูลน้ีจะเหน็ได้ว่ำประเทศไทยมพีืน้ทีป่ลกูยำงเป็นจ�ำนวนมำก 

ส่งผลให้ไทยสำมำรถผลิตยำงได้มำกตำมไปด้วย แม้พื้นที่ปลูก

ยำงภำยในไทยมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน แต่ปัจจัยภำยนอกและปัญหำ

ภำยในทีส่่งผลกระทบต่ออตุสำหกรรมยำงพำรำในไทยนัน้ หำก

ไม่มีกำรเตรียมกำรวำงแผนให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง ก็อำจจะ

ส่งผลต่อทัง้ภำคเกษตรกร และภำคธรุกจิ ซึง่ปัจจบุนัก็จะเหน็ถงึ

ควำมผนัผวนของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  ทีท่�ำให้รำคำยำงขึน้ลงอย่ำง

รวดเรว็ บำงครัง้จะเหน็เกษตรกรทีป่ลกูยำงในบำงช่วงเวลำมรีำย

ได้มำกจนสำมำรถซือ้รถยนต์ได้ แต่เมือ่รำคำยำงต�ำ่กม็เีกษตรกร

บำงส่วนที่ได้เปลี่ยนจำกกำรปลูกจำกยำงเป็นปำล์มหรือพืชอื่น 

ส่งผลให้เกิดปัญหำต่ำงๆ เป็นลูกโซ่ตำมมำได้ อำทิ ปัญหำน�้ำ

ท่วม ดินถล่ม เกิดควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกร เกิดควำมไม่

เสถียรของวัตถุดิบที่ต้องป้อนให้กับโรงงำน ท�ำให้โรงงำนในบำง

พืน้ทีต้่องประสบปัญหำกำรจดัเตรยีมวตัถดุบิ นกัลงทนุไม่แน่ใจ

ในกำรลงทนุเพิม่ เกดิภำวะเศรษฐกจิตกต�ำ่ในพืน้ที ่มคีวำมเสีย่ง

กบัปัญหำควำมไม่มัน่คงตำมมำ โดยเฉพำะพืน้ทีภ่ำคใต้ชำยแดน 

 เมือ่พจิำรณำปัจจยัภำยนอกทีส่�ำคญั คอื กำรทีป่ระเทศ

ต่ำง ๆ  ท่ัวโลกมีแนวโน้มทีจ่ะใช้ยำงพำรำมำกขึน้ เนือ่งจำกยำงพำรำ

เป็นส่วนประกอบของวัสดุต่ำงๆ อำทิ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

ยำงรถยนต์ และวัสดุภำยในรถยนต์ โดยเฉพำะในจีนซึ่งได้มี

กำรขยำยตวัของอตุสำหกรรมยำนยนต์ ทีเ่กดิจำกกำรสนบัสนนุ

มำตรกำรซื้อรถยนต์ใหม่ (Cash for Clunker) และมำตรกำร

ทำงภำษีเพื่อส่งเสริมกำรซื้อรถยนต์เครื่องยนต์ไม่เกิน 1,600 

ซี.ซี. ท�ำให้จีนต้องกำรผลิตวัตถุดิบยำงพำรำเพื่อป้อนโรงงำน

ภำยในประเทศเอง จงึได้ขยำยพืน้ทีป่ลกูภำยในจนีเองรวมไปถงึ

ประเทศเพือ่นบ้ำน ได้แก่ ลำว และเวยีดนำม โดยจนีจะเลอืกซือ้

ยำงพำรำจำกประเทศเหล่ำนีก่้อนเนือ่งจำกควำมสะดวกทำงด้ำน

กำรขนส่งและโลจสิตกิส์ นอกจำกน้ันประเทศดงักล่ำวกย็งัท�ำกำร

ลงทุนและขยำยพื้นที่ปลูกเองเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ

ตลำดอุตสำหกรรมยำงพำรำมำกขึ้นด้วย อีกท้ังกำรที่ประเทศ

ในอำเซียนจะรวมตัวกันเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในปี 

2558 จะส่งผลให้กำรลงทุนและบริกำรเคลื่อนไหวอย่ำงเสรี จึง

มีแนวโน้มว่ำ อำจมีกำรเคลื่อนย้ำยกำรลงทุนด้ำนยำงพำรำ ไป

ยังประเทศที่มีต้นทุนต�่ำกว่ำไทย ท�ำให้ในระยะยำวไทยจะเสีย

เปรียบทั้งต้นทุนด้ำนโลจิสติกส์ ค่ำแรง และปัญหำสินค้ำรำคำ

ถูกเข้ำมำแข่งขันกับสินค้ำของไทย 

 นอกเหนือจำกไทยต้องเผชิญกับปัจจัยภำยนอกแล้ว 

ยังมีปัญหำภำยในที่พบในปัจจุบัน ได้แก่ 1) ด้านการผลิต โดย

ผลผลติต่อไร่หรอืปรมิำณน�ำ้ยำงทีไ่ด้ต�ำ่และขึน้ลงไม่แน่นอน ซ่ึง

ต้องจัดกำรให้ครอบคลุมทุกฤดูกำลรวมถึงฤดูผลัดใบ 2) ด้าน

การตลาด เช่น ขนำดตลำดของยำงคอมปำวด์ภำยในประเทศ

มีจ�ำกัด หรือบำงผลิตภัณฑ์มีปัจจัยในเรื่องตรำสินค้ำซ่ึงเป็น

ปัจจัยหลักในกำรเลือกซ้ือสินค้ำ ซ่ึงผู้ประกอบกำรไทยยังมีจุด

ด้อย เช่น ยำงล้อรถ ยำงล้อเครื่องบิน เป็นต้น ซึ่งต้องค�ำนึงด้ำน

คุณภำพประกอบเพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจกับนักลงทุนที่จะน�ำยำง

ดิบไปเป็นวัตถุดิบป้อนโรงงำนอุตสำหกรรมท้ังในระดับท้องถิ่น

และระดับส่งออก และ 3) ปัญหาด้านพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งต้อง

ค�ำนึงถึงกำรจัดกำรพื้นที่ปลูก (Zoning) อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

โดยต้องควบคุมไม่ให้มีกำรตัดไม้ใหญ่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ต้องมี

กำรบังคับใช้กฎหมำยให้เกิดประสิทธิผล และไม่ให้เกิดปัญหำ

อื่น ๆ ตำมมำภำยหลัง อำทิ ปัญหำน�้ำท่วม เป็นต้น 4) ปัญหา

ด้านการบริหารจัดการ เช่น โครงสร้ำงคณะกรรมกำรที่มีภำค

รัฐเป็นหลักท�ำให้ไม่เกิดควำมคล่องตัว อีกทั้งทิศทำงกำรพัฒนำ

อตุสำหกรรมเปลีย่นแปลงตำมนโยบำยของผูน้�ำรฐับำลในแต่ละ

พัทธ์ธีรา รื่นพิทักษ์
ส�านักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

1  ข้อมูลจำกเวบ็ไซต์สถำบนัวจิยัยำง ณ วนัที ่19 กนัยำยน 2554
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ช่วงเวลำ หรือกำรจัดกำรที่ไม่ครอบคลุมทุกด้ำน เช่น อัตรำกำร

จดัเกบ็เงนิสงเครำะห์ (Cess) ซึง่อยูภ่ำยใต้กำรดแูลของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เน้นไปทีก่ำรพฒันำทีต้่นน�ำ้เพยีงอย่ำงเดยีว 

 จำกปัจจยัต่ำง ๆ  ทีก่ล่ำวมำนัน้ หำกไทยจะมแีนวทำง

ยทุธศำสตร์เพยีงด้ำนขยำยพืน้ทีห่รอืด้ำนกำรพฒันำผลผลตินัน้คง

ไม่เพยีงพอ โดยภำครฐัของไทยทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัอตุสำหกรรม

ยำงพำรำ อำทิ คณะกรรมกำรนโยบำยยำงธรรมชำติ กระทรวง

อุตสำหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส�ำนักตลำด

กลำงยำงพำรำ ได้มกีำรจดัท�ำยทุธศำสตร์พฒันำยำงพำรำ พ.ศ. 

2554-2556 โดยมีแผนในเรื่องของกลไกกำรตลำดและควำม

มั่นคงของรำคำยำงไว้ แต่ถ้ำไทยยังต้องกำรเป็นผู้น�ำตลำดยำง

ของโลกท่ำมกลำงกำรแข่งขันที่รุนแรง กลยุทธ์กำรจัดกำรกลไก

ทำงตลำด กำรจดัท�ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ รวมถงึแผนกำรเพ่ิม

ผลติผลทำงกำรเกษตรในระยะสัน้คงไม่เพยีงพอกบัสถำนกำรณ์

ที่เปลี่ยนแปลง  ดังนั้น ไทยจึงควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำง

มูลค่ำเพิม่ให้ผลติภณัฑ์จำกยำงพำรำมำกกว่ำกำรส่งออกวตัถดุบิ

ต้นน�ำ้ทีเ่ป็น ยำงสด ยำงแผ่นดบิ และขีย้ำง (cup lump) จำกกำร

แปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ทีม่มีลูค่ำเพิม่โดยใช้ประโยชน์จำกกำรวจิยั

และเทคโนโลยเีพือ่ต่อยอดผลติภณัฑ์เดมิ พฒันำให้เกิดผลติภณัฑ์

ใหม่ขึ้นมำรวมถึงกำรเพิ่มคุณภำพด้วย กำรเพิ่มมูลค่ำยำงพำรำ

สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ ระดบัต�ำ่ ระดบักลำง และ

ระดับสูง กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำเพิ่มระดับต�่ำ เช่น ยำงรัดของ 

ยำงรถจกัรยำน และสำยพำนล�ำเลยีง ตวัอย่ำงของกลุม่ทีม่มีลูค่ำ

เพิ่มระดับกลำง เช่น ยำงล้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และกลุ่มที่มี

มูลค่ำเพิม่ระดบัสงู เช่น ถงุมอืทำงกำรแพทย์ ถงุยำง ซึง่มมีลูค่ำ

เพิ่มถึง 130-380 เท่ำ ดังนั้นกลยุทธ์เชิงรุกที่ผู้เขียนเห็นว่ำไทย

ควรด�ำเนินกำร  คือกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ยำง  

โดยท�ำควบคูก่บักลยทุธ์เสรมิ ซึง่ได้แก่กำรพฒันำตลำดยำง กำร

สนบัสนนุงำนวจิยั และกำรพฒันำสมรรถนะผูป้ระกอบกำรและ

บคุลำกรด้ำนอตุสำหกรรมยำงพำรำ  นอกจำกนีไ้ทยควรเตรยีม

กำรรับมอืวำงแผนยทุธศำสตร์เรือ่งยำงในระยะยำวอย่ำงรอบคอบ 

โดยผูเ้ขยีนเห็นว่ำไทยควรมแีนวทำงยทุธศำสตร์ Roadmap ของ

ยำงพำรำ โดยใช้ 4 กลยุทธ์ ดังนี้

 กลยทุธ์ที ่1: กลยทุธ์กำรสร้ำงมลูค่ำเพิม่ผลติภณัฑ์จำก

ยำงพำรำ 

 กลยุทธ์ที่ 2: กลยุทธ์กำรพัฒนำระบบตลำดยำงพำรำ

ในประเทศและต่ำงประเทศ

 กลยทุธ์ที ่3: กลยทุธ์กำรสนับสนุนงำนวจิยัและพฒันำ

 กลยทุธ์ที ่4: กลยทุธ์กำรพฒันำสมรรถนะผู้ประกอบกำร 

และบุคลำกรด้ำนอุตสำหกรรมยำงพำรำ

 โดยกำรด�ำเนินกำร Roadmap ในแต่ละช่วงเวลำที่

แตกต่ำง ควรมีกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์เสริมตำมสถำนกำรณ์

และบรบิททีเ่ปลีย่นไป ซ่ึงจะน�ำเสนอเป็นรอบ 25 ปี ซึง่เป็นอำยุ

กำรปลูกของยำงพำรำที่มีประมำณ 25-30 ปี

	 �	ปี ค.ศ. 2011-2015 : เนือ่งจำกในปี 2015 กำรจดั

ตัง้ประชำคมเศรษฐกจิอำเซียนจะสมบรูณ์ และมกีำรเปิดกำรค้ำ

เสรี ดงัน้ันควรให้ควำมส�ำคัญกับกลยทุธ์ที ่2 และ 4 ในแนวทำง

กำรเร่งกำรศกึษำผลกระทบตลำดยำงพำรำทัง้ภำยในประเทศและ

ต่ำงประเทศ กำรเตรียมกำรบคุลำกรให้มคีวำมรู้ในกำรปรบัตวัและ

กำรใช้ประโยชน์จำกนโยบำยกำรจดัตัง้ประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน 

เพือ่เตรยีมพร้อมส�ำหรบัมำตรกำรทีเ่หมำะสม ทัง้มำตรกำรภำษี

และไม่ใช่ภำษ ีทีจ่ะรองรบักำรผลติผลติภณัฑ์ใหม่ของยำงพำรำ 

เช่น กำรลงทุนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์จำกภำษี มำตรกำรจูงใจ

ส�ำหรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น กำรลงทุนในระบบอัตโนมัติของ

อตุสำหกรรม กำรลงทนุด้ำนกำรป้องกนัมลภำวะ และกำรลงทนุ

ในอุปกรณ์ท่ีช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (สร้ำง

ควำมเชื่อมั่นให้แก่คู่ค้ำ เพื่อลดกำรกีดกันทำงกำรค้ำ)

	 �	ปี ค.ศ. 2015-2020 : ภำยหลังจำกกำรรวม

กลุ่มประเทศ อุตสำหกรรมยำงพำรำของแต่ละประเทศจะเกิด

กำรแข่งขันอย่ำงรุนแรงและนักลงทุนจะเริ่มแสวงหำพ้ืนที่กำร

ลงทุนใหม่ที่มีต้นทุนกำรผลิตต�่ำ เช่น ในเวียดนำมที่มีต้นทุน

ด้ำนตลำดแรงงำนท่ีต�่ำกว่ำไทย เน่ืองจำกผลิตภัณฑ์ยำงมีรูป

แบบควำมหลำกหลำยที่ไม่สูงนัก ดังน้ันกลยุทธ์ส�ำคัญที่ต้อง

ด�ำเนินกำร ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 และ 2 มำใช้ควบคู่กันไป โดย

ต้องมกีำรสร้ำงนวตักรรมให้แก่ผลติภณัฑ์พร้อมทัง้แสวงหำตลำด

ใหม่หรืออตุสำหกรรมใหม่ โดยใช้วตัถดุบิเดมิ (Paradigm shift) 

เช่น กำรใช้สำรสกดัจำกยำงหรอืจำกไม้ยำงพำรำเป็นวัตถดุบิใน

อตุสำหกรรมเครือ่งส�ำอำง เป็นต้น โดยกลยทุธ์รองทีต้่องด�ำเนนิ

กำรควบคู่กันไปได้แก่กลยุทธ์ที่ 3 คือ ต้องมีกำรศึกษำวิจัยและ

พัฒนำเพื่อรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ 
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในแต่ละส่วน :

Old market / Old technology  – ยำงรถยนต์

New market / Old technology  – ไม้ยำงพำรำที่มีกำรออกแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์

Old market / New technology  – กำรพฒันำยำงคอมปำวด์ทีใ่ช้เทคโนโลยสีงูแต่ขำยในตลำดเดมิเช่นขำยให้แก่อตุสำหกรรม

       รถยนต์เหมือนเดิม

New technology / New Market  – กำรพฒันำวตัถดุบิยำงไปสูอ่ตุสำหกรรมใหม่ ซึง่เป็นนวตักรรมแบบก้ำวกระโดด (Radical 

       Innovation) เช่น อตุสำหกรรมเครือ่งส�ำอำงจำกสำรสกดัเปลอืกไม้ยำงพำรำหรอืยำงพำรำ 

	 �	ปี ค.ศ. 2020-2025 : เมื่อเริ่มมีกำรแสวงหำ

ตลำดใหม่ ควรมีกำรพัฒนำสมรรถนะของผู้ประกอบกำรใน

ระดบัประเทศเพือ่พฒันำฝีมอืแรงงำนและกำรพฒันำทกัษะให้มี

ควำมพร้อมต่อเทคโนโลยใีหม่ให้มรีะดบัแรงงำนทีส่ำมำรถรองรบั

ได้ ดังนั้น กลยุทธ์ที่ 4 จึงเป็นกลยุทธ์หลักที่ภำครัฐของไทยควร

น�ำมำใช้ในช่วงนี้ โดยใช้กลยุทธ์ท่ี 1 เป็นกลยุทธ์รองควบคู่กัน

ไปด้วย ควรมีกำรพัฒนำปัจจัยพื้นฐำนในกำรพัฒนำโครงสร้ำง

กำรตรวจสอบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ยำงส�ำหรับอุตสำหกรรมทั้ง

ระบบ ซึ่งครอบคลุมถึงกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ยำงประเภทต่ำง 

ๆ และศนูย์กำรทดสอบผลติภณัฑ์ตำมมำตรฐำนสำกล ซึง่ต้องมี

กำรบรหิำรจดักำรโดยควำมร่วมมอืของภำคเอกชน สมำคม และ

สถำบันกำรศกึษำเป็นหลกัมำกกว่ำภำครฐั เพือ่ให้เกดิควำมคล่อง

ตวั และขัน้ตอนทีส่�ำคญัคอืกำรประชำสมัพนัธ์มำตรฐำนทีส่ร้ำง

มำให้เกิดควำมเชื่อมั่นกับนักลงทุน และผู้บริโภคในระดับสำกล

	 �	ปี ค.ศ. 2025-2030 : กำรแข่งขันด้ำนผลิตภัณฑ์

ปลำยน�ำ้ท่ีสงูขึน้ และมสีนิค้ำทีต่อบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ

มำกขึน้ ดงัน้ันควรมกีำรพฒันำผลติภณัฑ์โดยอำจจะเป็นกำรเพ่ิม

มูลค่ำในระดับ Incremental Innovation (เป็นกำรพัฒนำและ

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น) จนไปถึงระดับ Radical 

Innovation (นวัตกรรมท่ีเปล่ียนอย่ำงฉับพลันที่จะสำมำรถ

เคลือ่นย้ำยลกูค้ำในตลำดเดมิมำสูต่ลำดใหม่ได้ทัง้หมด เพรำะมี

ทำงเลอืกสนิค้ำทดแทนทีม่ปีระสทิธภิำพสงูกว่ำ) ควรมกีำรสร้ำง

ควำมเข้มเขง็โดยกำรรวมกลุม่คลสัเตอร์ เพือ่ให้เกดิกำรพฒันำขดี

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี

กำรผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่ำและควำมหลำกหลำยของสินค้ำ

	 �	ปี ค.ศ. 2030-2035 : รอบอำยุของผลิตภัณฑ์ 

(Product Life Cycle) และควำมเปลี่ยนแปลงในควำมต้องกำร

ของผู้บริโภคตำมยุคสมัยเร่ิมมีกำรเปล่ียนแปลง รวมไปถึงกำร

เกิดใหม่ของเทคโนโลยี ดังนั้นควรเริ่มที่จะแสวงหำตลำดใหม่ 

ท่ีจะตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคโดยใช้กลยุทธ์ที่ 1 

และ 2 กำรพัฒนำของเทคโนโลยีท่ีสูงขึ้นอำจท�ำให้เกิดวัสดุข้ึน

มำทดแทนยำง เทคโนโลยีใหม่อำจจะเข้ำมำโดยที่เรำไม่ทันตั้ง

ตัว เหมือนกับ ซีดี ที่เข้ำมำแทนม้วนเทป หรือ กล้องดิจิตอล

แทนกล้องฟิลม์ ดงันัน้กำรเตรยีมควำมพร้อมทีด่กีำรมองกำรณ์

ไกลในเร่ืองวสัดทุดแทนยำงก็เป็นส่วนส�ำคัญทีไ่ม่ควรมองข้ำม ซึง่

ในปัจจบุนักเ็ริม่มยีำงสงัเครำะห์และพลำสตกิทีม่ต้ีนทนุทีต่�ำ่กว่ำ

มำใช้แทนวสัดจุำกยำงธรรมชำตแิล้ว โดยหน่วยงำนทีจ่ะต้องท�ำ

หน้ำที่เป็นหน่วยงำนหลักในช่วงเวลำนี้ ควรจะเป็นกรมวิชำกำร

เกษตร ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ

แห่งชำติ  (MTEC) รวมไปถึงสถำบันพัฒนำผลิตภัณฑ์ยำงและ

ไม้ยำงพำรำที่ก�ำลังจะจัดตั้งขึ้น ซ่ึงต้องมีกำรวำงแผนร่วมกัน

กบัภำคเอกชนด้วย โดยมแีนวทำงกำรร่วมมอืกนัเพ่ือให้เกิดกำร

สร้ำงสรรค์ผลติภณัฑ์ใหม่ ๆ  อย่ำงเป็นรปูธรรม และสำมำรถน�ำ

ผลงำนกำรวจิยัมำต่อยอดเพ่ือทีภ่ำคอตุสำหกรรมจะสำมำรถน�ำ

ไปประยุกต์เพื่อผลิตต่อไป

 หำกไทยได้เตรยีมกำรวำงแผนระยะยำวและหน่วยงำน

ท่ีเก่ียวข้องได้ช่วยกันด�ำเนินกำรตำมแผนให้เป็นไปในทิศทำง

เดยีวกนักจ็ะท�ำให้ไทยยงัสำมำรถครองต�ำแหน่งกำรส่งออกยำง

และผลิตภัณฑ์ยำงได้อย่ำงยั่งยืนต่อไปได ้๏

อ้ำงอิง :

 - รำยงำนโครงกำรศกึษำทศิทำงกำรพฒันำอตุสำหกรรมไทยไป

สู่ระดับโลก สศอ.

