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ภาคอุตสาหกรรมไทยในป 2550 ที่ผานมา ถือไดวา

สามารถขยายตัวไดในระดับที่ดีภายใตวิกฤติ     

รอบดาน ไมวาจะเปนภาวะราคาน้ำมันในตลาดโลกที่

ผันผวน สถานการณทางการเมืองที่ไมนิ่ง จนสงผลกระทบ 

ตอความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผูบริโภค รวมถึงอัตรา 

แลกเปลี่ยนคาเงินบาทที่นับตั้งแตป 2549 เปนตนมา     

คาเงินบาทของไทยแข็งคาขึ้นอยางตอเนื่อง โดยดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Production 

Index : MPI) ป 2550 ขยายตัวที่รอยละ 8.1 เรงตัวขึ้น

จากป 2549 ที่ขยายตัวรอยละ 6.4 ซึ่งปจจัยสำคัญ      

มาจากเรื่องของการสงออกที่ยังคงขยายตัวไดดีตลอดป  

จากที่คาดวาจะชะลอลงในชวงครึ่งหลังของป โดยมูลคา

การสงออกป 2550 ขยายตัวถึงรอยละ 17.5 จากที่ตั้ง 

เปาหมายไวที่รอยละ 12.5 ซึ่งปจจัยสำคัญมาจากกลุม

ตลาดใหมที่ในป 2550 ขยายตัวถึงรอยละ 25.9 จาก   

เปาหมายที่รอยละ 19.3 โดยตลาดใหมที่โตมากคือ ยุโรป

ตะวันออก อินเดีย แอฟริกา และละตินอเมริกา นอกจากนี้ 

การสงออกสินคาอุตสาหกรรมรายการสำคัญสวนใหญยัง

คงขยายตัวสูง โดยเฉพาะสินคาในกลุมเทคโนโลยี (เชน 

อิเล็กทรอนิกส ยานยนต เคมีภัณฑและพลาสติก) รวมทั้ง

สินคาเกษตรและอาหารแปรรูป 

  

อยางไรก็ตาม ในป 2550 ก็ยังมีสินคาที่มีการเติบโตต่ำหรือหดตัวลง   

ซึ่งสวนใหญเปนอุตสาหกรรมที่ไทยมีความสามารถในการแขงขันลดลง 

ประกอบกับมีสัดสวนพึ่งพารายไดจากการสงออก โดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ สูง 

ทำใหไดรับผลกระทบคอนขางมากจากคาเงินบาทที่แข็งคาเมื่อเทียบกับ   

สกุลเงินดอลลารฯ เชน เสื้อผาสำเร็จรูป สำหรับสินคาอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ 

สงออกประสบปญหา เชน เครื่องรับวิทยุโทรทัศนและสวนประกอบ ชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกสบางประเภท เปนผลจากบริษัทตางชาติไดไปขยายการลงทุน   

ที่ประเทศอื่นในภูมิภาคมากขึ้นและการเขามาแทนที่ของ LCD และ Plasma 

TV ยังคงเปนปจจัยที่ทำใหการสงออกเครื่องรับโทรทัศนปรับตัวลดลง อยางไร

ก็ดี บางธุรกิจก็ไดรับผลกระทบจากปจจัยอื่นนอกเหนือจากความสามารถใน

การแขงขันและอัตราแลกเปลี่ยน เชน ยางพารา สับปะรดกระปอง ที่ประสบ

ปญหาวัตถุดิบมีผลผลิตลดลง หรือสินคาเครื่องประดับที่ถูกกระทบจากการที่

สหรัฐฯ ตัดสิทธิพิเศษจีเอสพี  

  

นอกจากนี้ก็ยังมีปญหาการปดตัวลงของโรงงานหรือกิจการบางแหง 

เกิดขึ้นในป 2550 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีการจางงานจำนวนมาก เชน 

เสื้อผาสำเร็จรูป รองเทา ที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และหากมองถึงสาเหตุที่ 

แทจริงแลว ไมอาจกลาวไดวาเปนผลโดยตรงประเด็นเดียวจากอัตราแลกเปลี่ยน 

แตสวนหนึ่งยังเปนผลมาจากการที่ผูประกอบการในธุรกิจเหลานั้นสูญเสีย

ความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกมากอนหนานี้แลวควบคูไปดวย 