 - รำยกำรกำรเสนอนโยบำยส่วนภมูภิำค (จงัหวดัยะลำ) ภำยใต้

โครงกำรนกับรหิำรกำรเปลีย่นแปลงรุน่ใหม่รุน่ที ่3 โดย พทัธ์ธรีำ รืน่พทิกัษ์ 

 - Managing Innovation, Joe Tidd, John Bessant, Keith 

Pavitt, Third Edition, John Willey & Son, Ltd.
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สศอ.

• ความส�าคัญ
 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เป ็น

อุตสำหกรรมที่มีควำมส�ำคัญอยู่ใน 10 อันดับแรกของสินค้ำส่ง

ออกของไทยมำตลอด โดยในปี 2553 ส่งออกมมีลูค่ำสงูเป็นล�ำดบั

ที ่3 และคดิเป็นร้อยละ 5.94 ของมลูค่ำส่งออกโดยรวมของไทย 

โดยอำศัยกำรน�ำเข้ำวัตถุดิบเพื่อกำรผลิตท้ังในส่วนของโลหะมี

ค่ำ เช่น ทองค�ำและเงิน รวมทั้งอัญมณี โดยเฉพำะเพชร พลอย 

เพือ่ท�ำกำรผลติผลติภณัฑ์ทีม่มีลูค่ำเพิม่ในกำรส่งออกค่อนข้ำงสงู

 กำรผลติอญัมณแีละเครือ่งประดบัมกีำรพฒันำมำจำก

อุตสำหกรรมขนำดเล็กในครัวเรือน ซึ่งใช้เครื่องมือและอุปกรณ์

กำรผลิตไม่ซับซ้อน แต่อำศัยกำรใช้ฝีมือแรงงำนเป็นหลัก จน

ปัจจุบันมีกำรพัฒนำไปสู่กำรผลิตเพื่อกำรส่งออกที่ใช้แรงงำน

ฝีมือ และเครือ่งจกัรทนัสมยั ซึง่ต้องน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศและ

มีรำคำสูง ท�ำให้มีผู้ผลิตรำยใหญ่เท่ำนั้นที่สำมำรถใช้เทคโนโลยี

ระดับสูงได้ อย่ำงไรก็ตำมสัดส่วนของผู้ผลิตร้อยละ 90 ยังคง

เป็นกิจกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ท่ีกระจำยอยู่

ทั้งในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภำคท่ีส�ำคัญ เช่น จันทบุรี ตรำด 

กำญจนบุรี ตำก พะเยำ เชียงรำย เป็นต้น กำรที่ประเทศไทยมี

ศักยภำพและปัจจัยกำรผลิตท่ีเอื้ออ�ำนวยต่อกำรผลิตและกำร

พัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ โดยอำศัยแรงงำนที่มีทักษะฝีมือและ

ควำมประณีต ละเอยีดอ่อน และมคีวำมโดดเด่นในกำรเผยพลอย

ทีมี่เอกลกัษณ์เฉพำะตวั ยงัคงควำมเป็นพลอยสยำมหรอืทบัทมิ

สยำม ท�ำให้มีโอกำสท่ีจะเป็นศูนย์กลำงกำรผลิตและกำรค้ำ

อญัมณแีละเครือ่งประดบัทีส่�ำคญัแห่งหนึง่ของโลกได้ในอนำคต

• สถานภาพการผลิตและการตลาด
 • การผลิต
 โครงสร้ำงอตุสำหกรรมอญัมณแีละเครือ่งประดบั จ�ำแนก

ตำมลักษณะกำรผลิตได้ 2 ประเภท

 1. อตุสาหกรรมอญัมณ ีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 

กำรเจียระไนพลอย และกำรเจียระไนเพชร

 โดยมีผู้ประกอบกำรที่จดทะเบียนไว้กับกรมโรงงำน

อุตสำหกรรม จ�ำนวน 198 รำย จ้ำงแรงงำนประมำณ 20,000 

คน ส่วนใหญ่เป็นกำรจ้ำงงำนในโรงงำนขนำดใหญ่ ซึ่งมีขั้นตอน

กำรผลติทีส่�ำคญัต้องอำศยัทกัษะ ฝีมอื ควำมช�ำนำญและควำม

ประณีตของแรงงำนในกำรผลิตที่ไม่สำมำรถทดแทนได้ด้วย

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์กำรผลิต โดยเป็นเงินทุนของคนไทย

สดัส่วนร้อยละ 45 และเป็นเงนิลงทนุของต่ำงชำต ิสดัส่วนร้อยละ 

55 โดยโรงงำนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

 - อุตสาหกรรมเจียระไนพลอย เป็นท่ีรู้จักและได้รับ

กำรยอมรบัทัว่โลก โดยส่วนใหญ่เป็นขนำดเลก็ทีท่�ำในครัวเรือน

ใช้แรงงำนฝีมือ มีทักษะและใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ไม่ซับซ้อน 

ผู้ประกอบกำรมกีำรใช้เทคนิคในกำรหงุพลอย (เผำพลอย) ทีเ่ป็น

สตูรลบัเฉพำะโรงงำน ทัง้น้ีผู้ประกอบกำรเหล่ำน้ีอยูใ่นจงัหวดัที่

เคยเป็นแหล่งวัตถุดิบพลอยที่ส�ำคัญในอดีต เช่น จันทบุรี ตรำด

และกำญจนบุรี

 - อุตสาหกรรมเจียระไนเพชร เป็นอุตสำหกรรมที่

ต้องใช้เงินลงทุนสูง เนื่องจำกต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีควำม

ซับซ้อน เทคโนโลยีสูงและมีรำคำแพง ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
สู่การเป็น “ศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับของโลก”

อานนท์ เศรษฐเกรียงไกร
ส�านักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2
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ซึ่งเป็นนักลงทุนต่ำงชำติ หรือเป็นกำรร่วมทุนระหว่ำงไทยกับ

ต่ำงชำติที่มำจำกประเทศที่มีชื่อเสียงในกำรเจียระไนเพชร เช่น 

เบลเยี่ยม อิสรำเอล และอังกฤษ โดยกำรน�ำเข้ำวัตถุดิบเพชร 

เทคโนโลย ีเคร่ืองมอื เครือ่งจกัร เพือ่มำอำศยัแรงงำนฝีมอืในไทย 

อตุสำหกรรมเจยีระไนเพชรของไทยเป็นกำรเจยีระไนเพชรขนำด

เล็กๆ โดยมีบริษัทที่ส�ำคัญ คือ De Beers ซึ่งเป็นผู้จัดหำและ

จ�ำหน่วยเพชรใหญ่ทีส่ดุในโลก เป็นผูจ้ดัหำเพชรแก่ผู้ผลติในไทย

 2.  อตุสาหกรรมเครือ่งประดบั มผีูผ้ลติในประเทศไทย

ที่ผลิตเครื่องประดับเพชร พลอย จ�ำนวนมำก ส่วนใหญ่เป็น

กิจกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ทั้งนี้มีที่จดทะเบียน

ไว้กบักรมโรงงำนอตุสำหกรรม จ�ำนวน 552 รำย มกีำรจ้ำงงำน 

44,000 คน มีกำรใช้แรงงำนตัง้แต่กำรออกแบบ คดัแยกอญัมณี

และสสีนั ขนำดทีเ่หมำะสม กำรประกอบตวัเรอืนต้องท�ำด้วยมอื

ทีต้่องใช้ควำมช�ำนำญและประณตี ผูป้ระกอบกำรทีผ่ลติเพือ่กำร

ส่งออกส่วนใหญ่เป็นโรงงำนขนำดใหญ่และขนำดกลำง ทีต้่องใช้

เงินลงทนุสงู เนือ่งจำกต้องใช้เครือ่งมอื เครือ่งจกัรทีม่เีทคโนโลยี

สงู และเงินลงทนุเพือ่สต๊อกวตัถดุบิอญัมณแีละโลหะมค่ีำ ดงันัน้ 

ส่วนใหญ่จงึเป็นกำรลงทนุจำกต่ำงประเทศ ส�ำหรบัผู้ผลติทีม่กีำร

ผลติครบวงจรในไทยมเีพยีงรำยเดยีว คอื บรษิทั แพรนด้ำจวิเวลรี่ 

จ�ำกดั (มหำชน) ซึง่ผลติตัง้แต่กำรท�ำเหมอืงไปจนถงึเครือ่งประดบั 

ส่วนกำรผลิตในส่วนภูมิภำคจะยังคงมีลักษณะกำรผลิตใน

ครัวเรือน ซึ่งเป็นกำรผลิตแบบรับช่วงกำรผลิต (Sub-contract) 

กับโรงงำนขนำดกลำงและขนำดใหญ่ ซึ่งแรงงำนฝีมือส่วนใหญ่

มีลักษณะสืบทอดกันมำนำน และได้รับกำรพัฒนำทักษะฝีมือ

ที่ต้องผลิตตำมควำมต้องกำรของโรงงำนผู้ว่ำจ้ำง ซ่ึงผู้ผลิตรำย

ย่อยกลุม่น้ีมจี�ำนวนมำกทีส่ดุ ประมำณ 90,000 รำย มกีำรจ้ำง

แรงงำนประมำณ 1,000,000 คน ทีก่ระจำยอยูใ่นส่วนภมูภิำค 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

 • การตลาด
 อุตสำหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยส่วน

ใหญ่เป็นกำรผลติเพือ่กำรส่งออกประมำณร้อยละ 80 ของมลูค่ำ

กำรผลติท้ังหมด ส่วนทีเ่หลอืร้อยละ 20 เป็นกำรผลติเพือ่บรโิภค

ภำยในประเทศ ผู้ค้ำอัญมณีและเครื่องประดับส่วนใหญ่อยู่ใน

กรุงเทพฯ บริเวณห้ำงสรรพสนิค้ำ พืน้ทีท่ีน่กัท่องเทีย่วนิยมพัก เช่น 

สลีม สรุวงศ์และบำงรกั ทัง้นีส้มำคมผูค้้ำอญัมณแีละเครือ่งประดบั 

มีสมำชิกซึ่งเป็นผู้ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ ประมำณ 

1,500 บริษัท

 การน�าเข้า ประเทศไทยมสีถำนะเป็นผูน้�ำเข้ำ (Importer) 

เนื่องจำกไม่มีแหล่งวัตถุดิบเพียงพอ โดยโลหะมีค่ำ เช่น ทองค�ำ 

เงิน แพลทินัมและอัญมณี เช่น เพชร พลอย ไข่มุก เป็นต้น โดย

มีกำรน�ำเข้ำในปี 2553 มมีลูค่ำ 10,437.81 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ 

แหล่งน�ำเข้ำส�ำคัญ ได้แก่ ออสเตรเลีย ฮ่องกง สวิตเซอร์แลนด์ 

อิสรำเอล อินเดีย จีนและเบลเยี่ยม

 การส่งออก อญัมณแีละเครือ่งประดบัเป็นสนิค้ำส่งออก

ของไทยทีม่มีลูค่ำกำรส่งออกสงูเป็นล�ำดบัที ่3 ของสนิค้ำส่งออก 

หรอืคดิเป็นร้อยละ 5.94 ของสนิค้ำส่งออกโดยรวมของไทยในปี 

2553 โดยส่วนใหญ่เป็นกำรส่งออกเครือ่งประดบัแท้จำกทองค�ำ

และเงนิ รองลงมำ คือ อญัมณี โดยมมีลูค่ำกำรส่งออกในปี 2553 

มลูค่ำ 11,652.11 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ โดยคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 

3 ของโลก ส่วนใหญ่เป็นกำรส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกำ 

ยุโรป ออสเตรเลีย ฮ่องกง อิสรำเอล ญี่ปุ่น เป็นต้น โดยเฉพำะ

ตลำดออสเตรเลียมีมูลค่ำกำรน�ำเข้ำเพิ่มสูงมำกขึ้นทุกปี ซึ่งเป็น

ผลมำจำกกำรเปิดเสรทีำงกำรค้ำไทย-ออสเตรเลยี ส่วนประเทศคู่

แข่งของไทยในตลำดส�ำคญัๆ เช่น อสิรำเอล อนิเดยี แอฟรกิำใต้ 

เบลเยี่ยม แคนำดำ จีน สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกำ รัสเซีย 

สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และปำปัวนิวกีนี

• กฎระเบยีบของประเทศส�าคญัในการน�าเข้า-ส่งออก
 สหรัฐอเมริกา ก�ำหนดให้มีกำรระบุน�้ำหนัก/ส่วน

ผสม/สัดส่วน และหำกต้องใช้เครื่องหมำยคุณภำพ ต้องประทับ

เครือ่งหมำยกำรค้ำของผูผ้ลติตำมทีข่ึน้ทะเบยีนไว้ โดยอำจระบไุว้

บนตวัสนิค้ำ/ฉลำก/บรรจภุณัฑ์ ให้มรีำยละเอยีดชดัเจน ทัง้นีก้ำร

ปิดฉลำกเพ่ือแสดงควำมบริสทุธิ ์(Fineness) และมลูค่ำ (Value) 

ของสินค้ำก�ำหนดไว้ภำยใต้กฎหมำย National Stamping Act. 

(NSA) ของกระทรวงกำรคลังสหรัฐฯ ก�ำหนดให้สินค้ำที่น�ำเข้ำ

สหรฐัฯ ต้องระบปุระเทศทีเ่ป็นแหล่งก�ำเนดิสนิค้ำ เช่น Made in 

Thailand เป็นต้น และไทยยังได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีศุลกำกร 

(GSP) ซึง่จะสิน้สดุในเดอืนมถินุำยน 2554 ซึง่รฐับำลไทยยงัอยู่

ในระหว่ำงขอเจรจำเพื่ออุทธรณ์เลื่อนออกไปอีกระยะหนึ่ง

 สหภาพยโุรป ก�ำหนดให้สนิค้ำต้องผ่ำนกำรตรวจสอบ

คณุภำพให้เป็นไปตำมมำตรฐำนทีก่�ำหนดไว้ โดยกำรรบัรองจำก

หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องและประทับตรำแสดงสัดส่วน/ค่ำควำม

บริสุทธิ์ของโลหะมีค่ำ (Hallmarking) บนตัวเรือนเครื่องประดับ

 ออสเตรเลยี ก�ำหนดให้ต้องปิดฉลำกแหล่งก�ำเนดิสนิค้ำ

ลงบนบรรจุภัณฑ์ และกำรน�ำเข้ำเพชรท่ียังไม่ได้เจียระไนต้องมี

ใบรบัรองจำกประเทศผูส่้งออก ซ่ึงเป็นภำค ีKimberley Process 

ต้องม ีKimberley Process Certificate (เพือ่ต่อต้ำนกำรน�ำเงนิ

ที่ได้จำกกำรซื้อขำยเพชรไปสนับสนุนกำรสู้รบในอัฟริกำ)

 จนี ห้ำมจ�ำหน่ำยทองจำกต่ำงประเทศ กำรน�ำเข้ำทอง

ต้องได้รับอนุญำตจำกธนำคำรกลำงของจีน กำรซื้อขำยต้องท�ำ

ผ่ำนธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินที่ได้รับอนุญำตให้เป็นตัวแทน 

โดยเปิดบัญชีเพื่อซ้ือขำยทองค�ำ ส�ำหรับเคร่ืองประดับทองค�ำ

สำมำรถท�ำได้โดยเสรี ตั้งแต่เมษำยน 2546
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 ญ่ีปุน่ กำรน�ำเข้ำเพชรต้องม ีKimberley Process Certi-

fication ญีปุ่น่เข้มงวดในกำรละเมดิสทิธใินเครือ่งหมำยกำรค้ำและ

ในกำรออกแบบ หำกละเมดิจะถกูท�ำลำยและลงโทษทำงอำญำ 

นอกจำกน้ีห้ำม/จ�ำกดักำรน�ำเข้ำทีท่�ำจำกงำช้ำง/ปะกำรงั ส�ำหรบั

กำรตดิเครือ่งหมำยคณุภำพ (Hallmarking) ให้เป็นไปตำมสมคัร

ใจและญี่ปุ่นได้สร้ำงระบบ Bonding Procedure เพื่ออ�ำนวย

ควำมสะดวกให้ผูผ้ลติต่ำงประเทศ และผูซ้ือ้ในญีปุ่น่ โดยกำรตรวจ

สอบอัญมณีและเครื่องประดับ ณ Banded Area ที่ Jewelry 

Trade Center ภำยใต้กำรดูแลของ Tokyo Customs Office

 อนิเดยี สนิค้ำอญัมณแีละเครือ่งประดบัทีน่�ำเข้ำต้องมี

ใบอนุญำต ซึ่งมีอำยุ 24 เดือน นับตั้งแต่วันออกและต่ออำยุได้ 

6 เดอืน ทัง้มรีะยะเวลำต่ออำยไุม่เกนิ 12 เดอืนและอนิเดยีห้ำม

น�ำเข้ำ/ส่งออกเพชรที่ยังไม่เจียระไน ยกเว้นกรณีมี Kimberley 

Process Certification ตำมกระบวนกำรที่ก�ำหนด นอกจำกนี้

กำรน�ำเข้ำทองค�ำ 18 K ขึน้ไป ต้องมใีบรบัรองระบปุรมิำณโลหะ 

ควำมบริสุทธิ์และน�้ำหนัก

 ตะวนัออกกลาง สนิค้ำอญัมณแีละเครือ่งประดบัต้องมี

ควำมพถิพีถินั/คณุภำพด ีได้มำตรฐำนและรฐับำลให้ควำมส�ำคญั

กบักำรคุม้ครองผูบ้รโิภค ส�ำหรบัเครือ่งประดบั โดยเฉพำะทีเ่ป็น

ทองค�ำหรอืโลหะมค่ีำอืน่ๆ ทัง้ทีผ่ลติในประเทศและน�ำเข้ำ ต้อง

ระบุค่ำควำมบรสิทุธิต์ำมมำตรฐำนทีก่�ำหนด และสลกัเครือ่งหมำย

รับประกันคุณภำพลงบนตัวสินค้ำด้วย

• ปัญหา อุปสรรคและข้อจ�ากัด
 1) ขาดแคลนวตัถดุบิในประเทศต้องพึง่พาการน�าเข้า 

เช่น เพชร พอลย ทองค�ำและเงนิ ทัง้ในปรมิำณและคณุภำพ กำร

ส�ำรวจและกำรท�ำเหมืองแร่ของผู้ประกอบกำรในไทยส่วนใหญ่

ไม่ทันสมัย และไม่ค่อยพัฒนำเชิงวิชำกำร และเทคโนโลยี กำร

แสวงหำวถัตดุบิจำกต่ำงประเทศ และกำรบกุเบกิท�ำเหมอืง/ร่วม

ทุนในต่ำงประเทศยังมีไม่มำก นอกจำกนี้ไทยยังขำดแหล่งผลิต

โลหะมีค่ำภำยในประเทศ เช่น ทองค�ำ เงิน ทองค�ำขำว เป็นต้น

 2) ขาดช่างฝีมอืทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะทางในการ

ผลิต เช่น ช่ำงเจียระไนเพชร/พลอย ช่ำงตัวเรือน ช่ำงออกแบบ 

ช่ำงเทคนิค และนักวิเครำะห์/ตรวจสอบอัญมณี ทั้งน้ีจะมีส่วน

ช่วยสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม กำรเพิ่มคุณภำพกำรปรับเปล่ียนลักษณะ

ภำยนอกได้ กำรมีควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์เกี่ยวกับกำรหักเห 

กำรกระจำยของแสง เพือ่ก�ำหนดเหลีย่มมมุในกำรเจยีระไนตำม

แนวผลึก และหลีกเล่ียงต�ำหนิต่ำงๆ ซึ่งให้เหลือน�้ำหนักและ

สะท้อนแสงมำกที่สุด

 3) การพฒันาเทคโนโลยยีงัอยูใ่นวงจ�ากดั โดยเฉพำะ

ผู้ผลิตที่มีศักยภำพสูง/ผู้ผลิตรำยใหญ่ ท�ำให้กำรผลิตอัญมณี

และเครื่องประดับของไทยยังมีกำรน�ำเข้ำเทคโนโลยี เพ่ือเพิ่ม

ประสทิธภิำพในกำรผลติ และเพิม่มลูค่ำสนิค้ำค่อนข้ำงน้อย ทัง้นี้

เทคนิคที่ใช้ในกำรผลิตส่วนใหญ่เป็นเทคนิคง่ำยๆ อำศัยควำม

ช�ำนำญ/ประณตีของช่ำงฝีมอื ขำดกำรวจิยัและพฒันำเทคโนโลยี

ที่มีประสิทธิภำพกำรผลิต

 4) การออกแบบอัญมณี และเครื่องประดับของไทย
ขาดการพฒันาและความหลากหลายตามความต้องการของต่าง

ประเทศ โดยเฉพำะควำมแปลกใหม่/น่ำสนใจ และมเีอกลกัษณ์ 

รวมทั้งยังมีกำรเลียนแบบต่ำงประเทศ

 5) ขาดการวจิยั/ศกึษาการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมผู้

บรโิภคในตลาดส�าคญัๆ เพือ่ให้สำมำรถปรบัตวัสนองตอบควำม

ต้องกำรของผูบ้รโิภค/ลกูค้ำได้ทนัสถำนกำรณ์และแนวโน้มแฟชัน่

ตำมฤดูกำล

 6) การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมต่อเนื่องยังไม่เข้มแข็ง 

ตั้งแต่ขั้นต้นน�้ำจนถึงปลำยน�้ำ รวมทั้งอุตสำหกรรมสนับสนุน 

เช่น กำรถักสร้อย กำรปั๊มโลหะ และกำรท�ำทองกลวง เป็นต้น

 7) เผชิญการแข่งขันอย่างรุนแรง โดยเฉพำะด้ำน

เทคโนโลยี ควำมมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจำกลูกค้ำภำยใต้

เครื่องหมำยกำรค้ำของตัวเอง ทั้งคุณภำพ รำคำ มำตรฐำน รูป

แบบ โดยเฉพำะตลำดระดับบนต้องแข่งขันกับอิตำลี ฝรั่งเศส

และฮ่องกง ส่วนตลำดระดับรองต้องแข่งขันกับจีน อินเดีย และ

ศรีลังกำ ซึ่งมีวัตถุดิบโดยเฉพำะจีน แต่อินเดียมีแรงงำนจ�ำนวน

มำกและรำคำถูกด้วย

• ศกัยภาพของอตุสาหกรรมอญัมณแีละเครือ่งประดบั
ไทย
 เมื่อพิจำรณำปัจจัยต่ำงๆ และสถำนกำรณ์ทำงกำร

ผลิตและกำรตลำดแล้วจะเห็นว่ำประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่ง

ทีม่ศีกัยภำพและควำมพร้อมในกำรเป็นศนูย์กลำงอุตสำหกรรม

อัญมณีและเคร่ืองประดับของโลก เน่ืองจำกมีปัจจัยและสภำพ

แวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวยหลำยประกำร อำทิเช่น

 1) ปัจจุบันประเทศไทยแม้จะมีแหล่งพลอยสีเหลือง

อยูภ่ำยในประเทศจ�ำนวนไม่มำกนกั และต้องน�ำเข้ำพลอยสจีำก

ต่ำงประเทศเป็นส่วนใหญ่ แต่ไทยก็ยังถูกจัดให้เป็นศูนย์กลำง

กำรค้ำพลอยสีท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก อันเป็นผลมำจำก

ภูมิปัญญำไทยในกำรปรับปรุงคุณภำพพลอย และทักษะฝีมือ

ในกำรเจียระไน

 2) ประเทศไทยต้ังอยู่ในภูมิศำสตร์ท่ีเป็นศูนย์กลำง

เชือ่มโยงกบัทัว่ทกุภมูภิำคทัว่โลกได้โดยสะดวก และมรีะบบกำร

คมนำคมขนส่งทีส่ะดวก และระบบกำรสือ่สำรทีร่วดเรว็ รวมถงึ

ระบบสำธำรณปูโภคทีพ่ร้อมสรรพ ประกอบกบัคนไทยมีอัธยำศยั

ไมตรีเป็นมติรกับผู้อืน่ ปรำศจำกกำรแบ่งแยกในเร่ืองวฒันธรรม 

เชื้อชำติและศำสนำ

 3) ประเทศไทยมีแรงงำนฝีมือในกำรเจียระไนเพชร
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และพลอยอยู่มำกกว่ำ 500,000 คน ในโรงงำนประมำณ 500 

แห่ง และแรงงำนที่รับจ้ำงผลิต (Sub-contract) อยู่ตำมบ้ำนอยู่

อีกเป็นจ�ำนวนมำก ที่มีฝีมือประณีต ละเอียดอ่อน มีทักษะและ

ควำมช�ำนำญสูงมำก

 4) ประเทศไทยมีสถำบันวิจัยและพัฒนำอัญมณีและ

เครือ่งประดบัแห่งชำต ิ(องค์กำรมหำชน) เป็นหน่วยงำนทีป่ฏบิตัิ

งำนในลักษณะส�ำคัญ 3 ด้ำน คือ

 - ห้องปฏบิตักิำรวเิครำะห์และตรวจสอบอญัมณ ี(Gem 

Testing Laboratory) ทีม่เีครือ่งมอืทนัสมยัและได้รบักำรยอมรบั

และสำมำรถให้กำรวเิครำะห์ตรวจสอบ ออกใบรบัรองคณุภำพ ตำม

มำตรฐำนสำกลและกำรตรวจสอบทำงห้องปฏบิตักิำรโลหะอืน่ๆ

 - ศูนย์ฝึกอบรมให้บริกำรวิชำกำร ฝึกอบรมหลักสูตร

ต่ำงๆ ครบวงจร

 - ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นศูนย์กำร

รวบรวมและวเิครำะห์กำรตลำดประเทศคูค้่ำและคูแ่ข่ง และเผย

แพร่ข้อมูลแนวโน้มแฟชั่นผ่ำนสื่อต่ำงๆ ทุกแขนง

 5) สินค้ำอัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้ำส่งออก

ส�ำคัญที่ท�ำรำยได้จำกกำรส่งออกใน 10 รำยกำรแรกมำตลอด 

และท�ำรำยได้แก่ประเทศไทยจ�ำนวนมหำศำล ดังนั้นภำครัฐจึง

ให้กำรส่งเสริมและสนับสนุนอุตสำหกรรมอัญมณีและเครื่อง

ประดับอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรชดเชยภำษีอำกรสินค้ำเพื่อกำร

ส่งออก กำรจัดต้ังนิคมอัญมณี กำรจัดงำนแสดงสินค้ำอัญมณี

และเครื่องประดับทั้งในและต่ำงประเทศ

• แนวทางการพัฒนา
 เพือ่ให้อตุสำหกรรมอญัมณแีละเครือ่งประดบัของไทย

มีกำรพฒันำและยกระดบัคณุภำพ สำมำรถเพิม่มลูค่ำสงูขึน้ และ

คงควำมเป็นเอกลกัษณ์ “อญัมณไีทย สดุยอดอญัมณโีลก” ควร

มีแนวทำงพัฒนำ ดังนี้

 1) การหาประโยชน์จากการรบัข้อตกลงการค้า FTA 

โดยทีอ่ญัมณแีละเครือ่งประดบัของไทยมศีกัยภำพในกำรแข่งขนั

พอสมควร ควรสนบัสนนุให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลำงกำรผลติ

และกำรค้ำอญัมณแีละเครือ่งประดบัแห่งหนึง่ของโลก โดยมอีตัรำ

ภำษีน�ำเข้ำวัตถุดิบเป็น 0 และควรผลักดันให้เปิดเสรีกำรค้ำกับ

ประเทศคู่เจรจำ และแสวงหำโอกำสจำกกำรค้ำเสรีเพิ่มขึ้น

 2) ให้ความส�าคัญกับการแสวงหาวัตถุดิบและแหล่ง

วัตถุดิบเพิ่มขึ้น เช่น ออสเตรเลียมีเหมืองเพชร Arggle ที่ใหญ่

ที่สุดในโลก และพลอยจำกประเทศในทวีปอัฟริกำ เช่น เคนยำ 

แทนซำเนยี โมแซมบคิ มำดำกสักำร์ โดยกำรส�ำรวจแหล่งแร่ และ

กำรร่วมมือด้ำนกำรลงทุนและแลกเปล่ียนกำรถ่ำยทอดควำมรู้

ควำมช�ำนำญในกำรผลิตพลอยแก่ประเทศเหล่ำนี้อย่ำงจริงจัง

และเป็นรูปธรรมมำกขึ้น

 3) แสวงหาความร่วมมือกับจีน ที่มีแห่งอัญมณี และ

ยงัไม่ถกูส�ำรวจในเชงิพำณชิย์อกีจ�ำนวนมำก และร่วมมอืวจิยัและ

พัฒนำไข่มกน�้ำจืดกับจีนให้มีศักยภำพเพิ่มขึ้น

 4) การจัดท�ามาตรฐานพลอยสเีพือ่รบัประกนัคณุภาพ 

โดยกำรจดัให้มตีรำสญัลกัษณ์ร้ำนค้ำให้เป็นทีย่อมรับ และกำรให้

ใบรับรองคุณภำพและมำตรฐำนร้ำนค้ำเพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวก

ในกำรซือ้ขำยด้วยควำมมัน่ใจ (Buy with Confident) เพ่ือสร้ำง

ควำมมั่นใจแก่ผู้บริโภค และป้องกันกำรหลอกลวง

 5) จัดตั้ง Gem Bank โดยธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจ

ขนำดกลำงและขนำดย่อมเป็นหน่วยงำนรบัผดิชอบในกำรพฒันำ

เกณฑ์และวงเงินกำรให้สินเชื่อและรำยละเอียดอื่นๆ

 6) การจัดงานแสดงสินค้า (Road Show) ใน

จังหวัดเป้ำหมำยท่ีมีกำรผลิตและกำรค้ำ กำรท่องเที่ยวส�ำคัญ 

เช่น กรุงเทพมหำนคร พัทยำ-ชลบุรี นครรำชสีมำ กำญจนบุรี 

หำดใหญ่-สงขลำ ภูเก็ต แม่สอด-ตำก เป็นต้น โดยกำรประสำน

ผู้ประกอบกำรในกำรมอบใบประกำศนียบัตรรับรอง เพื่อสร้ำง

ควำมน่ำเชื่อถือยิ่งขึ้น เป็นต้น

 7) การพัฒนาการเผาพลอยสี กำรออกใบรับรอง

คุณภำพกำรเผำโดยไม่มีสำรเคมี และผ่ำนกำรทดสอบคุณภำพ

จำก Lab ของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ

 8) การยกระดับการจัดงานสินค้า Bangkok Gem 

and Jewelry ให้เป็นงำนระดับภูมิภำค รวมทั้งกำรจัดงำนแสดง

สินค้ำเผยแพร่ควำมเป็น “พลอยไทย สุดยอดอัญมณีโลก” ทั้ง

ในตลำดเฉพำะ และตลำดใหม่ที่มีศักยภำพ เช่น ยุโรป รัสเซีย 

ตะวันออกกลำง เป็นต้น

 9) การสนบัสนนุการวจิยัและพฒันาการออกแบบ รวม

ทัง้กำรประกวดแฟชัน่อญัมณทีีมุ่ง่เน้นกำรพฒันำ กำรสร้ำงมลูค่ำ

เพ่ิม กำรยกระดบัคุณภำพผลติภณัฑ์ กำรพัฒนำนักออกแบบรุน่

ใหม่ทีส่ำมำรถออกแบบได้ตำมแนวโน้มควำมต้องกำรของตลำด

โลก (Trend)

 10) การจัดตั้งตลาดกลางวัตถุดิบที่จันทบุรี เพื่อเปิด

เสรใีห้มกีำรน�ำเข้ำวตัถดุบิจำกต่ำงประเทศได้โดยสะดวก และลด

ปัญหำกำรขำดแคลนวัตถุดิบ

 11) การเชือ่มโยงการท่องเทีย่วกบัอตุสาหกรรมอญัมณี

และเครื่องประดับ โดยจัดโปรแกรมกำรท่องเที่ยวในพื้นที่เชื่อม

โยงกับกำรผลิตพลอย/กำรเผำพลอย พิพิธภัณฑ์อัญมณี ตลำด

กลำงจ�ำหน่ำยอัญมณีและเคร่ืองประดับจันทบุรี และกำรเยี่ยม

ชมกำรตลำด กำรซื้อขำยพลอย (กำรเดินพลอย) ที่ผู้ซ้ือจะนั่ง

ประจ�ำท่ีโต๊ะแต่ผู้ขำยจะเดินมำเสนอขำยอัญมณีถึงที่โต๊ะรับซื้อ 

ซึ่งมีควำมแปลกและแตกต่ำงจำกกำรซื้อขำยโดยทั่วไป

 12) การทีม่คีวามสามารถเพิม่คณุค่าด้วยศกัยภาพใน

การเผาและการเจยีระไนได้เองภายในประเทศ จงึควรพัฒนำจำก
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ที่เคยรับจ้ำงผลิต (OEM) ไปสู่กำรออกแบบด้วยตัวเอง (ODM) 

และเป็นผู้ผลิตที่มีตรำสินค้ำของตนเอง (OBM) 

 ทั้งนี้ จำกปัจจัยด้ำนศักยภำพที่กล่ำวมำข้ำงต้น เป็น

ส่วนหนึ่งที่จะช่วยน�ำพำประเทศข้ึนสู่กำรเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำ

อัญมณีและเครื่องประดับของโลกและกำรยกระดับ “อัญมณี

ไทยสูก่ารเป็นสดุยอดอญัมณโีลก” โดยไม่ละเลยทีจ่ะพัฒนำนัก

ออกแบบเครื่องประดับที่สำมำรถออกแบบ และพัฒนำรูปแบบ

สนิค้ำได้อย่ำงมเีอกลกัษณ์เฉพำะตวั และเป็นทีต้่องกำรของตลำด

โลก โดยกำรสร้ำงตรำสินค้ำเครื่องประดับไทยให้เป็นท่ียอมรับ

ในระดับสำกล ตลอดจนกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์พลอยสีสุด

ยอดพลอยสยำม กำรมุ่งเน้นบริกำรแบบ One Stop Service 

ที่ขยำยเพิ่มเติมไปยังสินค้ำหรือจุดต่ำงๆ นอกเหนือจำกท่ีมีอยู่

เพียงในเขตนิคมอัญมณี และจุดบริกำรในกรมส่งเสริมกำรส่ง

ออกเท่ำนัน้ ตลอดจนลดควำมล่ำช้ำในกระบวนกำรทำงศลุกำกร 

และกำรขอสทิธปิระโยชน์ทำงด้ำนภำษขีองผูส่้งออก รวมถงึกำร

สนับสนนุกำรศกึษำข้อมลูกำรตลำด พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในตลำด

ต่ำงๆ และด้ำนวตัถดุบิทีม่คีวำมโปร่งใสด้ำนกำรเผำและกำรเพิม่

ค่ำสพีลอยทีม่ปัีญหำคำใจของบำงองค์กรอยู ่ซึง่เม่ือมกีำรพัฒนำ

และแก้ไขปัญหำอปุสรรคต่ำงๆ อย่ำงจรงิจงัภำยในระยะเวลำไม่

นำนนกั กเ็ชือ่ได้เลยว่ำโอกำสทีป่ระเทศไทยจะก้าวไปสู่การเป็น

ศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับของโลกคงอยู่ไม่ไกล

 ส�าหรับในส่วนของส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
(สศอ.) ได้จัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนภายใต้โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานักออกแบบ และ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมาแล้วหลาย
โครงการ ตลอดจนการจดัท�าโครงการพฒันาฐานข้อมลูเชงิเปรยีบ
เทียบกับประเทศคู่ค้าและคู่แข่งหลายประเทศ อาทิเช่น อิตาลี 
อนิเดยี เวยีดนาม และจนี ซึง่มส่ีวนช่วยในการผลกัดนัการจัดท�า
ยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมอัญมณแีละเครือ่งประดบัให้
สามารถเพิม่ขดีคความสามารถในการแข่งขนัอกีทางหน่ึงด้วย เพือ่
ให้อตุสาหกรรมอญัมณแีละเครือ่งประดบัของไทยยงัคงความเป็น
เอกลกัษณ์ทีม่ชีือ่เสยีงมานานว่า “พลอยสยามหรอืทบัทบิสยาม” 
ที่มีความสวยงามด้วยฝีมือการเจียระไนที่มีความประณีตและมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั และสนบัสนนุการผลกัดนัให้อุตสาหกรรม
อญัมณีและเครือ่งประดบัไทยเป็นหนึง่ในศนูย์กลางอัญมณขีอง
โลกได้ในอนาคต ทัง้หมดนัน้ล้วนมาจากทกัษะฝีมอืและภมูปัิญญา
ไทยที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบกันได้ง่ายๆ นั่นเอง ๏