จากตนทุนการผลิตที่ไมสามารถแขงขันกับประเทศที่มีคาจางแรงงานต่ำกวา 

แตที่ผานมาธุรกิจไมไดมีการปรับวิถีทางในการดำเนินธุรกิจมากนัก ซึ่งถา

มองยอนกลับไปเมื่อชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจ คาเงินบาทที่ออนลงอยางมาก

เปนปจจัยที่ชวยใหอุตสาหกรรมที่พึ่งพาแรงงานสูงยังคงรักษาสถานะใน    

การแขงขันไวได เนื่องจากตนทุนปจจัยการผลิตภายในประเทศ ซึ่งรวมถึง

ตนทุน แรงงาน เมื่อเทียบกับเปนรูปดอลลารสหรัฐฯ มีระดับที่ต่ำลง ดังนั้น      

การหันมาใหความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต  

(Productivity Increase) รวมถึงความพยายามในการลดตนทุนในองคกร 

(Cost Reduction) จึงเปนสิ่งที่ตองลงมือทำอยางจริงจังในป 2551 นี้  
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จากภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยในป 2551      

คาดการณการขยายตัวของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม   

จะอยูที่รอยละ 8.0-8.5 จากป 2550 ที่ขยายตัวรอยละ 

8.1 สวนการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของภาค

อุตสาหกรรม คาดการณวาจะมีการขยายตัวในอัตรา    

รอยละ 5.1-5.5 จากป 2550 ที่คาดวาจะขยายตัว        

รอยละ 5.3 โดยปจจัยสนับสนุนมาจากที่ในอุตสาหกรรม

รายสาขาหลักมีการคาดการณวายังคงขยายตัวไดดี อาทิ 

ภาวะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  ป 2551 การผลิต  

คาดวาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นไดดีประมาณรอยละ 10-15  

การสงออกปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 12-15 จากความตองการ 

สินคาเทคโนโลยี และ Consumer Electronic ในตลาด

ทั่วโลกที่คาดวาจะยังมีการขยายตัวไดดี เรื่องของปจจัย

การเลือกตั้งที่มีความชัดเจนมากขึ้น หลังจากที่ภาค

เอกชนชะลอการลงทุนออกไปเพื่อรอความชัดเจน

ทางการเมือง คาดการณวาในป 2551 นี้เมื่อรัฐบาลใหม

มีนโยบายที่มีความชัดเจนขึ้น จะชวยเรงความมั่นใจใน 

การลงทุนของภาคเอกชน นอกจากนี้การใชจายของภาครัฐ 

ที่เพิ่มขึ้นในโครงการเมกะโปรเจกตก็จะชวยดึงการลงทุน

ภาคเอกชน รวมถึงการบริโภคภายในประเทศที่จะมีอัตรา

เพิ่มขึ้น โดยไดรับผลจากความเชื่อมั่นดานการเลือกตั้ง

และรัฐบาลใหม 

 

ในสวนของสิ่งที่ตองระมัดระวังในป 2551 นั้น สวนใหญจะเปนปจจัย

เสี่ยงทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศ ทั้งผลกระทบจากปญหาทางเศรษฐกิจ

ของสหรัฐฯ ที่กอตัวขึ้นจากวิกฤติสินเชื่อซับไพรม (Subprime Mortgages หรือ 

สินเชื่อที่อยูอาศัยที่ปลอยใหแกลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง) ที่สรางความปนปวน 

ใหกับตลาดเงินตลาดทุนโลก และนำไปสูการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ

และแนวโนมการออนคาของเงินดอลลารฯ ซึ่งจะมีผลกดดันตออัตราแลกเปลี่ยน 

และทิศทางการสงออกของไทยในระยะขางหนา นอกจากนี้ในดานราคา

น้ำมันดิบในตลาดโลกมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นไปไดอีก ทั้งจากขอจำกัด    