อ้ำงอิง :
 - รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับไทย. กระทรวงพำณิชย์, เมษำยน 2554
 - ครบเครื่องเรื่องอุตสำหกรรม. กรมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

 ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ดร.ณัฐพล รังสิตพล 
เป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดและผลักดัน
ให้เกดิกลไกการพฒันาอตุสาหกรรมยานยนต์ขึน้ใหม่
หลายประการ เช่น การผลกัดนัให้เกิด 2nd Product 
Champion ทีพ่ฒันาไปสูโ่ครงการ “The Best Little 
Car”, “ACEs car” และโครงการรถยนต์ประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากล หรือที่มักรู้จักกันท่ัวไปใน
ชื่อของ ECO car รวมทั้งมีบทบาทส�าคัญในเวทีการ
ประชมุระดบันานาชาตหิลายเวท ีดร. ณฐัพลฯ จงึเป็น
ทีรู่จ้กัดใีนกลุม่ผูค้ลกุคลใีนอตุสาหกรรมยานยนต์ใน
ภาคราชการและภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศและ
ในเวทีระหว่างประเทศ  
 ปัจจุบัน ดร.ณัฐพลฯ ได้เข้ามารับผิดชอบใน
ต�าแหน่ง ผูอ้�านวยการส�านกันโยบายอตุสาหกรรมราย
สาขา 2 หรอื สร.2 ส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 
(สศอ.) วารสารฯ จงึถอืโอกาสนี ้สมัภาษณ์ถงึบทบาท
ความรับผิดชอบของ สร.2ตลอดจนหลักการในการ
พัฒนาอุตสาหกรรม ของ ดร.ณัฐพล รวมทั้งมุมมอง
และแนวทางการพฒันาอตุสาหกรรมในยคุต่อจากนีไ้ป 

สัมภาษณพ์ิเศษ
     	 	 	 มองผ่านทรรศนะ…	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต

	 	 	 	 	 	 	 	 				กับ			ดร.ณัฐพล	รังสิตพล	
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักนโยบำยอุตสำหกรรมรำยสำขำ 2

”

”

	 ความส�าเร็จของการพัฒนา
อุตสาหกรรมในโลกนี้จากอดีตถึง
ปัจจุบัน	 เราจะพบสิ่งที่น่าสนใจว่า	
หลายประเทศที่มีพื้นฐานคล้ายๆ	
กัน	 แต่ประสบความส�าเร็จในสาขา
อตุสาหกรรมที่แตกต่างกนั	ท�าให้เกดิ
ค�าถามข้ึนว่า	การพฒันาอตุสาหกรรม
ที่ประสบความส�าเรจ็เกดิขึน้จากอะไร	
และความแตกต่างเกิดจากอะไร	
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     	 	 	 มองผ่านทรรศนะ…	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต

	 	 	 	 	 	 	 	 				กับ			ดร.ณัฐพล	รังสิตพล	
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักนโยบำยอุตสำหกรรมรำยสำขำ 2

 บทบาทความรับผิดชอบของ สร.2 
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 

 ภำยใต้วิสัยทัศน์ ที่จะเป็นองค์กรชี้น�ำ

กำรพัฒนำอุตสำหกรรม สศอ. มีพันธกิจหลัก 3 

ประกำร คอื กำรจัดท�ำนโยบำยพฒันำอตุสำหกรรม 

กำรเตอืนภยัภำคอตุสำหกรรม และกำรพฒันำองค์

ควำมรู้ของ สศอ. ในกำรพัฒนำอุตสำหกรรม  ซึ่ง

ในส่วนของ สร.2 นั้น ได้รับมอบหมำยให้รับผิด

ชอบ กำรจัดท�ำนโยบำยอุตสำหกรรมรำยสำขำ

หลกัของประเทศไทยหลำยสำขำ เช่น อตุสำหกรรม

แปรรูปสินค้ำเกษตร เช่น อำหำร ผลิตภัณฑ์ยำง 

ไม้ เฟอร์นิเจอร์ และเคมีชีวภำพ, อุตสำหกรรม

แฟชั่น เช่น สิ่งทอ รองเท้ำ เครื่องหนัง อัญมณี  

อุตสำหกรรม, และอุตสำหกรรมหลักอื่นๆ เช่น 

ปูนซีเมนต์ เซรำมิกซ์ กระดำษ สิ่งพิมพ์  เป็นต้น  

และเนื่องจำกแต่ละสำขำอุตสำหกรรมล้วนมี

ลักษณะ สถำนภำพ และแนวโน้มอุตสำหกรรม 

 ความ เข ้ า ใ จอย ่ า ง
ถ่องแท้ในสถานภาพและแนว
โน้มของสาขาอุตสาหกรรม	
จะเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่
จ�าเป็นต่อการวางแผนจดัท�า
นโยบายพฒัอตุสาหกรรมราย
สาขานั้น ”

”
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ที่แตกต่ำงกันออกไปในแต่ละช่วงเวลำ สร.2 จึงมีกำรสร้ำงองค์

ควำมรู้ที่เกิดจำกกำรศึกษำและติดตำม สถำนภำพของแต่ละ

สำขำอตุสำหกรรมเหล่ำนีอ้ยูต่ลอดเวลำ เพรำะควำมเข้ำใจอย่ำง

ถ่องแท้ในสถำนภำพและแนวโน้มของสำขำอตุสำหกรรม จะเป็น

องค์ควำมรู้พื้นฐำนที่จ�ำเป็นต่อกำรวำงแผนจัดท�ำนโยบำยพัฒ

อุตสำหกรรมรำยสำขำนั้น นั่นคือ บทบำทควำมรับผิดชอบของ 

สร.2 ต่อกำรพฒันำอตุสำหกรรมรำยสำขำ คอืกำรที ่สร.2 จะต้อง

สร้ำงองค์ควำมรู้พื้นฐำนในรำยสำขำอุตสำหกรรมที่อยู่ในควำม

รับผิดชอบ ที่เพียงพอต่อกำรคำดกำรและเตือนภัย ซึ่งจะเป็น

ข้อมูลส่วนหนึ่งท่ีน�ำไปสู่กำรจัดท�ำนโยบำยพัฒนำอุตสำหกรรม

ในที่สุด  

 หลักการในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

 ถ้ำวเิครำะห์ถงึควำมส�ำเรจ็ของกำรพฒันำอตุสำหกรรม

ในโลกนี้จำกอดีตถึงปัจจุบัน เรำจะพบสิ่งที่น่ำสนใจว่ำ หลำย

ประเทศที่มีพื้นฐำนคล้ำยๆ กัน แต่ประสบควำมส�ำเร็จในสำขำ

อุตสำหกรรมท่ีแตกต่ำงกัน ท�ำให้เกิดค�ำถำมข้ึนว่ำ กำรพัฒนำ

อุตสำหกรรมที่ประสบควำมส�ำเร็จเกิดขึ้นจำกอะไร และควำม

แตกต่ำงเกดิจำกอะไร ซึง่มผีลงำนวจิยัของมหำวทิยำลยั Harvard 

ที่ได้ศึกษำรวบรวมและท�ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมส�ำเร็จ และ

ควำมล้มเหลวของกำรพัฒนำอุตสำหกรรมวโลก ตั้งแต่ช่วงต้น

ศตตวรรษที่ 20 และได้สรุปไว้ว่ำ ควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำ

อุตสำหกรรม เกิดขึ้นจำก ‘กระบวนกำรค้นพบด้วยตัวเอง’ ของ

ผู้ประกอบกำร ว่ำธุรกิจใดประสบควำมส�ำเร็จได้เมื่อประกอบ

กำรในประเทศใด และเมื่อควำมส�ำเร็จของผู้ประกอบกำรรำย

แรกถูกค้นพบจนเป็นท่ีประจักษ์แล้ว ก็จะเริ่มผู้ประกอบกำรรำ

ยอื่นๆ เข้ำมำเริ่มเดินตำมและเกิดเป็นกลุ่มธุรกิจอุตสำหกรรม

ใหม่ขึ้นในประเทศนั้นๆ ในที่สุด 

 นอกจำกก็น้ียังพบว่ำ กำรพัฒนำอุตสำหกรรมโดย

อำศัยกลไกของภำครัฐเพียงอย่ำงเดียวดังเช่นในยุคแรกเริ่ม

ของกำรพัฒนำอุตสำหกรรม แม้จะสำมำรถผลักดันให้เกิดกำร

สร้ำงอุตสำหกรรมใหม่ขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งได้จริง แต่

อตุสำหกรรมทีเ่กดิขึน้กม็กัจะไม่มขีดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั

ภำยใต้กลไกตลำดเสร ีในทำงตรงกนัข้ำมกำรอำศยัแรงกระตุน้จำก

กลไกทำงกำรตลำดเสรีเพียงอย่ำงเดียว ก็ไม่สำมำรถขับเคลื่อน

ให้เกิดกำรสร้ำงอตุสำหกรรมทีเ่ข้มแขง็ได้ตำมทีนั่กเศรษฐศำสตร์

ได้คำดหวังกันไว้ในยุคต่อมำ ปัจจุบันจึงเป็นที่ยอมรับกันว่ำกำร

พัฒนำอุตสำหกรรมให้ประสบควำมส�ำเร็จในยุคนี้  จ�ำเป็นต้อง

ใช้ทัง้กลไกชีน้�ำของภำครัฐประกอบกับแรงกระตุน้ของตลำดเสรี 

ในกำรสนบัสนนุให้เกดิ ‘กระบวนกำรค้นพบด้วยตวัเอง’ ของภำค

เอกชน ในธุรกิจอุตสำหกรรมที่มีทิศทำงสอดคล้องกับกำรชี้น�ำ

ทำงนโยบำยของประเทศ ซ่ึงกำรวำงกลไกชีน้�ำของภำครฐัเพือ่กำร

พัฒนำอุตสำหกรรมในลักษณะนี้เอง ที่เป็นวิสัยทัศน์ของ สศอ. 

 มุมมองและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
ในยุคต่อจากนี้  

 ในอดตีเป้ำหมำยของกำรพัฒนำอตุสำหกรรมกค็อื กำร

ยกระดบัเศรษฐกจิของประเทศ แต่กำรพฒันำอตุสำหกรรมในยคุ

ต่อจำกนี้ จะมีควำมซับซ้อนยิ่งขึ้นอันเนื่องมำจำกบริบทและข้อ

	 อตุสาหกรรมที่จะประสบความ
ส�าเร็จอย่างยั่งยืนในยุคต่อจากนี้	
จะต้องมีความส�าเร็จใน	 3	 ด้าน
พร้อมกนั	คือ	ด้านความส�าเร็จทาง
เศรษฐกจิ	ด้านการยอมรบัชมุชน	และ
ด้านการยอมรบัของประชาคมโลก	

	 ปัจจุบันจึงเป็นที่ยอมรับกัน
ว่าการพฒันาอตุสาหกรรมให้ประสบ
ความส�าเรจ็ในยคุนี	้จ�าเป็นต้องใช้ทัง้
กลไกชีน้�าของภาครฐัประกอบกบัแรง
กระตุ้นของตลาดเสร	ีในการสนบัสนนุ
ให้เกิด	 ‘กระบวนการค้นพบด้วยตัว
เอง’	ของภาคเอกชน	”

”
”

”
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จ�ำกดัใหม่ๆ ทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่บรบิทและข้อจ�ำกดัเหล่ำนี ้เกดิจำกกำร

พัฒนำกำรของเศรษฐกิจ สังคม และประชำชนของประเทศไทย

เอง กรอบของโลกำภิวัฒน์ทั้งในแง่มุมของควำมเชื่อมโยง เป้ำ

หมำยร่วม และควำมคำดหวัง ของประชำคมโลก ซึ่งควำมสลับ

ซับซ้อนของบริบทและข้อจ�ำกัดใหม่ๆ นี้ ท�ำให้เรำไม่สำมำรถ

พฒันำอตุสำหกรรมเพยีงเพือ่กำรยกระดบัเศรษฐกจิของประเทศ

อกีต่อไป แต่อตุสำหกรรมทีจ่ะประสบควำมส�ำเรจ็อย่ำงยัง่ยนืใน

ยุคต่อจำกนี้ จะต้องมีควำมส�ำเร็จใน 3 ด้ำนพร้อมกัน คือ ด้ำน

ควำมส�ำเร็จทำงเศรษฐกิจ ด้ำนกำรยอมรับชุมชน และด้ำนกำร

ยอมรับของประชำคมโลก 

 ควำมเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นนี้ มีรำกฐำนมำจำก

พัฒนำกำรของระดับกำรศึกษำ ชีวิตควำมเป็นอยู ่ ควำม

เปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมของโลก และระบบข่ำวสำรที่

ไร้พรมแดน ซึง่ล้วนมผีลควำมคำดหวงัของชมุชน และประชำคม

โลกต่อภำคอตุสำหกรรมมมีำกขึน้ สมยันีอ้ตุสำหกรรมจะสร้ำงขึน้

ไม่ได้ ขยำยไม่ได้ หรอืแม้กระทัง่ประกอบกำรไม่ได้ หำกไม่ได้รบั

กำรยอมรบัของชมุชน ยกตวัอย่ำงเช่น กำรต่อต้ำนอตุสำหกรรม

ของชมุชนในหลำยรปูแบบ เช่น กำรประท้วงกำรร้องเรยีนโรงงำน

อตุสำหกรรมในเรือ่งต่ำงๆ ทีเ่พิม่ขึน้อย่ำงมำกมำยในช่วงไม่กีปี่ที่

ผ่ำนมำ รวมถงึกำรคดัค้ำนกำรตัง้กำรขยำยโรงงำนต่ำงๆ ซึง่บำง

ครั้งก็มำจำกข้อเท็จจริงบำงครั้งก็มำจำกควำมเข้ำใจผิดหรือไม่รู้

ข้อมูล ซึ่งไม่ว่ำกำรคัดค้ำนจะมีรูปแบบใดและเกิดจำกสำเหตุใด 

ผูป้ระกอบอตุสำหกรรมในยคุต่อจำกนี ้จ�ำเป็นต้องได้รับควำมเชือ่

ถอืและกำรยอมรบัจำกชมุชน ซึง่ต้องเกดิขึน้จำกกำรแสดงควำม

รบัผดิชอบของผูป้ระกอบกำรเอง ประกอบกบักำรก�ำกบัควบคมุ

โรงงำนอุตสำหกรรมอย่ำงโปร่งใสและเป็นธรรมของภำครัฐ จน

เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของประชำชน

 ส�ำหรบัด้ำนกำรยอมรบัของประชำคมโลก นัน้ ปัจจบุนั

เรำจะเห็นข้อก�ำหนดทำงกำรค้ำมำกมำยและก�ำลงัมเีพิม่ขึน้เรือ่ยๆ 

ส่วนใหญ่มีพื้นฐำนจำกประเด็นสภำพสิ่งแวดล้อมโลกและกำร

เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิกำศ เช่น ในอดีตเคยมีกำรต่อต้ำนกำร

ใช้สำรท�ำควำมเย็นท่ีมีผลต่อกำรท�ำลำยบรรยำกำศ ปัจจุบัน

ก็มีเรื่อง กำรควบคุมที่มำของไม้ ฉลำกคำร์บอนและคำร์บอน

เครดติ มำตรฐำนประหยดัพลงังำนของสนิค้ำ ฯลฯ  ซึง่ผูป้ระกอบ

อตุสำหกรรมและประเทศผูผ้ลติสนิค้ำในยคุนีจ้�ำเป็นต้องตระหนกั

และปรบัตวัหรือปฏบตัติำมตำมข้อก�ำหนดทำงกำรค้ำเหล่ำนีใ้ห้ทนั

 ภำครัฐไม่มีทรัพยำกรมำกพอที่จะตำมแก้ปัญหำและ

ปิดจุดอ่อนทั้งหมดให้กับทุกอุตสำหกรรม แต่ภำครัฐสำมำรถ

สร้ำง ‘กรอบ’ ในกำรลงทุนและกำรประกอบอุตสำหกรรมด้วย

กำรปรับปรุงรำยละเอียดกลไกต่ำงๆ ที่ภำครัฐมีอยู่แล้ว ในกำร

สนบัสนนุให้เกดิกำรด�ำเนนิธรุกจิอตุสำหกรรมทีม่ขีดีควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขนั ได้รบักำรยอมรบัจำกภำคชมุชน และเป็นทีเ่ชือ่มัน่

ของประชำคมโลกได้  ซึง่น่ำจะเป็นรปูแบบกำรพฒันำอตุสำหกรรม

รปูแบบหนึง่ ทีเ่หมำะสมส�ำหรบักำรพฒันำอตุสำหกรรมไทยในยคุนี้ 

 ทัง้หมดนีเ้ป็นส่วนหนึง่ในทรรศนะมมุมองและ
การเสนอแนวทางท่ีมต่ีอภาคเอกชนและรวมทัง้ภาครฐั
ของผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่แต่คร�่าหวอดประสบการณ์
มายาวนาน และสร้างความส�าเร็จมาแล้วในวงการ
อุตสาหกรรม ซ่ึงจะช่วยจุดประกายให้ท่านผู้อ่าน
ได้คิดและลงมือท�า (เพื่ออนาคต) ร่วมกัน... ๏

	 ภาครฐัไม่มทีรพัยากรมากพอที่จะตามแก้ปัญหาและปิดจดุอ่อนทัง้หมด
ให้กบัทุกอตุสาหกรรม	แต่ภาครฐัสามารถสร้าง	‘กรอบ’	ในการลงทนุและการ
ประกอบอตุสาหกรรมด้วยการปรบัปรุงรายละเอยีดกลไกต่างๆ	ที่ภาครฐัมอียูแ่ล้ว	

	 	 ไม ่มีธุ รกิจอุตสาหกรรม
ใดที่สมบูรณ์แบบแม้กระทั่งธุรกิจ
อุตสาหกรรมที่มีความแข็งแกร่งและ
เป็นผู้น�า	”

”

”

”

ท่วงท ีเพ่ือมใิห้ถกูกีดกันทำงกำรค้ำหรือสญูเสยีขดีควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขันให้กับคู่แข่ง

 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เหมาะสม
กับประเทศไทย 

 ไม่มธีรุกจิอตุสำหกรรมใดทีส่มบรูณ์แบบแม้กระทัง่ธรุกจิ

อตุสำหกรรมทีม่คีวำมแขง็แกร่งและเป็นผู้น�ำ ซ่ึงจำกประสบกำรณ์

กำรออกแบบกลไกกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ผ่ำนมำพบว่ำ กำร

ใช้จดุแขง็และโอกำสทีแ่ต่ละสำขำอตุสำหกรรมมอียูเ่ป็นกรอบใน

กำรออกแบบกลไกพฒันำส�ำหรบัแต่ละสำขำอตุสำหกรรมนัน้ เป็น

วธิทีีไ่ด้ประสทิธผิลและมปีระสทิธภิำพดกีว่ำกำรตำมแก้ไขปัญหำ

หรือขจัดจุดอ่อนที่ละจุดที่ละจุด 



ดัชนีอุตสาหกรรม
ไตรมาสที่ 2 ปี 2554

ส่วนดัชนีอุตสาหกรรมและการวิเคราะห์
   ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 ดชันผีลผลติอตุสาหกรรม ในไตรมาสที ่2/2554 (เมษำยน - มถินุำยน 2554) เมือ่เทยีบกบัไตรมำสก่อน 
พบว่ำ ดชันผีลผลติอตุสำหกรรม (มลูค่ำเพิม่) ดชันกีำรส่งสนิค้ำ ดัชนแีรงงำนในภำคอตุสำหกรรม และดชันผีลติภำพ
แรงงำนอุตสำหกรรม ลดลง แต่ดัชนีสินค้ำส�ำเร็จรูปคงคลัง ดัชนีอัตรำส่วนสินค้ำส�ำเร็จรูปคงคลัง เพิ่มขึ้น  

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุ่มอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม
ไตรมาส
2/2553
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส
1/2554
(ม.ค.–มี.ค.)

ไตรมาส
2/2554*
(เม.ย.-มิ.ย.)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อน

(%)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับ

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
(%)

 ดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรม (มูลค่ำเพิ่ม) 186.39 187.66 181.36 -3.35 -2.69

 ดัชนีกำรส่งสินค้ำ 188.30 191.61 179.99 -6.06 -4.41

 ดัชนีสินค้ำส�ำเร็จรูปคงคลัง 183.65 184.99 185.83 0.46 1.19

 ดัชนีอัตรำส่วนสินค้ำส�ำเร็จรูปคงคลัง 179.51 144.80 148.32 2.43 -17.38

 ดัชนีแรงงำนในภำคอุตสำหกรรม 116.64 118.87 116.22 -2.22 -0.36

 ดัชนีผลิตภำพแรงงำนอุตสำหกรรม 138.75 155.23 139.92 -9.86 0.84

 อัตรำกำรใช้ก�ำลังกำรผลิต 62.37 62.62 58.94
(ฐานเฉลี่ยรายเดือน ปี 2543 และเป็นดัชนีที่ยังไม่ปรับผลกระทบของฤดูกาล) 

 เมือ่เทียบกับไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน พบว่ำ 
ดชันผีลผลติอตุสำหกรรม(มลูค่ำเพิม่) ดชันกีำรส่งสินค้ำ 
ดัชนีอัตรำส่วนสินค้ำส�ำเร็จรูปคงคลัง และดัชนีแรงงำน
ในภำคอุตสำหกรรม ลดลง แต่ดัชนีสินค้ำส�ำเร็จรูป
คงคลงั ดชันผีลติภำพแรงงำนอุตสำหกรรม เพิม่ขึน้ โดย
 ดัชนผีลผลติอตุสาหกรรม ม ี28 อตุสำหกรรม 
ทีม่กีำรผลติเพ่ิมข้ึน ได้แก่ กำรผลติหลอดอิเลก็ทรอนกิส์
และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ กำรผลิตเครื่องใช้ใน
บ้ำนเรอืน ซ่ึงมไิด้จดัประเภทไว้ในทีอ่ืน่ กำรผลติน�ำ้ตำล 
กำรผลิตรถจักรยำนยนต์ กำรผลิตเครื่องจักรที่ใช้งำน
ทัว่ไปอืน่ ๆ  กำรแปรรปูผลไม้และผกั กำรผลติผลติภณัฑ์
ทำงเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษำโรค และผลิตภัณฑ์
ที่ท�ำจำกสมุนไพร กำรผลิตรองเท้ำ กำรผลิตเครื่องใช้
ในบ้ำนเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เป็นต้น
 ดัชนีการส่งสินค้า มี 26 อุตสำหกรรม ที่มีกำร
ส่งสนิค้ำเพิม่ขึน้ ได้แก่ กำรผลติเคมีภณัฑ์ขัน้มลูฐำน ยกเว้น
ปุย๋และสำรประกอบไนโตรเจน กำรผลติรถจกัรยำนยนต์ 

กำรผลติน�ำ้ตำล กำรผลติอำหำรสตัว์ส�ำเรจ็รปู กำรผลติ
หลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ 
กำรผลิตเครือ่งจกัรทีใ่ช้งำนทัว่ไปอืน่ ๆ  กำรผลติเครือ่งใช้
ในบ้ำนเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น กำรผลิต
ผลติภณัฑ์โลหะประดษิฐ์อืน่ ๆ  ซึง่มไิด้จดัประเภทไว้ในทีอ่ืน่ 
กำรผลิตผลิตภัณฑ์ทำงเภสัชกรรม เคมภัีณฑ์ทีใ่ช้รกัษำโรค 
และผลติภณัฑ์ทีท่�ำจำกสมนุไพร กำรผลติรองเท้ำ เป็นต้น
 ดชันสีนิค้าส�าเรจ็รปูคงคลงั  ม ี33 อตุสำหกรรม 
ทีม่สีนิค้ำส�ำเรจ็รปูเพิม่ขึน้ ได้แก่ กำรผลติน�ำ้ตำล กำรผลติ
เครื่องจักรส�ำนักงำน  เครื่องท�ำบัญชีและเครื่องค�ำนวณ 
กำรแปรรปูและกำรถนอมสตัว์น�ำ้ และผลติภณัฑ์จำกสตัว์น�ำ้ 
กำรผลิตเครื่องจักรที่ใช้งำนทั่วไปอื่น ๆ กำรผลิตหลอด
อเิล็กทรอนกิส์และส่วนประกอบอเิล็กทรอนกิส์ กำรผลติ
กระดำษลูกฟูกและกระดำษแข็งลูกฟูก และกำรผลิต
ภำชนะที่ท�ำจำกกระดำษและกระดำษแข็ง กำรผลิต
เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และของที่เกี่ยวข้อง 
กำรผลิตผลิตภัณฑ์พลำสตกิ กำรผลิตอปุกรณ์ทีใ่ช้ในทำง
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ทัศนศำสตร์และเครื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับกำรถ่ำยภำพ 
กำรผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์แก้ว เป็นต้น
 ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม มี 21 
อุตสำหกรรม ที่มีแรงงำนเพิ่มขึ้น ได้แก่ กำรผลิตรถ
จักรยำนยนต์ กำรผลิตน�้ำตำล กำรผลิตเครื่องจักร
ส�ำนักงำน  เครื่องท�ำบัญชีและเครื่องค�ำนวณ กำรผลิต
สิง่ทอส�ำเรจ็รูป ยกเว้นเคร่ืองแต่งกำย กำรผลติผลติภณัฑ์
ประเภทอบ กำรผลติอ่ืน ๆ  ซ่ึงมิได้จดัประเภทไว้ในทีอ่ืน่ 
กำรผลิตสตำร์ชและผลิตภัณฑ์จำกสตำร์ช กำรผลิต
อปุกรณ์ทีใ่ช้ในทำงทศันศำสตร์และเครือ่งอปุกรณ์เก่ียวกับ
กำรถ่ำยภำพ กำรผลติสบูแ่ละผงซักฟอก เคมภีณัฑ์ทีใ่ช้
ในกำรท�ำควำมสะอำดและขัดเงำ เครื่องหอมและ
สิ่งปรุงแต่งส�ำหรับประทินร่ำงกำยหรือประเทืองโฉม 
กำรผลิตรองเท้ำ เป็นต้น
  ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม มี 33 
อตุสำหกรรม ทีมี่ผลติภำพแรงงำนอตุสำหกรรมเพิม่ขึน้ 
ได้แก่ กำรผลติเคร่ืองดืม่ทีไ่ม่มีแอลกอฮอล์ รวมทัง้น�ำ้ดืม่
บรรจุขวด กำรแปรรูปผลไม้และผัก กำรผลิตเครื่องใช้

ในบ้ำนเรอืน ซึง่มไิด้จดัประเภทไว้ในทีอ่ืน่ กำรแปรรูปและ
กำรถนอมสัตว์น�้ำ และผลิตภัณฑ์จำกสัตว์น�้ำ กำรผลิต
ผลิตภัณฑ์พลำสติก กำรผลิตเครื่องจักรที่ใช้งำนทั่วไป
อื่น ๆ กำรผลิตผลิตภัณฑ์จำกคอนกรีต ซีเมนต์ และ
ปนูปลำสเตอร์ กำรผลิตมอลต์ลิกเคอและมอลต์ กำรผลติ
เครื่องแต่งกำย ยกเว้นเครื่องแต่งกำยที่ท�ำจำกขนสัตว์ 
กำรผลิตอำหำรสัตว์ส�ำเร็จรูป เป็นต้น
 อตัราการใช้ก�าลงัการผลติ ม ี27 อตุสำหกรรม 
ที่มีอัตรำกำรใช้ก�ำลังกำรผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ กำรผลิต
หลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ 
กำรผลิตอำหำรสัตว์ส�ำเร็จรูป กำรผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ
ประดิษฐ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น กำรผลิต
ผลิตภัณฑ์พลำสติก กำรแปรรูปผลไม้และผัก กำรผลิต
รองเท้ำ กำรผลติเครือ่งใช้ในบ้ำนเรอืน ซึง่มไิด้จดัประเภท
ไว้ในทีอ่ืน่ กำรผลติเครือ่งจกัรทีใ่ช้งำนทัว่ไปอืน่ ๆ  กำรผลติ
น�้ำตำล กำรผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐำน ยกเว้นปุ๋ยและ
สำรประกอบไนโตรเจน เป็นต้น

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุ่มอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2*

ดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรม (มูลค่ำเพิ่ม) 146.21 158.48 174.62 185.21 191.78 186.39 191.77 190.01 187.66 181.36

ดัชนีกำรส่งสินค้ำ 143.07 154.01 175.38 185.66 191.01 188.30 193.36 194.13 191.61 179.99

ดัชนีสินค้ำส�ำเร็จรูปคงคลัง 198.11 187.17 169.25 172.23 182.05 183.65 188.09 185.73 184.99 185.83

ดัชนีอัตรำส่วนสินค้ำส�ำเร็จรูปคงคลัง 230.96 204.22 188.33 182.01 183.28 179.51 154.06 147.24 144.80 148.32

ดัชนีแรงงำนในภำคอุตสำหกรรม 110.33 107.01 111.24 115.03 118.64 116.64 120.99 120.37 118.87 116.22

ดัชนีผลิตภำพแรงงำนอุตสำหกรรม 128.88 129.49 128.16 137.41 144.87 138.75 135.42 141.38 155.23 139.92

อัตรำกำรใช้ก�ำลังกำรผลิต  52.15  53.87  57.84  60.52 62.83 62.37 64.17 63.29 62.62 58.94

(ฐานเฉลี่ยรายเดือน ปี 2543 และเป็นดัชนีที่ยังไม่ปรับผลกระทบของฤดูกาล)

ดัชนีอุตสาหกรรมรายไตรมาส  (53 กลุ่มอุตสาหกรรม)

หมายเหตุ:  *ข้อมูลเบื้องต้น, 
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ สศอ. ที่ www.oie.go.th
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ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีการส่งสินค้า ดัชนีสินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง
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กฤษฏา นุรักษ์
ส�านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

  สศอ. พบผู้ประกอบฉบับนี้ ขอพำท่ำนผู้อ่ำนทุกท่ำน
ไปเยี่ยมชมรูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้ Knowledge Manage-
ment (KM) ของบริษัท  กสท. โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน) 
หรอื CAT หน่วยงำนทำงด้ำนธรุกจิสือ่สำรในระดบัแนวหน้ำของ
ไทย และเป็นหน่วยงำนท่ีมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำองค์กร
ก้ำวข้ำมไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization : 
LO) โดยคณะเจ้ำหน้ำท่ีจำกส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 
(สศอ.) กระทรวงอุตสำหกรรม ได้มีโอกำสไปเยี่ยมชมและแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2554 ที่ผ่ำนมำ    
มำดูวิสัยทัศน์ ขององค์กรก�ำหนดไว้ดังนี้ 

            “CAT เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ต้นแบบ
ในการพัฒนาคน พัฒนางาน สร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันเชิงรุกในธุรกิจ ICT อย่างยั่งยืน”
 
ส�ำหรับพันธกิจ มีด้วยกัน 4 ข้อ ได้แก่
 1. สร้ำงค่ำนิยมของคนในองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
 2. พัฒนำระบบกำรเรียนรู้โดยใช้ ICT ที่ทันสมัย
 3. พฒันำและส่งเสรมิกำรสร้ำงองค์ควำมรู้และนวตักรรม
 4. สร้ำงเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกภำคส่วน

มีค�ำขวัญ CAT KM คือ 
 “เรียนรู้จำกงำน ประสบกำรณ์แบ่งปัน เรียนรู้ร่วมกัน 
สร้ำงสรรค์ CAT”

◈ บริบทการไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 บรษิทั  กสท. โทรคมนำคม จ�ำกดั (มหำชน) หรือ CAT 
KM ได้ก�ำหนดเอำไว้อย่ำงชัดเจนดังนี้
 1. กำรจัดท�ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้และแผนพัฒนำ 
เพื่อไปสู่องค์กรกำรเรียนรู้ 
 2. กำรประชำสมัพนัธ์แผนกำรจดักำรควำมรูแ้ละแผน
พัฒนำเพื่อไปสู่องค์กรกำรเรียนรู้
 3. กำรจัดอบรม/สัมมนำหลักสูตรกำรจัดกำรควำมรู้
และกำรพัฒนำองค์กรกำรเรียนรู้
 4. กำรจัดกิจกรรมกระตุ้นส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรู้
และกำรพัฒนำองค์กรกำรเรียนรู้
 5. กำรรวบรวมองค์ควำมรู้ เผยแพร่ในคลังควำมรู้
เว็บไซต์ CAT KM
 6. กำรพัฒนำ KM เทคโนโลยี
 7. กำรส่งเสริมและพัฒนำห้องสมุด CAT
 8. กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภำยใน
และนอกหน่วยงำน
 9. กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กิจกรรม CAT KM 

สศอ. 
พบผู้ประกอบการ
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ในงำน CAT DAY
 10. กำรประเมินผล/สรุปผลกำรด�ำเนินกิจกรรม KM  

◈ “คน” ทรัพยากรอันทรงคุณค่า
 CAT KM มีกำรฝึกอบรม KM & LO แก่ผู้บริหำรและ
พนักงำนทุกระดับในองค์กรหลำยๆ ด้ำน ได้แก่
 1. กำรบรรยำยพเิศษ KM & LO ส�ำหรบัคณะท�ำงำน,กำร
จัดกำรควำมรู้ผู้บริหำรและพนักงำน
 2. หลกัสตูรแนวคดิวนิยั ๕ ประกำรสูอ่งค์กรแห่งกำรเรยีนรู้
 3. กำรสัมมนำ KM Camp
 4. กำรสัมมนำ LO Camp
 5. หลักสูตรผู้น�ำกำรจัดกำรควำมรู้
 6. หลักสูตรเทคนิคกำรถอดควำมรู้
 7. หลกัสตูรกำรฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิำรเทคนิคกำรเขยีน 
Blog
 8. กำรเสวนำจัดท�ำ Knowledge Map
 9. กำรสัมมนำถอด Tacit Knowledge

◈ พัฒนาความรู้ในองค์กรอย่างไม่หยุดนิ่ง
 CAT KM จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหลำยๆ 
รูปแบบ ได้แก่
 1. บทควำมเรื่องเล่ำชำว KM ผ่ำน Blog
 2. แผนที่ควำมรู้ Knowledge Map
 3. ชมุชนนกัปฏบิตั ิ(Community of Practice : CoP)
 4. ท�ำเนียบผู้เชี่ยวชำญ (CAT Expert)
 5. คลังควำมรู้ (e-Document , Video on Demand)
 6. คลังสมอง (Brain Bank)
 7. แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
 8. กำรเรียนรู้ออนไลน์ (CAT e-Learning)
 9. ตลำดนัดควำมรู้ (CAT Day)
 10. โครงกำรระบบศนูย์กลำงควำมรู ้(CAT Knowledge 
Center : CKC)

◈ รางวัลแห่งความตั้งใจ 
 CAT KM มกีำรจดัประกวดผลงำน KM ประจ�ำปี (CAT 
KM Award) เพือ่กระตุน้ ส่งเสรมิกำรท�ำงำนของพนกังำนอย่ำง
ต่อเนื่อง อำทิ
 - ชุมชนนักปฏิบัติตัวอย่ำง : CAT CoP Award
 - รำงวลั Blog ในดวงใจและรำงวลัเปิด Blog ลอ็กเรือ่ง
เด็ด : CAT Blog Award
 - KM Best Practice Award

◈ สินทรัพย์ทางความรู้ที่ไม่มีวันหมดไปความส�าเร็จ
ของธุรกิจอยู่ไม่ไกล
 กำรเจรญิเตบิโตของควำมรูแ้ละควำมส�ำเรจ็ในกำรร่วม
มือกันภำยในองค์กร ควำมมุ่งมั่น ตั้งใจในกำรเรียนรู้และควำม
สำมคัคใีนกำรท�ำงำน เพือ่มุง่สูอ่งค์กรแห่งกำรเรยีนรู้อย่ำงยัง่ยนื 
ส�ำหรบั บรษิทั กสท. โทรคมนำคม จ�ำกดั (มหำชน) หรอื CAT ๏

อ้ำงอิง :  
 1. สมหมำย จตุทอง ผู้จัดกำรฝ่ำยพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลบริษัท  กสท. โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน) หรือ CAT 
 2. http//Catkm.cattelecom.com , catkm@cat-
telecom.com 