ในดานอุปทาน ความเสี่ยงดานภูมิศาสตรการเมืองในตะวันออกกลาง และ    

การออนคาของดอลลารฯ ที่จะยิ่งหนุนใหราคาน้ำมันยังคงอยูในระดับสูง    

รวมทั้งกระตุนใหเกิดการเคลื่อนยายการลงทุนของกลุมกองทุนขนาดใหญของ

โลกไปยังตลาดที่ใหผลตอบแทนสูง ซึ่งรวมถึงน้ำมันและสินคาโภคภัณฑอื่นๆ 

ราคาน้ำมันจึงเปนปจจัยเสี่ยงเชิงลบที่สำคัญตอเศรษฐกิจไทย เนื่องจากราคา

น้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นจะมีผลโดยตรงตอภาระรายจายของผูบริโภคและตนทุน

ของภาคธุรกิจ ตลอดจนกดดันใหธนาคารแหงประเทศไทยอาจตองตัดสินใจ

ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เพื่อชะลอการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟอ ซึ่ง

ปจจัยลบจากภายนอกประเทศนี้จะกลายเปนอุปสรรคตอการฟนตัวของ

เศรษฐกิจภายในประเทศได 

 

สำหรับในอุตสาหกรรมรายสาขาหลักที่สำคัญนั้น อุตสาหกรรมเครื่อง    

ใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ภาวะการผลิตเครื่องใชไฟฟาป 2550 มีการปรับตัว 

เพิ่มขึ้นจากป 2549 รอยละ 3 ทั้งนี้เนื่องจากอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ

เครื่องปรับอากาศ ที่มีการขยายตัวของการสงออกอยางตอเนื่องตั้งแตตนปจาก 

ภาวะเศรษฐกิจที่ดีของประเทศคูคาอยางอียู ตะวันออกกลาง และความเชื่อมั่น 

ในคุณภาพสินคา ประกอบกับมีปจจัยสนับสนุนของภาวะโลกรอนเปนปจจัย

เกื้อหนุน ทำใหภาวะการผลิตเครื่องปรับอากาศปรับตัวสูงขึ้น สวนมูลคา   

การสงออกเครื่องใชไฟฟาป 2550 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 9 โดยมีมูลคา

ประมาณ 16,019 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในสวนภาวะการผลิตอิเล็กทรอนิกส ป 

2550 ประมาณการวาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากป 2549 รอยละ 26 ทั้งนี้เนื่องจาก

ผลิตภัณฑ HDD และ IC ที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยประมาณการวาจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 

รอยละ 30 และ 15 ตามลำดับ เนื่องจากการขยายตัวในทุกตลาดแมกระทั่ง

ตลาดสหรัฐฯ ที่เศรษฐกิจชะลอตัวก็ยังคงขยายตัวไดดีแตอาจจะขยายตัวไม

สูงมากนัก ทั้งนี้ก็เนื่องจากความตองการสินคาเทคโนโลยีในตลาดทั่วโลก 

สวนมูลคาการสงออกอิเล็กทรอนิกสจะปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 11 โดยประมาณ 

การมูลคาการสงออกอิเล็กทรอนิกส 29,142 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
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แนวโนมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในป 2551 

ภาวะการผลิตเครื่องใชไฟฟา ป 2551 ประมาณวาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากป 

2550 รอยละ 2-4 ทั้งนี้เนื่องจากการขยายตัวของการสงออกเปนหลัก 

ภาวะการตลาดเครื่องใชไฟฟา ป 2551 ประมาณการมูลคาการสงออก

เครื่องใชไฟฟาปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 8 สินคาที่คาดการณวาจะปรับตัว    

สูงขึ้น ไดแก เครื่องปรับอากาศ เตาอบไมโครเวฟ และกลองถาย TV และ 

VDO เนื่องจากการขยายตัวของตลาดสงออกที่ยังคงมีคำสั่งซื้อรองรับอยู 

เชน ตลาดยุโรป ตะวันออกกลาง เปนตน ภาวะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  

ป 2551 การผลิตคาดวาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นไดดีประมาณรอยละ 10-15 จาก 

HDD และ IC ที่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากการขยายกำลังการผลติในชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกสที่มีการอนุมัติโครงการแลวในปลายป 2550 ภาวะการตลาด

อิเล็กทรอนิกส ป 2551 ประมาณการมูลคาการสงออกเครื่องใชไฟฟา      

ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 10 จากความตองการของตลาดเทคโนโลยีขยายตัว 

ประกอบกับไทยเปนฐานการผลิตเพื่อสงออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสของ

ภูมิภาค 

อุตสาหกรรมรถยนตในป 2550 การผลิตรถยนตมี 

การขยายตัว อันเนื่องมาจากการสงออกที่มีการขยายตัว 

อยางตอเนื่อง สวนการจำหนายในประเทศชะลอตัวเล็กนอย 

โดยไดรับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศ ราคาน้ำมันที่มีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

อย า ง ไ รก็ ดี ในช ว งปลายป 2 5 5 0 ซึ่ ง เป นฤดู กาล                

การจำหนาย รถยนต บริษัทรถยนตตางพยายามจัด

กิจกรรมสงเสริมการขายเพื่อกระตุนตลาดภายในประเทศ 

ประกอบกับมีการจัดงานมอเตอรเอ็กซโป 2007 ที่การจัด

งานครั้งนี้นาจะเปนการกระตุนตลาดภายในประเทศในชวง

ปลายปได ซึ่งยอดการผลิตรถยนตในป 2550 ทั้งหมดอยูที่

ประมาณ 1,290,000 คัน มีอัตราการเติบโตรอยละ 8.58 

จากป 2549 ที่มียอดการผลิตทั้งสิ้น 1,188,044 คัน โดย

การผลิตในป 2550 จำนวน 1,290,000 คันนั้น แบงเปน

ผลิตเพื่อสงออกจำนวน 688,000 คัน ขยายตัวรอยละ 

27.65 สวนตลาดในประเทศนั้นยอดจำหนายรถยนตอยูที่ 

633,000 คัน โดยมีปจจัยสนับสนุนจากยอดการจำหนาย

ในงานมหกรรมยานยนตหรือมอเตอรเอ็กซโปที่ผานมา    

จะมียอดการซื้อและจองรถกวา 17,000 คัน ซึ่งสวนหนึ่ง     

เปนผลมาจากการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตใหม สำหรับ

รถยนตที่สามารถใชน้ำมันแกสโซฮอล อี 20 ที่รัฐบาล

ใหการสนับสนุนและสงเสริมทางดานภาษีโดยเฉพาะ 

ทำใหรถยนตมีราคาจำหนายถูกลง  

 

สำหรับแนวโนมอุตสาหกรรมรถยนตในป 2551    

คาดวาจะยังคงขยายตัวไดตอเนื่อง โดยมีการผลิตรถยนต

ประมาณ 1,430,000 คัน ขยายตัวรอยละ 10.85 แบง

เปนการผลิตรถยนตเพื่อจำหนายในประเทศ ประมาณ 

660,000 คัน ขยายตัวรอยละ 4.27 และการผลิตรถยนต

เพื่อสงออก ประมาณ 770,000 คัน ขยายตัวรอยละ 11.92 

โดยการสงออกรถยนตไปตลาดสงออกสำคัญยังสามารถ

ขยายตัวไดอยางตอเนื่อง อีกทั้งการสงออกรถยนตไปใน

ตลาดใหม เชน กลุมอเมริกากลาง อเมริกาใต และ

แอฟริกา มีแนวโนมการสงออกที่ดี ในขณะที่ตลาดภายใน

ประเทศก็ไดรับผลดีจากสถานการณทางการเมืองที่มี   

ความชัดเจน เมื่อมีการเลือกตั้งและมีรัฐบาลใหม 
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อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา สถานการณ 

เหล็กโดยรวมในป 2550 ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับ     

ระยะเดียวกันของปกอนโดยการผลิตลดลงรอยละ 9.31 

ปริมาณความตองการใชในประเทศลดลงรอยละ 2.73 

เปนผลมาจากการลดลงของเหล็กทรงยาวรอยละ 12.31 

แตเหล็กทรงแบนกลับมีความตองการใชที่ขยายตัวขึ้น

รอยละ 4.15 ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมตอเนื่อง 

อาทิ อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส และ

อุตสาหกรรมรถยนต ในขณะที่มูลคาและปริมาณการนำ

เขาลดลงรอยละ 0.79 และ  6.49  ตามลำดับ สวนหนึ่ง

เปนผลมาจากราคาเหล็กในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น    

ในขณะที่ความตองการใชในประเทศของบางผลิตภัณฑ  

ยังคงชะลอตัวอยู สำหรับมูลคาและปริมาณการสงออก

เพิ่มขึ้นรอยละ 43.21 และ  33.00 ตามลำดับ  เนื่องจาก

ความตองการใชในประเทศที่ชะลอตัวลง ทำใหผูผลิต

ตองขยายตลาดสงออกไปประเทศที่ยังคงมีความตองการ

ใชเหล็กอยู 

 

แนวโนมสถานการณเหล็กโดยรวมในประเทศในป 

2551 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน คาดการณวา

จะขยายตัวขึ้น สวนหนึ่งเปนผลมาจากความมั่นใจใน

สถานการณทางการเมืองที่เพิ่มมากขึ้นหลังการเลือกตั้ง 

และคาดการณวาอุตสาหกรรมกอสรางจะมีการขยายตัว

เพิ่มมากขึ้นในชวงไตรมาสที่ 3 ของป 2551 จากการกอสราง 

โครงการขนาดใหญของภาครัฐ สงผลใหปริมาณการใช

เหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบนบางชนิดเพิ่มมากขึ้น ขณะ   

ที่สถานการณเหล็กทรงแบนที่ใชในอุตสาหกรรมตอเนื่อง

คาดการณวาจะขยายตัวตามอุตสาหกรรมตอเนื่อง    

 

อุตสาหกรรมอาหาร ภาวะการผลิตอุตสาหกรรมอาหารในภาพรวมป 

2550 จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 9.3 นอยกวาการขยายตัว

ของปกอนที่รอยละ 17.0 ซึ่งจากภาวะโลกรอนไดทำใหเกิดภัยธรรมชาติ     

และการระบาดของโรคที่เปนอันตรายตอทั้งผลิตผลทางการเกษตรและคน 

ทำใหปริมาณและราคาวัตถุดิบที่นำมาผลิตเปนอาหารผันผวน สงผลให           

ความตองการสินคาอาหารหลายสินคาหลายประเภทในตลาดโลกสูงขึ้น      

ในสวนประเทศไทยไดรับผลกระทบทั้งในดานบวกและลบ โดยในดานบวก 

คือ ภาพรวมของการผลิตยังปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะสินคาปศุสัตวและประมง   

สงผลใหความตองการอาหารสัตวเพิ่มขึ้นดวย ขณะเดียวกันผลในดานลบ       

เกิดขึ้นกับสินคาที่ตองพึ่งพาการนำเขาวัตถุดิบ เชน ปลาทูนาสดแชเย็นแชแข็ง 

ธัญพืช (ขาวโพด) และผลิตภัณฑนม 
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แนวโนมอุตสาหกรรมอาหารในภาพรวมป 2551 

คาดวาการผลิตจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป 2550 รอยละ 

12.9 มากกวาการขยายตัวของป 2550 เมื่อเทียบกับป 

2549 ที่รอยละ 9.3 ขณะที่การคาดการณการสงออก

อุตสาหกรรมอาหารในภาพรวมป 2551 จะขยายตัวใน

เชิงปริมาณที่รอยละ 7.5 และเชิงมูลคาในรูปเงินบาทและ

เงินดอลลารฯ ประมาณรอยละ 7.7 โดยมีปจจัยบวกที่

สำคัญ ไดแก ความตกลง JTEPA ที่จะสงผลดีตอสินคา

อาหารสงออกของไทย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โลก และการขยายตัวของอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 

ทำใหมีความตองการสินคาจากไทยเพิ่มขึ้น ขณะที่

ประเทศจีนซึ่งเปนประเทศคูแขงสำคัญประสบปญหาดาน

สุขอนามัยและสินคาไมไดมาตรฐาน ในสวนของปจจัย

เสี่ยง ไดแก เรื่องราคาสินคาอาหารอาจปรับตัวสูงขึ้น 

ตามตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดระยะ 1-2 ปที่

ผานมา สงผลกระทบตอการแขงขันกับสินคาจากประเทศ

คูแขง รวมถึงการเขมงวดในการตรวจสอบมาตรฐานสินคา 

จากประเทศผูนำเขา 

อุตสาหกรรมสิ่ งทอและเครื่องนุ งหม ป 2550 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมไดรับผลกระทบ 