 ผู้เขียนได้มีโอกำสไปสัมภำษณ์ Mr. Eric E. Garnier 
เจ้ำของบรษิทั Kanmon International Co.,Ltd. ซึง่ประกอบธรุกิจ
ค้ำของเก่ำ (เชียงกง) ที่ประเทศญี่ปุ่นมำเกือบ 10 ปี ธุรกิจของ 
Mr. Eric น้ันป็นกำรส่งออกมอเตอร์ไซด์ทัง้คนั อะไหล่มอเตอร์ไซด์
ไปจนถงึซำกมอเตอร์ไซด์ โดยมลีกูค้ำอยูเ่กอืบทัว่โลกโดยเฉพำะ
แถบแอฟริกำ รัสเซีย รวมถึงกัมพูชำเพื่อนบ้ำนเรำ 
 กำรไปเหน็สถำนทีจ่รงิของบรษิทั Kanmon International 
Co.,Ltd. ได้สร้ำงควำมตื่นตำตื่นใจให้กับผู ้เขียนและคณะ
เป็นอย่ำงมำก เพรำะบรเิวณส่วนใหญ่ของบรษิทันัน้เป็นลำนจอด
มอเตอร์ไซด์ซึง่ไม่ว่ำจะมองไปทำงไหนกจ็ะเหน็มอเตอร์ไซด์จอด
เรียงรำยกันเต็มไปหมด 
 Mr. Eric ได้อธิบำยให้ฟังว่ำ ในบริเวณน้ีนอกจำก
ตัวเค้ำที่ท�ำธุรกิจมอเตอร์ไซด์เก่ำแล้วยังมีผู ้ประกอบกำร
ค้ำของเก่ำอื่นๆ อีกหลำยสิบคน โดยสินค้ำของแต่ละบริษัท
ก็จะแตกต่ำงกันออกไปซึ่งมีทั้ง อุปกรณ์ก่อสร้ำง รถแทรกเตอร์ 
เครื่องมือกำรเกษตร และสินค้ำอื่นๆ
 ค�ำถำมในใจของผู้เขียนในขณะนั้นก็คือ แค่เฉพำะ
หน่ึงเชยีงกงท่ีเข้ำมำเยีย่มชมยงัมข้ีำวของเยอะขนำดนี ้แล้วถ้ำรวม
สนิค้ำอกีหลำยสบิเชยีงกงแล้วปรมิำณของจะมำกขนำดไหน แล้ว
สนิค้ำพวกน้ีมำจำกไหนกนั ท�ำไมคนญีปุ่น่ถงึใช้ข้ำวของกนัอย่ำง
สิน้เปลอืงเช่นนี ้และด้วยควำมขีส้งสยัผูเ้ขยีนเลยเข้ำไปสอบถำม 
Mr. Eric และได้ค�ำตอบว่ำ มอเตอร์ไซด์เก่ำเหล่ำนี้ส่วนใหญ่
ได้มำจำกกำรซือ้ต่อจำกบรษิทัทีเ่ป็นตวัแทนจ�ำหน่ำยโดยจะเป็น
มอเตอร์ไซด์ทีล่กูค้ำเอำมำเทร์ิน และมอีกีส่วนนงึทีไ่ด้มำจำกกำร
เอำรถบรรทกุไปขบัเร่ตำมหมูบ้่ำนเพือ่รบัของเก่ำทีต้่องกำรจะทิง้ 
(เหมือนโครงกำรของพระพยอมที่วัดสวนแก้ว) ซึ่งวิธีหลังนี้ 
Mr. Eric ได้อธิบำยเพิ่มเติมให้ฟังว่ำ เนื่องจำกบ้ำนเรือนของ
ชำวญี่ปุ่นนั้นมีพื้นที่ค่อนข้ำงจ�ำกัด กำรที่จะซื้อของใหม่เข้ำบ้ำน

จ�ำเป็นต้องก�ำจัดของเก่ำออกไปก่อน สินค้ำบำงอย่ำงถ้ำไม่เก่ำ
มำกจนใช้กำรไม่ได้ก็อำจจะน�ำไปเทิร์นเป็นของใหม่ แต่สินค้ำ
บำงอย่ำง เช่น ตู้เย็นเก่ำ ทีวีตกรุ่น หรือพวกเตียงนอนล้ำสมัย 
บำงทีเอำไปขำยคืนไม่ได้ หรือจะยกให้ใครก็ไม่มีใครเอำ กำรน�ำ
ไปทิ้งเจ้ำของจะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมแก่เทศบำลในกำรก�ำจัด 
ไม่เหมือนเมืองไทยท่ีแค่ขนลงมำกองไว้ข้ำงถังขยะแล้วรอให้
เทศบำลมำเกบ็หรอืขำยซำเล้ง ดงันัน้ทีญ่ีปุ่น่จงึเกดิธรุกจิเกีย่วกบั
กำรรับของเก่ำตำมบ้ำนและขำยของเก่ำอย่ำงที่ Mr. Eric 
ท�ำอยู่นั่นเอง
 หลังจำกกลับมำเมืองไทยแล้ว เร่ืองกำรทิ้งขยะ
ของชำวญี่ปุ่นน้ียังสร้ำงควำมค้ำงคำใจแก่ผู้เขียนเป็นอย่ำงมำก 
โชคดีที่ผู ้เขียนมีญำติที่แต่งงำนกับชำวญี่ปุ ่นและอำศัยอยู ่ที่
โตเกยีวมำหลำยปี พอกลบัจำกญีปุ่น่ปุบ๊กร็บีโทรหำป๊ับเพือ่ถำม
ให้คลำยสงสัยในทันที 
 ญำตเิล่ำให้ฟังว่ำกำรทิง้ขยะของชำวญีปุ่น่นัน้ส่วนใหญ่
ก็จะมีข้อปฏิบัติและวิธีกำรทิ้งที่คล้ำยๆ กัน โดยแต่ละเมือง
อำจมรีำยละเอยีดปลกีย่อยของกำรทิง้ขยะทีแ่ตกต่ำงกนับ้ำง เช่น 
วันที่ที่ก�ำหนดให้ทิ้งขยะแต่ละชนิดหรือบริเวณที่ก�ำหนดให้เป็น
ทีท่ิง้ขยะ ซึง่กจ็ะขึน้อย่กบัเทศบำลของแต่ละเขตทีเ่ป็นผูก้�ำหนด 
 กำรทิ้งของชำวญี่ปุ่นมีเทคนิคที่ซับซ้อนหลำยขั้นตอน
พอสมควร โดยหวัใจหลกักค็อืกำรแยกขยะออกเป็นแต่ละประเภท
เพ่ือให้สะดวกแก่กำรก�ำจดัและกำรรีไซเคิล ซ่ึงผู้เขยีนขออธบิำย
คร่ำวๆ ให้เข้ำใจได้ดังนี้ 
 ขัน้ตอนที ่1 เริม่จำกกำรแยกขยะออกเป็น 2 ประเภท 
คือ ขยะที่สำมำรถน�ำไปเผำได้เลยกับขยะที่ยังเผำไม่ได้

 ขยะทีส่ำมำรถน�ำไปเผำได้เลย กค็อื ขยะจำกครวัเรอืน
ประเภทเศษอำหำรและขยะเล็กๆ น้อยๆ ภำยในบ้ำน ซึ่งจะ
ไม่รวมหนังสือพิมพ์และเศษใบไม้/ท่อนไม้
 ขยะที่ยังเผำไม่ได้ ก็คือ ขวดแก้ว พลำสติก กระป๋อง 
ยำง เครื่องหนัง ฯลฯ
 ขยะทีส่ำมำรถน�ำไปเผำได้เลยนัน้ เมือ่บรรจลุงในถงุขยะ
ตำมมำตรฐำนทีร่ฐับำลก�ำหนดไว้ให้แล้วกส็ำมำรถน�ำไปทิง้ได้เลย 
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วัฒนธรรมการแยกขยะของชาวญี่ปุ่น
นางอารียา สุภาพ

ส�านักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

ลานจอดมอเตอร์ไซด์ทั้งสองฝั่งถนนของบริษัท 
Kanmon International Co.,Ltd

ขยะที่สามารถเผาได้ขยะที่ยังเผาไม่ได้

เก็บตก
จากสภากาแฟ
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โดยจะมีเจ้ำหน้ำท่ีมำเก็บทุกวัน ส่วนหนังสือพิมพ์จะต้องแยก
ออกมำและมัดไว้เป็นต้ังๆ (ห้ำมใส่ถุง) เศษต้นไม้ใบหญ้ำ
ก็เหมือนกัน เมื่อกวำดแล้วก็ต้องเอำมำรวมไว้ในถุง โดยจะมี
เจ้ำหน้ำที่มำเก็บเดือนละหน 

 ขยะท่ีเผำไม่ได้จะมีควำมซับซ้อนมำกกว่ำ โดยกำรทิ้ง
จะต้องแยกทิง้ตำมแต่ละประเภท โดยใส่ถงุแยกไว้ เวลำเอำไปทิง้
กจ็ะต้องเทใส่ในภำชนะทีเ่ทศบำลจดัไว้และน�ำถงุกลบับ้ำน ห้ำมทิง้
ลงไปท้ังถงุโดยเดด็ขำด โดยวนัทีก่�ำหนดให้ทิง้ส�ำหรบัขยะแต่ละชนดิ
ก็จะแตกต่ำงกันออกไปเช่นกัน
 มีตัวอย่ำงกำรแยก
ขยะท่ีน ่ำสนใจที่อยำกจะ
เล่ำให้ฟังก็คือ ขวดพลำสติก 
โดยเวลำทิง้จะต้องล้ำงขวดให้
สะอำดก่อน จำกนั้นต้องแยก
ฝำ ขวด และฉลำกออกจำกกนั 
เนือ่งจำกทัง้ 3 ส่วนถอืว่ำเป็น
ขยะคนละประเภท นอกจำกนี้
ขวดน�้ำดื่มของประเทศญ่ีปุ่น
ยั งมี กำรออกแบบเอำไว ้
ล่วงหน้ำ โดยจะมีรอยปรุที่
ฉลำกเพื่อให้ง่ำยต่อกำรแกะ
ฉลำกออกด้วย  
 นอกจำกขยะ 2 ประเภทข้ำงต้น ขยะขนำดใหญ่ เช่น 
ทีวี ตู้เย็น ที่นอน จักรยำน ฯลฯ ถือเป็นอีกประเภทที่เวลำจะทิ้ง
เจ้ำของจะต้องไปแจ้งต่อเทศบำลล่วงหน้ำ โดยจะต้องจ่ำยค่ำ
ธรรมเนียม เพือ่นดัวนัและ เวลำในกำรเกบ็ทีแ่น่นอนด้วย นอกจำกน้ี
ยังมีขยะอีกประเภทที่เป็นอันตรำยหรือมีพิษ อย่ำงหลอด
ฟลอูอเรสเซนและถ่ำนไฟฉำย ซึง่จะต้องแยกออกมำทิง้ต่ำงหำก 
โดยเทศบำลจะเตรยีมกล่องส�ำหรบัทิง้ขยะพวกนีไ้ว้ให้โดยเฉพำะ
ซึ่งก็จะมีกำรก�ำหนดวันและเวลำในกำรทิ้งอีกเช่นกัน
 นอกจำกเรื่องของกำรแยกขยะแล้ว ชำวญี่ปุ ่นยังมี
วิธีกำรเก็บขยะรวมถึงสถำนที่ในกำรทิ้งขยะที่ไม่เหมือนใคร 
กำรทิ้งขยะนั้นขยะแต่ละประเภทจะมีกำรก�ำหนดวันที่สำมำรถ
ทิ้งได้อย่ำงชัดเจน โดยสำมำรถน�ำไปทิ้งได้ตั้งแต่ตอนเช้ำตรู่
จนถึงก่อน 9 โมงเช้ำ ขอย�้ำว่ำจะต้องเป็นเช้ำตรู่จนถึงก่อน 
9 โมงเช้ำเท่ำนั้นและไม่สำมำรถเอำไปทิ้งตั้งแต่ตอนกลำงคืนได้ 
ทีย่�ำ้แบบนีเ้น่ืองจำกว่ำบรเิวณทีก่�ำหนดให้เป็นทีท่ิง้ขยะนัน้จรงิๆ 
แล้วก็คือพื้นที่ปกติซึ่งอำจจะเป็นหน้ำบ้ำนใครหน้ำบ้ำนหน่ึง 

เพยีงแต่เทศบำลจะก�ำหนดให้เป็นพืน้ทีส่�ำหรบัทิง้ขยะในเวลำนัน้
เท่ำน้ัน ซ่ึงหลงัจำกได้เวลำและพนักงำนมำเก็บขยะไปแล้ว บรเิวณ
ดงักล่ำวก็จะไม่มร่ีองรอยหลงเหลอือยูเ่ลยว่ำเป็นทีท่ิง้ขยะ (เหตผุล
นีเ้องทีท่�ำให้เรำถงึไม่เหน็ขยะบนถนนทีป่ระเทศญีปุ่น่เลย ถ้ำไม่ตืน่
ออกมำเดนิแต่เช้ำจรงิๆ) นอกจำกนี ้กำรทิง้ขยะของแต่ละบ้ำนกม็ี
กำรก�ำหนดสถำนทีไ่ว้อย่ำงชดัเจนและห้ำมทิง้ข้ำมเขต ยกตวัอย่ำง
เช่น สมมตเิทศบำลก�ำหนดให้บ้ำนเรำทิง้ขยะในบริเวณทำงซ้ำยมอื
ของบ้ำน เรำกจ็ะต้องไปทิง้ด้ำนซ้ำยเท่ำนัน้ จะไปทิง้ด้ำนขวำมือ
หรือฝั่งตรงข้ำมไม่ได้แม้ว่ำจะอยู่ใกล้บ้ำนเรำมำกกว่ำ โดยหำก
ไม่ปฏิบัติตำมก็จะถูกร้องเรียนจำกเพื่อนบ้ำน 
 กำรทิง้ขยะของชำวญีปุ่น่นัน้มกีำรแยกขยะทีช่ดัเจนและ
เป็นระเบียบ แม้ว่ำหลำยคนรวมถึงชำวญี่ปุ่นเองจะยอมรับว่ำ
ยุ่งยำกซับซ้อน แต่กำรแยกขยะน้ันหำกท�ำอย่ำงเป็นนิสัยก็จะ
ไม่ใช่เรื่องยุ่งยำกอีกต่อไป ส�ำหรับประเทศไทยนั้น เรำเองก็มี
นโยบำยรณรงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว เช่น กำรรณรงค์ให้ลด
กำรใช้ถงุพลำสตกิ ซ่ึงหำกมองให้ดเีมือ่เปรียบเทยีบกบัชำวญีปุ่น่
ที่ให้ควำมส�ำคัญกับหีบห่อเป็นอย่ำงมำก สินค้ำของไทยอำจ
ก่อให้เกิดปริมำณขยะที่น้อยกว่ำและท�ำให้เรำอำจมีปริมำณ
กำรทิ้งขยะในแต่ละวันน้อยกว่ำคนญี่ปุ่นด้วยซ�้ำ อย่ำงไรก็ตำม 
กำรที่ชำวญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมกำรแยกขยะที่ดีมีกำรทิ้งขยะอย่ำง
มีวินัยท�ำให้ขยะปริมำณมำกมำยถูกเก็บกลับมำเพื่อก�ำจัดและ
รีไซเคิลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส�ำหรับคนไทยเองกำรแยกขยะ
ควำมจรงิแล้วกค็งไม่ใช่เรือ่งล�ำบำกล�ำบนอะไรหำกเรำมีจติส�ำนกึ
ทีด่ใีนกำรจดักำรกบัขยะในขณะทีม่นัยงัมกีลิน่หอมๆ อยู ่อย่ำลมืว่ำ
หำกเรำทุกคนผลักภำระออกไปจำกตัวโดยทิ้งขยะออกไป
แบบไม่ใส่ใจ สดุท้ำยขยะเหล่ำนัน้กจ็ะเน่ำ ส่งกลิน่เหมน็ ยำกต่อ
กำรก�ำจัด และยังคงค้ำงอยู่ในสังคมและส่งผลกระทบต่อเรำ
ในที่สุด ดังนั้นเพื่อรักษำสังคมของเรำให้น่ำอยู่ขึ้น เรำจะต้องให้
ควำมส�ำคญัต่อกำรแยกขยะให้มำกขึน้ เริม่ตัง้แต่กำรมวีนิยัในกำร
แยกขยะทั้งที่บ้ำนและที่ท�ำงำน ทิ้งขยะให้ถูกประเภท เพื่อบ้ำน
เมืองเรำจะได้สะอำด สวยงำม น่ำอยู่ตลอดไป ๏

คู่มือการแยกขยะซึ่งเทศบาลจะแจก
ให้ทุกบ้าน            

ค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะที่มีลักษณะเฉพาะ           

บ้านเมืองญี่ปุ่นสะอาดสะอ้านมากเมืองไทยยังมีกองขยะ
ที่ทิ้งกันอย่างไม่มีระเบียบอยู่

หนังสือพิมพ์จะต้องแยกออกมา
และมัดไว้เป็นตั้งๆ



 ร่มเป็นสิง่จ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนนิชวีติ เนือ่งจำกสภำพดนิฟ้ำอำกำศที่
แปรปรวน บำงวันแดดเปรี้ยง บำงวันฝนตกหนัก บำงวันฝนตก

โปรยปรำย กำรมีร่มพกติดตัวไว้ใช้ จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งในทุกวันนี้ เกริ่นเรื่อง
ร่มมำก็ไม่มีอะไรมำก แค่อยำกน�ำเสนอควำมรู้ และประสบกำรณ์จำกกำรเดินทำง
ไปประเทศญี่ปุ่น เมื่อไม่นำนนี้ 
 เม่ือค้นข้อมลูจากเวบ็ไซด์วกิพีเีดยี (www.wikipedia.org) ให้ควำมหมำย
ของร่มไว้อย่ำงน่ำสนใจว่ำ “ร่ม” หรือร่มที่เรียกว่ำ Umbrella มีรำกศัพท์มำจำกค�ำ
ว่ำ Umbra ซึ่งเป็นภำษำละติน แปลว่ำ “บังแดด” ร่มก�ำเนิดขึ้นในดินแดนเมโสโป
เตเมีย เมื่อประมำณ 3,500 ปีมำแล้ว ซึ่งดินแดนนี้จะมีพื้นที่เป็นทะเลทรำยเกือบ
ทั้งหมด นำน ๆ จะมีฝนตกลงมำ ร่มจึงมีกำรใช้บังแดดมำกกว่ำกันฝน 
 เวลำผ่ำนไป 1,200 ปีก่อนคริสต์กำล ในสังคมอียิปต์เชื่อกันว่ำ ท้องฟ้ำ
คือร่ำงกำยของเทพธิดำนำมว่ำ “นัต” ซึ่งปกคลุมโลกดุจร่มอันมหึมำ มนุษย์จึงได้
คิดสร้ำงร่มขึ้นไว้เป็นตัวแทนของเทพธิดำนัต เพื่อใช้ปกป้องคุ้มครองผู้ที่อยู่ใต้ร่ม
เงำ ซึ่งสมัยนั้นส่วนใหญ่ผู้ที่ใช้ร่มได้จะเป็นผู้สูงศักดิ์ โดยเฉพำะกษัตริย์ เวลำต่อมำ 
ชำวกรกีได้รบัเอำวฒันธรรมกำรกำงร่มมำจำกอยีปิต์ โดยยคุแรก ๆ  มคีวำมเชือ่กันว่ำ
ผูท้ีก่ำงร่มได้จะต้องเป็นผูม้อี�ำนำจเท่ำนัน้ แต่ระยะหลงัควำมเชือ่นีเ้ริม่จำงลง ท�ำให้
คนธรรมดำกส็ำมำรถเดนิกำงร่มได้ แต่กำรกำงร่มอยูเ่ฉพำะในวงสตรเีท่ำนัน้ วสัดทุี่
ใช้ในกำรท�ำร่มกค็อื กระดำษ ต่อมำสตรรีูว้ธิกีำรท�ำร่มทีส่ำมำรถกนัฝนได้ด้วย โดย
กำรใช้น�้ำมันทำลงบนร่มกระดำษให้ทั่ว 
 ขณะที่ข้อมูลเด็กดีดอทคอม (www.Dek-D.com) ให้ควำมหมำยของร่ม
ญี่ปุ่น ว่ำ ร่มญี่ปุ่น เรียกว่ำ คำระคำซ่ำ ในอดีตนั้นน�ำเข้ำร่มมำจำกประเทศจีน จะ
สำมำรถเห็นภำพร่มตำมก�ำแพงของหลมุฝังศพก่อนประวตัศิำสตร์ ซึง่จะมรีปูขนุนำง
ตดิตำมด้วยคนรับใช้สองคนคอยถอืร่มให้เจ้ำนำยของตน จงึเหน็ได้ว่ำร่มในญีปุ่น่นัน้
เป็นอุปกรณ์ส�ำคัญมำกในชีวิตประจ�ำวันของขุนนำง 
 ในสมยัก่อนร่มท�ำด้วยผ้ำ ซึง่จะเปน็ผ้ำไหมเปน็ส่วนใหญ่ และไม่สำมำรถ
หุบร่มมำเก็บไว้ได้ ท�ำให้ไม่ได้ใช้ร่มนี้ส�ำหรับใช้กันแดดหรือฝน แต่มีไว้เพื่อแสดง
อ�ำนำจและฐำนะของขุนนำงในสมัยนั้น ซึ่งแม้แต่พระก็ยังมีร่มไว้แสดงยศศักดิ์ ร่ม
บำงคันก็จะมีตรำประจ�ำตระกูล ซึ่งใช้สืบเนื่องกันมำนำนนับพันปี เวลำผ่ำนไปร่ม
ญี่ปุ่นที่ไม่สำมำรถเปิดปิดได้ก็ไม่เป็นที่นิยมใช้กันอีกต่อไป 
 จนในสมัยเอโดะหรือยุคโตเกียวเก่ำ ได้มีกำรพัฒนำกำรท�ำร่มให้มีควำม
สวยงดงำม ท�ำโดยช่ำงฝีมอื และท�ำให้ร่มสำมำรถใช้กนัแดดกนัฝนได้ดขีึน้ มกีำรน�ำ
ร่มทีท่�ำดว้ยผำ้หรือกระดำษมำชบุน�ำ้มันเพือ่ใหก้ันฝนได้  สขีองร่มญี่ปุน่ในสมัยนั้น
จะจัดจ้ำน และยังมีน�้ำหนักเบำอีกด้วย ภำยหลังสงครำมโลกครั้งที่สอง ประเทศ