อยางมากจากอัตราแลกเปลี่ยนและสินคาดอยคุณภาพ

จากจีนเขามาตีตลาดสินคาไทย ทำใหผูประกอบการตอง     

ปรับตัวรับสถานการณ โดยพยายามลดตนทุนการผลิตให

ไดมากที่สุดและเนนการสงออกใหมากขึ้น โดยผลิตภัณฑ

ที่สงออกเพิ่มขึ้น ไดแก เครื่องยกทรง รัดทรง และ         

สวนประกอบ ผาผืน ดายและเสนใยประดิษฐ เคหะสิ่งทอ 

เสนใยประดิษฐ ผาปกและผาลูกไม เปนตน แตการสงออก 

เสื้อผาสำเร็จรูปปรับตัวลดลง เนื่องจากผลกระทบจาก   

คาเงินบาทที่แข็งคาอยางตอเนื่องและคอนขางผันผวน 

สงผลใหผูสงออกงดรับหรือรับคำสั่งซื้อลดลง  

ในสวนของป 2551 ในสวนสิ่งทอตนน้ำและกลางน้ำ ไดแก กลุมของ

ดายและผาผืน คาดวาการผลิตจะขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 8.8     

สวนการสงออกจะขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 10 ซึ่งการเติบโตของ

อุตสาหกรรมเครื่องนุงหมของประเทศเพื่อนบานจะสงผลดีตออุตสาหกรรม 

สิ่งทอเพิ่มขึ้นจากการสงออกไปยังตลาดอาเซียน ในสวนของกลุมเครื่องนุงหม 

หรือเสื้อผาสำเร็จรูป ในป 2551 นั้นการผลิตเสื้อผาสำเร็จรูปจะขยายตัวเพิ่มขึ้น 

ประมาณรอยละ 2.1 สวนการสงออกจะขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 5 

โดยในป 2551 นี้การสงออกไปกลุมสหภาพยุโรป โดยเฉพาะผลิตภัณฑ

เสื้อผาคอตตอน 100 % ที่ชูจุดขายเสื้อผาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คาดวา 

ยอดการจำหนายจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ถึงแมวาตนทุนการผลิตจะสูงขึ้น

จากเดิมก็ตาม ขณะที่เสื้อผาสำเร็จรูปที่ผลิตจากผลิตภัณฑเสนดายไนลอน 

ผลิตภัณฑผา และผลิตภัณฑเสนดาย ซึ่งผานการรับรองใหติดฉลากสิ่งแวดลอม 

ของสหภาพยุโรป (EU Flower) คาดวาจะสงผลดีตอการสงออกไปตลาดอียู 

นอกจากนี้ผลจาก JTEPA ทำใหไทยไดรับการลดภาษีสินคานำเขาในสินคา

กลุมนี้ รวมถึงทิศทางอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศจีนมีนโยบายควบคุม

การสงออก โดยรัฐบาลลดการสนับสนุนการสงออกและมีนโยบายสงเสริม

การคาภายในประเทศมากขึ้น และปญหาภาพลักษณสินคาของจีน ทำให     

ผูซื้อหันกลับมาซื้อสินคาไทยเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตาม ผูประกอบการตอง

ปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและแนวโนมความตองการ 

(Trend) เพื่อสามารถรองรับคำสั่งซื้อที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต 

  

โดยสรุปในป 2551 จากที่กลาวมาขางตนก็เปนอีกหนึ่งปที่คาดวาจีดีพี

ของภาคอุตสาหกรรมไทย (Manufacturing GDP) จะขยายตัวคอนขางดี คือ

ประมาณรอยละ 5.3 มาจากการบริโภคและการลงทุนในประเทศที่จะดีขึ้น 

ชดเชยในสวนของการสงออกที่จะชะลอลงจากสถานการณเศรษฐกิจโลกที่

ตองเผชิญปจจัยเสี่ยงหลายดาน แตอยางไรก็ตามความยืดหยุนในการปรับตัว 

เปนสิ่งสำคัญที่ผูประกอบการจะตองมีอยูเสมอทามกลางสภาวการณตางๆ

ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยสิ่งที่นาจะ

ทำไดเลยทันทีและทำอยางจริงจังก็คือ การปรับตัวในการลดตนทุนในองคกร

อยางจริงจัง ลดการสูญเสียพลังงานและวัตถุดิบโดยตองใชทรัพยากรอยาง

คุมคาที่สุด วางแผนรับมือปญหาราคาน้ำมันโดยพิจารณาแนวทางการใช

พลังงานรูปแบบอื่นในกระบวนการผลิตและการขนสง และพิจารณาแนวทาง

ในการนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที เขามาใชเพื่อลดตนทุนและ

ปรับปรุงประสิทธิภาพ 

 
❂❂
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ภาวะโลกรอน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เปนปญหาใหญของโลกในปจจุบัน สังเกต

ไดจากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ โดยสาเหตุหลักของปญหานี้มาจาก กาซเรือนกระจก (Greenhouse gases) 6 ชนิด ที่ระบุใน       

พิธีสารเกียวโต คือ Carbon dioxide (CO2), Methane (CH4), Nitrous Oxide (N2O), Hydrofluorocarbons (HFCs), Perfluorocarbons 

(PFCs) และ Sulphur hexafluoride (SF6) 

 

ª√“°Ø°“√≥å‡√◊Õπ°√–®° §◊ÕÕ–‰√ ¡’§«“¡ ”§—≠°—∫‚≈°Õ¬à“ß‰√ 
ปรากฏการณเรือนกระจก เกิดจากเหลากาซขางตน เชน กาซคารบอนไดออกไซดหรือมีเทน มีปริมาณมากในชั้นบรรยากาศ จะ      

กักเก็บความรอนบางสวนไวในโลกไมใหสะทอนกลับสูบรรยากาศทั้งหมด มิฉะนั้นโลกจะกลายเปนแบบดวงจันทร ที่ตอนกลางคืนหนาวจัด 

และตอนกลางวันรอนจัด เพราะไมมีบรรยากาศคอยกรองพลังงานจากดวงอาทิตย  การทำใหโลกอุนขึ้นโดยการกักเก็บความรอนของกาซฯ 

และชั้นบรรยากาศ  คลายกับหลักการของเรือนกระจกที่ใชปลูกพืชที่มีกระจกคอยกักความรอนไวสวนหนึ่ง 

 

ภาพจาก Global Warming Exhibition of National Academy of Science (US)
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การเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องของคารบอนไดออกไซด 

(CO2) ซึ่งเปนกาซที่ถูกปลอยมากที่สุด ออกมาจาก

โรงงานอุตสาหกรรม รถยนต หรือการกระทำใดๆ ที่เผา 

เชื้อเพลิงฟอสซิล  เชน  ถานหิน น้ำมัน กาซธรรมชาติ หรือ

สารประกอบไฮโดรคารบอน สงผลใหระดับปริมาณ      

กาซ CO2 ในปจจุบันสูงเกิน 300 ppm (300 สวน ในลาน

สวน) เปนครั้งแรกในรอบกวา 6 แสนป โดยกาซ CO2 

และกาซเรือนกระจกอื่นๆ เปนตัวการกักเก็บความรอน

จากแสงอาทิตยไวไมใหคายออกสูบรรยากาศ ซึ่งเปน     

สิ่งที่ดีเพราะทำใหโลกของเรามีอุณหภูมิอบอุน สิ่งมีชีวิต

สามารถดำรงชีวิตอยูได แตปจจุบันการเผาผลาญเชื้อเพลิง 

ฟอสซิลตางๆ เชน ถานหิน น้ำมันเชื้อเพลิง และการตัดไม

ทำลายปา เกิดขึ้นจนเกินการควบคุม สงผลใหปริมาณ

กาซ CO2 ในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นอยางมหาศาล เกิด   

ผลกระทบตางๆ  มากมายไมวาจะเปนอุณหภูมิของโลก 

ที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง หรือภัยธรรมชาติตางๆ ที่เกิดขึ้น

ใหเห็นแลว  ไดแก 

• จำนวนพายุ Hurricane ระดับ 4 และ 5 เพิ่มขึ้นสองเทา ในรอบ        

 สามสิบปที่ผานมา 

• เชื้อมาลาเรียไดแพรกระจายไปในที่สูงขึ้น แมแตใน Columbian        

 Andes ที่ความสูง 7,000 ฟุต เหนือระดับน้ำทะเล  

• น้ำแข็งในธารน้ำแข็งเขตกรีนแลนด ละลายเพิ่มมากขึ้นเปนสองเทา     

 ในชวงทศวรรษที่ผานมา 

• สัตวตางๆ อยางนอย 279 สายพันธุ กำลังตอบสนองตอภาวะ             

 โลกรอน โดยพยายามยายถิ่นอาศัย 

 