ญี่ปุ่นมีกำรผลิตร่มขึ้นในรูปแบบอุตสำหกรรม 
จำกร่มผ้ำและร่มกระดำษ กลำยเป็นร่มพลำสตกิ 
เน้นสีเข้ม และใช้กันอย่ำงแพร่หลำย 
 กำรไปญี่ปุ่นในครั้งนี้ ท�ำให้ผู้เขียนได้
นกึคดิเรือ่งรำวควำมทรงจ�ำขึน้มำ ซ่ึงคล้ำยกับว่ำ
เพิง่เกดิขึน้เมือ่วำนนี ้แม้เวลำผ่ำนมำกว่ำ 10 ปีที่
เคยใช้ชวีติอยูใ่นประเทศญีปุ่น่ระยะเวลำหนึง่ จ�ำ
ได้ว่ำ ไปไหนมำไหนก็ต้องมร่ีมพกตดิตวัไว้กนัฝน
ตลอดเวลำ ซึง่ร่มนัน้สำมำรถหำซือ้ได้สะดวกและ
รำคำไม่แพง ไม่ว่ำจะซ้ือในร้ำนค้ำตัง้แต่แผงลอย
ข้ำงทำง ร้ำนค้ำในบริเวณทำงเข้ำวัด ในสถำนนี
รถไฟลอยฟ้ำและใต้ดิน ไปจนถึงในห้ำงสรรพ
สนิค้ำดงั ๆ   มร้ีำนขำยร่มเยอะมำก ร่มมใีห้เลอืก
หลำกหลำยรปูแบบ มสีสีนัดงึดดูควำมสนใจจำก
สำยตำเป็นอย่ำงยิง่ บำงคร้ังถอืร่มอยูใ่นมือแท้ ๆ  
ยงัต้ำนทำนแรงดงึดดูจำกร่มทีม่สีสีนัอันสวยงำม 
ดีไซน์ที่ทันสมัย จนอดที่จะซื้อติดมือกลับมำอีก
ไม่ได้ และเมื่อจะกลับเมืองไทย ก็ได้ซื้อร่มกลับ
มำเป็นของทีร่ะลกึและใช้เป็นของฝำกอกีมำกมำย 
ที่ผู้รับต่ำงชอบใจเป็นอย่ำงมำก เพรำะร่มญี่ปุ่น
เสมือนเป็นสัญลักษณ์หน่ึงของประเทศญี่ปุ่นไป
แล้ว ผู้ให้และผู้รับของฝำกได้ร่มต่ำงก็จะยิ้มไม่
หุบเหมือนร่มกำงกลำงแดดจ้ำ (อิอิ.55)
 ครั้งนี้  ผู้เขียนไปประเทศญี่ปุ่น รุ่นพี่ 
รุ่นเพื่อน และรุ่นน้อง ซึ่งเป็นผู้หญิง ต่ำงก็ชื่น
ชอบกำรซื้อร่มญี่ปุ่นกลับมำเป็นของฝำก ใช้เอง 
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และเป็นที่ระลึก ไปที่ไหนมำที่ไหน ต่ำงต้องรีบแวะดูร่ม แวะซื้อ
ร่ม ตำมทีต่่ำง ๆ  ทีไ่ด้แวะไป ส่วนใหญ่จะเจอะเจอกนัในร้ำนขำย
ร่มทัง้โดยนัดหมำยและมไิด้นดัหมำยเป็นประจ�ำ สร้ำงควำมรูส้กึ
สนุกสนำนและขบขันจนอดที่จะหัวเรำะต่อกันไม่ได้ (555) ทุก
ครัง้ และจะพดูต่อกนัว่ำ “ซือ้ร่มอกีแล้ว” ทัง้ทีซ่ือ้กนัมำก่อนหน้ำ
เป็นจ�ำนวนมำกมำย แม้กระทั่งวันเดินทำงกลับประเทศไทย ยัง
อดที่จะแวะดูร่มและซื้อร่มที่ร้ำนค้ำในบริเวณสนำมบินอีกต่ำง
หำก ท�ำให้ต้องรื้อและจัดระเบียบกระเป๋ำเดินทำงที่ต้องน�ำลง
เก็บใต้ท้องเครื่องบินกันอีกครั้ง (ร่มถือว่ำเป็นอำวุธ ไม่อนุญำต
ให้พกติดตัวขึ้นเครื่องบิน) และนึกคิดคุยกันว่ำ กลับมำต้องรวม
ตัวก่อตั้งชมรมท่ีช่ือว่ำ “ชมรมคนรักร่ม” (ไม่ใช่ชมรมคนรักล่ม) 
จะดีไหม!
 ช่วงหนึ่งของเวลำผ่อนคลำยรอข้ึนเครื่องบินเดินทำง
กลับ เกิดค�ำถำมเหล่ำนี้ผุดขึ้นมำ
 ท�ำไม ไปญี่ปุ่น ถึงต้องเจอร้ำนค้ำร่มอยู่ทั่วไป ?
 ท�ำไม ไปญ่ีปุ่น จึงเห็นท้ังคนญ่ีปุ่น และนักท่องเที่ยว
นิยมพกร่ม จนกลำยเป็นแฟชั่น ? 
 ท�ำไม ไปญี่ปุ่น ถึงต้องซื้อร่มเป็นของฝำก ?
 จึงค้นค�ำตอบเพื่อไม่ให้ค้ำงคำใจ นึกคิดวิเครำะห์ไป
หลำยประเด็นท�ำให้ถึงบำงอ้อด้วยเหตุผลง่ำย ๆ (ไม่ต้องรอค�ำ
ตอบจำกพี่หนุ่มคงกะพัน) 
 เน่ืองจำกญีปุ่น่เป็นประเทศซึง่ประกอบไปด้วยหมูเ่กำะ
มำกมำย มีทะเลรำยล้อมอยูท่ัว่ประเทศ พืน้ที ่3 ใน 4 ของญีปุ่น่
จะเป็นภเูขำและเนนิเขำซึง่อดุมไปด้วยป่ำไม้ ภมูปิระเทศเช่นนีจ้งึ
ท�ำให้สภำพดนิฟ้ำอำกำศแปรปรวน และมฝีนตกชกุจนเป็นเรือ่ง
เคยชนิของชำวญีปุ่น่ไปแล้ว ดงันัน้ กำรมร่ีมพกตดิตวัไว้ใช้เป็นส่วน
หนึ่งของร่ำงกำยเพื่อป้องกันผลกระทบท่ีเกิดจำกฝนตกจึงเป็น
เรื่องใกล้ตัวของชำวญี่ปุ่นและกลำยเป็นสิ่งจ�ำเป็นของชำวญี่ปุ่น 
 จำกสิง่จ�ำเป็นจงึกลำยเป็นแฟชัน่ เป็นวฒันธรรมไปโดย
ธรรมชำตินั่นเอง นักท่องเที่ยวหรือชำวต่ำงชำติที่มำอำศัยอยู่ใน
ญีปุ่น่จงึได้ซมึซบัวฒันธรรมกำรใช้ร่มโดยไม่รูต้วั เพรำะร่มเป็นสิง่
จ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนินชีวิต ลองหลับตำนึกดูแล้วกัน หำกเดินบน
ท้องถนนไปท�ำธุระที่ไหนสักแห่ง อยู่ดี ๆ ฝนตกลงมำแบบไม่มี
ปี่ไม่มีขลุ่ย แล้วจะท�ำอย่ำงไรหำกไม่มีเครื่องก�ำบังและสถำนท่ี
ให้หลบฝน จึงท�ำให้มีกำรตั้งร้ำนค้ำขำยร่มอยู่ทั่วไป แล้วร่มเป็น

ของใช้ที่จ�ำเป็น จนในที่สุด ร่มก็สร้ำงรำยได้มหำศำล กลำยเป็น
ของใช้ของฝำกอนัทรงคณุค่ำเป็นทีน่ยิมของผูม้ำเยอืน เนือ่งจำกร่ม
ญีปุ่น่มสีสีนัและลวดลำยทีม่คีวำมหลำกหลำย สวยงำม มีหลำย
เกรดให้เลือก น�้ำหนักเบำพกติดตัวสะดวก 
 ประเทศญีปุ่น่ ถอืเป็นเจ้ำแห่งกำรพฒันำเพิม่มลูค่ำสนิค้ำ
อย่ำงไม่หยุดยั้ง หรือ Productivity  ร่มจึงเป็นสินค้ำที่ผู้ผลิตได้
พัฒนำกำรผลติอย่ำงไม่หยดุยัง้ จนสำมำรถเพ่ิม Productivity เพือ่
สนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ทั้งด้ำน คุณภำพ สวยงำม ทันสมัย 
นัน่กค็อืกำรสร้ำง Productivity  ให้สงูขึน้ ไม่เฉพำะร่มเท่ำนัน้  ที่
ญีปุ่น่ยงัเพ่ิม Productivity จนเป็นทีนิ่ยมมำกมำยไม่ว่ำจะเป็นกำร
สร้ำงบรรจภุณัฑ์ทีส่วยงำมเพือ่บรรจขุนม ซึง่สำมำรถดงึดดูควำม
สนใจและซือ้กลบัมำเป็นของฝำก พบเหน็อย่ำงนีแ้ล้วไม่น่ำสงสยั
ว่ำท�ำไมประเทศทีแ่พ้สงครำมโลกสำมำรถผงำดเป็นมหำอ�ำนำจ
เศรษฐกิจที่ส�ำคัญของโลกอันดับที่ 3  ในปัจจุบัน 
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 กระแสกำรตืน่ตวัเกีย่วกบักำรดแูลสิง่แวดล้อม
เป็นไปอย่ำงกว้ำงขวำงทัว่โลก ดงัจะเหน็ได้จำกประเทศ
ต่ำงๆ ได้ออกกฎระเบยีบด้ำนสิง่แวดล้อม เพือ่ปกป้อง
คุม้ครองควำมปลอดภยัของมนษุย์และสิง่แวดล้อม น�ำ
โดยสหภำพยโุรป ซึง่เป็นเจ้ำยทุธจกัรแห่งกำรออกกฎ
ระเบยีบด้ำนสิง่แวดล้อมและได้ทยอยออกกฎระเบยีบ
มำเป็นระยะๆ โดยมีระเบียบที่ใช้แพร่หลำย ดังนี้

	 ♦	 ระเบียบว่ำด้วยกำรจ�ำกัดกำรใช้สำร
อันตรำยในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ (Di-
rective on Restriction of the Use of Certain 
Hazardous Substances in Electrical and Elec-
tronic Equipment : RoHS) โดยห้ำมใช้สำรอนัตรำย 
6 ประเภท ได้แก่ ตะกั่ว (Pb) ปรอท (Hg) แคดเมียม 
(Cd) โครเมยีมเฮก ซำวำเลนท์ (Cr-VI) โพลโีบรมเินต
เต็ดไบฟีนิล (PBB) โพลีโบรมิเนตเต็ดไดฟีนิลอีเทอร์ 
(PBDE) 
 ประเทศทีน่�ำระเบยีบนีม้ำใช้บงัคบั สรปุได้ดงันี้
 China RoHS  น�ำมำใช้เป็น 2 ระยะ โดย
ควบคมุสำรเคมปีระเภทเดยีวกบัทีส่หภำพยโุรปควบคมุ 
ระยะที่ 1  เริ่มมีผลตั้งแต่ 1 มีนำคม 2550 ประกอบ
ด้วยข้อก�ำหนดด้ำนเครือ่งหมำยและฉลำกบนผลติภณัฑ์ 
หำกผลติภณัฑ์มสีำรต้องห้ำมตำมระเบยีบ RoHS ต้อง
มีตำรำงสำรอันตรำยเป็นภำษำจีน ซึ่งระบุว่ำจะพบ
สำรดังกล่ำวในส่วนใดของผลิตภัณฑ์ นอกจำกนี้ ยัง
ก�ำหนดให้ผู้ผลิตจัดท�ำฉลำกบนบรรจุภัณฑ์ และต้อง
ใช้วตัถดุบิทีไ่ม่เป็นพษิ ไม่อนัตรำย และพร้อมจะสลำย
ตวัและน�ำกลบัมำใช้ใหม่ได้   ระยะที ่2 เริม่ในปี 2551 
โดยรฐับำลจนีได้ก�ำหนดบญัชรีำยกำรผลติภณัฑ์ทีต้่อง
ปฏบิตัติำมระเบยีบ RoHS รวมทัง้มข้ีอยกเว้นส�ำหรับ
บำงรำยกำรด้วย 
 Korea RoHS ควบคมุสำรเคมปีระเภทเดยีว
กบัของสหภำพยโุรป เริม่ใช้บงัคบัเมือ่ 1 มกรำคม 2551 
 Japan RoHS ภำยใต้กำรแก้ไขเพิ่มเติม

กฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกร  ญี่ปุ่นได้ก�ำหนด
มำตรฐำนกำรติดฉลำกส�ำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำในครัว
เรือนและวัสดุอุปกรณ์ทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ถ้ำมีสำร
แคดเมยีมเกินกว่ำร้อยละ 0.01 โดยน�ำ้หนัก หรือมตีะกัว่ ปรอท 
โครเมียมเฮกซำวำเลนท์ PBB หรอื PBDE เกนิกว่ำร้อยละ 0.1 
โดยน�ำ้หนกั ต้องตดิฉลำกมเีครือ่งหมำย “R” สส้ีม หำกไม่มีสำร
ต้องห้ำมดังกล่ำว ให้ติดฉลำกมีเครื่องหมำย “G” สีเขียว

 ♦	 ระเบียบว่ำด้วยกำรควบคุมเคมีภัณฑ์ REACH 
(Registration Evaluation Authorization and Restriction of 
Chemicals) เป็นอีกระเบียบหนึ่งที่สหภำพยุโรปน�ำมำใช้บังคับ 
เพือ่ควบคมุควำมเสีย่งจำกกำรใช้สำรเคม ีโดยก�ำหนดให้ผูผ้ลติ/
น�ำเข้ำมีหน้ำที่ถ่ำยทอดข้อมูลควำมปลอดภัยของสำรเคมี ให้ผู้
เก่ียวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทำน จนถึงผู้บริโภค เพ่ือให้ทุกฝ่ำยที่
เกีย่วข้องทรำบข้อมลูและวธิปีฏบิตัทิีถ่กูต้องในกำรบรโิภคสนิค้ำ
อย่ำงปลอดภยั ผ่ำน 4 กลไกหลกั ได้แก่ กำรจดทะเบยีนสำรเคมี 
กำรประเมนิข้อมลูสำรเคม ีกำรขออนญุำตใช้งำน และกำรห้ำมใช้
สำรเคมอีนัตรำยบำงชนดิ หำกสำรเคมรีำยกำรใดทีม่ลีกัษณะเข้ำ
ข่ำยเป็นสำรที่น่ำห่วง (Substances of Very High Concerns 
: SVHC) สำรเหล่ำนี้จะถูกเสนอเพื่อพิจำรณำศึกษำข้อมูลเพิ่ม
เติม หำกพบว่ำมีควำมเสี่ยงสูง จะมีขั้นตอนกำรประกำศรำย
ชื่อ “Candidate List” ให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องทรำบเป็นระยะๆ 
ผู้ผลิต/น�ำเข้ำผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ SVHC ที่มีในบัญชีดัง
กล่ำวในปริมำณเกินร้อยละ 0.1 โดยน�้ำหนัก ต้องแจ้งข้อมูลต่อ
เจ้ำหน้ำที่  
 ข้อก�ำหนดภำยใต้ REACH มผีลบงัคบัใช้กบัผูป้ระกอบ
กำรในสหภำพยุโรป (EU)  ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบทำงตรงต่อ
ผู้ผลิตนอก EU แต่ผู้ผลิตนอก EU มีหน้ำที่ทำงอ้อมในฐำนะผู้
ขำยสินค้ำให้กับผู้ประกอบกำรใน EU ที่น�ำเข้ำ หรือผู้ใช้ในสำย
โซ่กำรผลติ เพ่ือให้ลกูค้ำดงักล่ำวสำมำรถปฏิบตัติำมทีก่ฎหมำย
ก�ำหนด
 จำกตวัอย่ำงกำรน�ำระเบยีบด้ำนสิง่แวดล้อมมำใช้บงัคบั
ดังกล่ำว ส่งผลให้ผู้ผลิตมีภำระหน้ำที่ในกำรจัดเตรียมข้อมูล
เพือ่ส�ำแดงว่ำสนิค้ำทีผ่ลติเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของกฎระเบยีบ 
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BOMcheck 
: การตรวจสอบกฎระเบียบ EU ผ่านระบบเว็บไซต์
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ข้อมูลส�ำคัญและจ�ำเป็นดังกล่ำว ได้แก่ ข้อมูลบัญชีรำยชื่อและปริมำณของวัตถุดิบที่ใช้ หรือเรียกว่ำ BOM (Bill of Material) ซึ่งรวม
ถึงวัตถุดิบย่อย ส่วนประกอบ หรือช้ินส่วนท่ีจ�ำเป็นในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ำย สำมำรถบอกรำยละเอียดของผลิตภัณฑ์ทั้งใน
ด้ำนกำรออกแบบ  กำรผลิต หรือกำรจ�ำหน่ำย ทั้งนี้ ผู้ผลิตต้องขอข้อมูลรำยกำรวัตถุดิบ BOM จำกซัพพลำยเออร์ในแต่ละช่วงกำร
ผลิตตลอดสำยโซ่กำรผลิต ดังภำพที่ 1

 ขณะนี้ มีผู้จัดท�ำโปรแกรมเพื่อช่วยในกำรจัดท�ำบัญชีรำยกำรวัตถุดิบ (BOM) และช่วยตรวจสอบรำยกำรวัตถุดิบว่ำเป็นไป
ตำมระเบียบต่ำงๆ หรือไม่ เช่น สหภำพยุโรป ได้จัดท�ำโปรแกรมตรวจสอบและให้บริกำรผ่ำนเว็บไซต์ BOMcheck.net  โดยผู้ผลิตที่
เข้ำร่วมเป็นสมำชิกของ BOMcheck จะส่งจดหมำยแจ้งซัพพลำยเออร์และซัพพลำยเออร์ย่อยตลอดสำยโซ่กำรผลิต ให้จัดท�ำข้อมูล
รำยกำรวัตถุดิบ BOM และจัดส่งให้ศูนย์ BOMcheck  ผู้ผลิตสำมำรถเข้ำใช้บริกำร  BOMcheck  เพื่อตรวจสอบรำยกำรวัตถุดิบ
ว่ำเป็นไปตำมกฎระเบียบ RoHS, REACH หรือไม่ โดยโปรแกรม BOMcheck จะวิเครำะห์ข้อมูลจำก รำยกำรวัตถุดิบ BOM ของ
ซพัพลำยเออร์ในสำยโซ่กำรผลติและตรวจสอบกบัฐำนข้อมลูกฎระเบยีบ  หำกมกีำรปรับเปลีย่นรำยกำรสำรเคมตีำมระเบยีบ REACH 
หรอืระเบยีบอืน่ๆ ผูผ้ลติสำมำรถเข้ำตรวจสอบข้อมลูทีเ่ป็นปัจจบุนัได้โดยใช้บรกิำร BOMcheck ซึง่จะช่วยลดขัน้ตอน ประหยดัเวลำ
และค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบได้อย่ำงมำก ดังภำพที่ 2



เกร็ดความรู้
อุตสาหกรรมไทย
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 เดี๋ยวนี้กำรสร้ำงควำมพึงพอใจไม่ใช่จะคิดแค่ 2 WIN หรือ WIN WIN อย่ำงท่ีเรำคุ้นเคย แต่ ควรจะคิดเผื่อเป็น 

3WIN หรือ WIN WIN WIN (ถ้ำเขียนวิน วิน วิน อำจจะเริ่มเวียนหัว) 

 ทฤษฎี WIN WIN ช่วยท�ำให้กำรประสำนงำนระหว่ำงบุคคลต่อบุคลหรือองค์กรต่อองค์กรดีขึ้น ซึ่งในระยะหลังได้

เพิ่มควำมพึงพอใจขึ้นอีก 1WIN หมำยควำมว่ำคนขำยพอใจ คนซื้อพอใจและผู้ผลิตก็พอใจ เดิมคิดแค่ให้ผู้ซื้อและผู้ขำย

พอใจ ในกำรเจรจำต่อรองทำงธุรกิจก็ใช้ทฤษฎีนี้ 

 อย่ำงไรก็ตำมทั้ง 2 ทฤษฎีก็ให้ควำมส�ำคัญต่อผู้ซื้อคือ ลูกค้ำ เป็นหลัก

 ดังนั้นทฤษฎี WIN WIN จึงมองกลับไปกลับมำ หรือมองเป็นวงจรได้เช่นเดียวกัน คือ

ผู้ผลิต                  ผู้ขาย                  ผู้ซื้อ

หรือ

ผู้ผลิต    

ผู้ซื้อ                   ผู้ขาย
         

 ซึ่งในควำมเป็นจริง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกันก็ไม่ใช่มีแค่ 2 หรือ 3 ฝ่ำย เนื่องจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบขึ้น

มำจำกหลำยส่วน เช่น เจ้ำของกิจกำร ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ พนักงำน คู่ค้ำ ชุมชน สังคม ประเทศ ฯ ดังนั้นเวลำคิดหรือกำรใช้มุม

มองควรเป็นภำพกว้ำง รวมทั้งกำรคิดในเชิงบวกซึ่งส�ำคัญมำก ไม่เช่นนั้นจะกลำยเป็นว่ำทั้งสองฝ่ำยหรือหลำยฝ่ำยมุ่งหวัง

ผลประโยชน์จำกกำรใช้ทฤษฎีนี้ ผลที่ได้จะกลับกลำยเป็นควำมล้มเหลวจำกควำมไม่จริงใจต่อกัน 

 เมื่อเรำใช้ทฤษฎี WIN WIN WIN เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจต่อเจ้ำของโรงงำน ผู้ขำย และผู้ซื้อ หรือเจ้ำของร้ำนสปำ 

ผู้ให้บริกำร และลูกค้ำ ก็จะท�ำให้เกิดกำรขยำยควำมพึงพอใจออกไปเรื่อยๆ เป็นผลดีต่อองค์กร สังคม ประเทศ และโลกที่

น่ำอยู่ของเรำ

แหล่งข้อมูลอ้ำงอิง : นฤตย์ เสกธีระ. แท็งก์ควำมคิด. นสพ. มติชนรำยวัน 8 พ.ค. 2554

WIN WIN WIN
นางสาวจริยา เด่นดวง
กลุ่มตรวจสอบภายใน
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 วารสารเศรษฐกจิอตุสาหกรรม  ได้เปิดพืน้ทีแ่ลกเปลีย่นความคดิเหน็
และบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมจากบุคคลภายนอก 

 ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4  

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

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

.................................................
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• สศอ. แถลงข่าวดัชนีอุตฯ เดือน
มิถุนายน ปี 2554 

นายอภิวัฒน์ อสมาภรณ์ รองผู้อ�ำนวยกำร

ส�ำนกังำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม  พร้อมด้วย

คณะผู้บริหำร สศอ. จัดแถลงข่ำวในประเด็น 

“ดชันอีตุสาหกรรมเดอืนมถินุายน ปี’54” โดย

ดชันผีลผลติอตุสำหกรรม (MPI) ในไตรมำสที่ 

2/2554 หดตัว -2.7 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบ

กับไตรมำสเดยีวกนัของปีก่อน มอีตัรำกำรใช้

ก�ำลงักำรผลติอยูท่ี ่62-64 เปอร์เซน็ต์ ขณะที่

เดือนมิถุนำยน 2554 ดัชนีอุตสำหกรรม

พลกิกลบัมำเป็นบวกเพ่ิมขึน้ 3.32 เปอร์เซน็ต์ 

หลงัตดิลบมำ 4 เดอืนตดิต่อกนั กำรแถลงข่ำวฯ 

จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 202 สศอ. เมื่อวันที่ 

28 กรกฎำคม 2554  ๏

• สศอ. จดัพธิลีงนามความร่วมมอื (MOU) 
ทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตร

ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 

จัดพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ

ทำงวิชำกำรด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร ระหว่ำง

กระทรวงอุตสาหกรรม กับสมาคมสภา

วิชาการอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีนำยวิฑูรย์ 

สมิะโชคด ีปลดักระทรวงอตุสำหกรรม เป็นประธำน

สักขีพยำนในกำรลงนำมร ่วมกันระหว ่ำง

นำงสุทธินีย์ พู ่ผกำ ผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำน

เศรษฐกิจอุตสำหกรรม และ รศ.ดร.สิรี  ชัยเสรี 

นำยกสมำคมสภำวิชำกำรอุตสำหกรรมเกษตร, 

ผศ.ดร. สเุชษฐ์ สมหุเสนโีต เลขำธกิำรสมำคมสภำ

วิชำกำรอุตสำหกรรมเกษตร, รศ.ดร. ประภำศรี 

เทพรักษำ กรรมกำรอ�ำนวยกำรสมำคมสภำ

วชิำกำรอตุสำหกรรมเกษตร และนำยเพช็ร ชนิบตุร 

ผูอ้�ำนวยกำรสถำบนัอำหำร เพือ่ร่วมกนัยกระดบั

อตุสำหกรรมเกษตรไปสูก่ำรแปรรปูแบบครบวงจร 

โดยพิธีลงนำมฯ ดังกล่ำว จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 

601 สศอ. เมือ่วันจนัทร์ที ่25 กรกฎำคม 2554  ๏

• สศอ. เปิดสัมมนา การใช้ประโยชน์
ของภาคอุตสาหกรรมไทยจาก FTA

นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อ�านวยการส�านักงาน

เศรษฐอุตสาหกรรม เป ็นประธำนเปิด

กำรสัมมนำเรื่อง “การใช้ประโยชน์ของภาค

อุตสาหกรรมไทยจาก FTA กฎแหล่งก�าเนดิ

สินค้าและเครื่อข่ายการผลิตในอาเซียน” 

ซึง่จดัขึน้โดยส�ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรม 

ร่วมกับสถำบนัวิจัยเพือ่กำรพัฒนำประเทศไทย 

(ทีดีอำร์ไอ) โดยมีกำรน�ำเสนอผลกำรศึกษำ

กำรใช้ประโยชน์ของภำคอตุสำหกรรมไทยจำก 

FTA โดยคณะวิจัยจำกสถำบันวิจัยเพ่ือกำร

พฒันำประเทศ และกำรเสวนำประสบกำรณ์

จริงในกำรใช้ประโยชน์จำก FTA โดยผู้แทน

จำกกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ, สภำผู้ส่งสินค้ำ

ทำงเรือแห่งประเทศไทย, กลุ่มโรงงำนทอ

ผ้ำกรุงเทพ และสถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำ

ประเทศไทย กำรสัมมนำจัดขึ้นเมื่อวันทื่ 

4 สิงหำคม 2554 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 

โรงแรมเซ็นจูรี่พำร์ค กรุงเทพฯ ๏



ตัวแปรชี้น�าเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

ปัจจัยภายในประเทศ

ด้านการผลิต

มูลค่าการน�าเข้าสินค้าวัตถุดิบ
(ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

16,725.6 18,096.5 18,906.1 19,356.6 20,762.1 22,938.8 7,626.1 7,927.0 ธปท.

(70.6) (55.3) (32.9) (22.0) (24.1) (26.8) (30.4) (24.2)

มูลค่าการน�าเข้าสินค้าทุน 10,363.7 11,406.8 11,943.6 11,668.8 14,141.4 13,767.7 4,169.0 5,101.9 ธปท.

(23.1) (41.0) (28.4) (17.7) (36.5) (20.7) (14.6) (22.6)

ดัชนีชี้น�าธุรกิจระยะสั้น 119.7 119.1 121.6 122.9 127.2 128.6 130.3 128.8 กระทรวง
พาณิชย์

(8.4) (5.6) (5.8) (3.7) (6.2) (8.0) (10.7) (6.6)

ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
3 เดือนข้างหน้า

110.9 106.0 115.9 113.1 114.1 113.6 111.2 113.5 ธปท.

(49.5) (18.9) (15.2) (0.5) (2.9) (7.2) (5.9) (7.4)

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 176.1 185.0 190.3 188.3 200.2 204.2 206.5 201.1 ธปท.

(12.9) (22.1) (22.5) (14.9) (13.7) (10.4) (11.4) (7.4)

ราคาน�้ามันดิบ 78.6 77.8 76.1 85.1 93.5 102.2 100.9 96.3 ธปท.

(83.3) (30.9) (11.5) (11.9) (18.9) (31.4) (36.8) (27.8)

อัตราแลกเปลี่ยน
บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ

32.8 32.3 31.6 30.0 30.6 30.3 30.2 30.5 ธปท.

(-6.9) (-6.8) (-6.9) (-9.8) (-7.0) (-6.4) (-6.5) (-5.9)

อัตราแลกเปลี่ยนบาท/100 เยน 36.2 35.1 36.8 36.3 37.1 37.1 37.3 37.9 ธปท.

(-4.1) (-1.7) (1.5) (-2.1) (2.5) (5.7) (6.0) (6.3)

อัตราแลกเปลี่ยนบาท/ยูโร 45.5 41.1 40.8 40.8 41.8 43.5 43.3 43.9 ธปท.

(-1.0) (-12.9) (-15.9) (-17.1) (-8.2) (5.9) (6.7) (10.9)

ด้านการบริโภค

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค 23.9 16.1 22.6 24.4 18.9 19.8 20.0 22.4 กระทรวง
พาณิชย์

(97.8) (46.8) (92.9) (32.3) (-20.9) (23.2) (52.7) (12.6)

ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 133.6 135.0 134.9 135.7 139.3 140.9 141.3 141.3 ธปท.

(7.8) (7.5) (4.8) (3.5) (4.3) (4.3) (5.1) (3.5)

รายได้เกษตรกรที่แท้จริง 96.5 74.7 80.5 164.5 135.1 91.0 80.2 75.1 ค�านวณโดย 

สศค.

ข้อมูลจาก สศก.(12.8) (15.0) (18.4) (17.7) (40.0) (21.9) (6.0) (-1.7)

ด้านตลาด

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET)

735.3 770.4 914.8 1,007.4 999.8 1,069.6 1,073.8 1,041.5 ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย
(69.6) (40.1) (37.6) (43.3) (36.0) (38.8) (43.1) (30.6)

ปัจจัยต่างประเทศ

ดัชนีชี้น�าเศรษฐกิจสหรัฐฯ 99.7 100.4 100.4 101.4 102.9 103.3 103.3 103.1 OECD

(12.5) (11.3) (6.7) (4.1) (3.2) (2.8) (2.8) (2.8)

ดัชนีชี้น�าเศรษฐกิจญี่ปุ่น* 99.9 100.7 101.0 102.3 103.9 103.9 103.8 103.6 OECD

(10.1) (10.2) (7.1) (4.9) (4.0) (3.2) (3.2) (2.9)

ดัชนีชี้น�าเศรษฐกิจอียู 102.5 103.0 103.0 103.3 103.3 102.1 102.1 101.5 OECD

(13.2) (10.1) (5.3) (2.3) (0.8) (-0.9) (-0.9) (-1.5)

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ 73.9 73.9 68.3 71.3 73.1 71.9 74.3 71.5 OECD

(26.8) (8.4) (-0.1) (1.6) (-1.1) (-2.8) (1.0) (-5.9)

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคญี่ปุ่น 39.9 42.8 42.3 40.5 40.0 34.8 34.8 36.2 OECD

(46.0) (21.4) (5.7) (3.2) (0.3) (-18.6) (-18.7) (-16.8)

ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจอียู 98.2 100.6 102.7 105.0 106.8 105.0 105.4 104.4 OECD

(42.7) (35.6) (21.9) (13.9) (8.8) (4.3) (5.5) (4.4)

หมายเหตุ : () หมายถึง อัตราการขยายตัว (%)

 * เนื่องจากเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นท�าให้ไม่สามารถประมาณการดัชนีชี้น�าเศรษฐกิจญี่ปุ่นในเดือนมีนาคม 2554 ได้ 

จัดท�าโดย : ส�านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ปี 2553 ปี 2554
ที่มาไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 พ.ค. มิ.ย.
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๏ หลักการพิจารณา EWS-IE เทอร์โมมิเตอร ์
 EWS-IE เทอร์โมมิเตอร์เป็นเคร่ืองมือที่มีความสามารถในการชี้น�าภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เป็นระยะเวลา 2 เดือน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระดับปกติ และ ระดับผิดปกติ โดยระดับของเหลวใน
เทอร์โมมิเตอร์ คือ ค่าความน่าจะเป็น (%) ถ้ามีระดับตั้งแต่ 0-45 ของเหลวจะเป็นสีเขียว หมายถึง ภาวะ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยู่ในเกณฑ์ปกติ หากมีระดับมากกว่า 45 ขึ้นไป ของเหลวจะเปลี่ยนเป็นสีแดง 
หมายถึง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยู่ในเกณฑ์ผิดปกติ

EWS-IE เดอืนสิงหาคม 2554 อยูใ่นภาวะปกติ
 แต ่ ได ้ส ่ งสัญญาณถึ งความ
ผิดปกติเล็กน้อย เนื่องจากตัวแปรชี้น�า
บางตัวเริ่มหดตัวลงจากเดือนก่อนหน้า 
ได้แก่ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนที่หด
ตัวลงร้อยละ -2.6 เป็นผลจากปริมาณ
การจ�าหน่ายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ใน
ประเทศลดลง  อย่างไรก็ตาม  ในเดือน
สิงหาคม 2554 ยังคงคาดว่าเศรษฐกิจ
ภาคอุตสาหกรรมอยู่ในภาวะปกติ  ๏

สถานการณ์ภาคการผลิตภายในประเทศ

ดัชนีผลผลิต 191.8 186.4 191.8 190.0 187.7 181.4 178.1 200.6
สศอ.

( 31.2) (17.6) ( 9.8) (2.6) (-2.1) ( -2.7) (-3.7) (3.3)

ดัชนีการส่งสินค้า 191.0 188.3 193.4 194.1 191.6 180.0 174.3 203.1
สศอ.

( 33.5) (22.3) (10.3) (4.6) (0.3) (-4.4) (-7.5) ( 1.1)

ดัชนีสินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง 182.0 183.6 188.1 185.7 185.0 185.8 185.5 190.7
สศอ.

(-8.1) (-1.9) (11.1) (7.8) (1.6) (1.2) (-2.2) (4.7)

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 118.6 116.6 121.0 120.4 118.9 116.2 116.5 119.3
สศอ.

(8.5) (9.0) (8.8) (4.6) (0.2) (-0.4) (0.2) (-1.6)

อัตราการใช้ก�าลังการผลิต 62.8 62.4 64.2 63.3 62.6 58.9 58.8 63.6
สศอ.

(21.0) (16.3) (11.2) (4.6) (-0.3) (-5.5) (-8.0) (-2.5)

สถานการณ์ภาคการผลิตโลก

Global Manufacturing PMI 56.1 56.6 53.5 54.4 56.7 53.4 53.0 52.3
JPMorgan

(55.7) (26.6) (2.8) (0.3) (1.1) (-5.6) (-7.0) (-4.9)

Global Manufacturing 
Output Index

58.9 59.0 55.0 55.8 58.2 53.6 53.4 52.6
JPMorgan

(77.9) (27.8) (-1.4) (-3.1) (-1.2) (-9.3) (-9.9) (-7.6)

Global Manufacturing 
New Orders  Index

58.5 58.3 52.6 54.7 58.1 52.2 51.9 51.0
JPMorgan

(80.2) (23.7) (-6.4) (-4.5) (-0.7) (-10.4) (-11.9) (-8.4)

Global Manufacturing
Input Prices Index

63.9 65.9 59.3 67.0 74.9 66.6 66.7 60.8
JPMorgan

(85.8) (63.6) (14.0) (20.1) (17.2) (1.1) (-2.8) (3.2)

Global Manufacturing
Employment Index

51.4 53.6 53.1 53.4 55.7 54.0 53.6 53.4
JPMorgan

(43.7) (34.0) (15.1) (7.3) (8.4) (0.8) (-0.6) (0.4)

หมายเหตุ: () หมายถึง อัตราการขยายตัว (%)

ปี 2553 ปี 2554
ที่มาไตรมาส 

1
ไตรมาส 

2
ไตรมาส 

3
ไตรมาส 

4
ไตรมาส 

1
ไตรมาส 

2
พ.ค. มิ.ย.

จัดท�าโดย : กลุ่มประชาสัมพันธ์และบริการห้องสมุด
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๏ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (ถ่วงน�้าหนักมูลค่าเพิ่ม) ๏ อัตราการใช้ก�าลังการผลิต

๏ ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม ๏ มูลค่าการน�าเข้าวัตถุดิบ (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)