นอกจากนี้รายงานป 2544 ของคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลวาดวย

ความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ หรือ “ไอพีซีซี” (UN Intergovernmental 

Panel on Climate Change : IPCC)  ระบุวา ในรอบ 50 ปที่ผานมา อุณหภูมิ

ของผิวโลกเพิ่มขึ้นราว 0.1 องศาเซลเซียสทุกๆ 10 ป โดยปจจัยซึ่งทำให     

โลกรอนขึ้นนี้ลวนมาจากฝมือมนุษย และไดพยากรณวาภายในป พ.ศ. 2643  

อุณหภูมิชั้นบรรยากาศของโลกจะเพิ่มขึ้นระหวาง 1.4-5.8 องศาเซลเซียส 

และระดับน้ำทะเลอาจสูงขึ้นประมาณ 0.09-0.88 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวา      

มีการปลอยกาซเรือนกระจกออกมามากนอยเพียงใด 

 

ในอนาคตมีการประเมินจากความเสียหายที่เคยเกิดขึ้นและนำมา

พยากรณเหตุภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น คือ 

• อัตราผูเสียชีวิตจากโลกรอนจะพุงสูงถึง 300,000 คนตอป ใน    

 25 ปตอจากนี้ 

• ระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้น 20 ฟุต  พื้นที่บางประเทศอาจจมอยูใตน้ำ 

• คลื่นความรอนจะมาบอยขึ้นและรุนแรงขึ้น 

• ภาวะฝนแลงและไฟปาจะเกิดบอยขึ้น 

• มหาสมุทรอารกติกจะไมเหลือน้ำแข็ง ภายในฤดูรอน ป พ.ศ.      

 2593 

• สิ่งมีชีวิตกวาลานสายพันธุเสี่ยงที่จะสูญพันธุ 
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พิธีสารเกียวโต เกิดขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2540 ซึ่งเปน     

ขอตกลงประวัติศาสตรในระดับนานาชาติที่มีผลใชบังคับ

อยางเปนทางการในป พ.ศ. 2548  มีวัตถุประสงคหลัก

เพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่มนุษยผลิตขึ้น อันเปน

สาเหตุหลักที่ทำใหอุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นและประสบ

ปญหาภาวะโลกรอน (Global Warming) โดยกำหนดให

ประเทศพัฒนาแลวตองถูกกำหนดปริมาณการปลอยกาซ

โลกรอน แตในทางปฏิบัติประเทศกลุม G8  สหรัฐอเมริกา  

และออสเตรเลีย เปนประเทศที่ไมยอมลงสัตยาบันใน

พิธีสารดังกลาว อันเนื่องมาจากตนทุนการผลิตสินคา

อุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้น จากการที่ตองใชเงินไปแลกกับ

สิทธิ์ในการปลอยกาซกับประเทศกำลังพัฒนาและในที่สุด

จะสูญเสียความสามารถในการแขงขันใหกับประเทศอื่นๆ  

เชน จีน ที่ถูกกำหนดวาเปนประเทศที่กำลังพัฒนา แตใน

ความเปนจริงแลวเปนประเทศที่ปลอยกาซในลำดับตนๆ     

ของโลก จึงทำใหพิธีสารเกียวโตยังไมสามารถมีผลใน 

ทางปฏิบัติที่แทจริง แตก็ทำใหเกิดปฏิกิริยาจากประเทศ

ผูนำดานนวัตกรรม คือ เยอรมนีและญี่ปุน ที่คิดคน    

สรางอุปกรณใหมีเทคโนโลยีที่สูงขึ้น เชน โรงไฟฟาที่ใช

กาซธรรมชาติ โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย และรถยนต

ไฮบริด เพื่อลดการปลอยกาซโลกรอน และลดคาใชจาย

ของประเทศหากตองเสียคาการปลอยกาซโลกรอน ที่

คำนวณจากขอมูลในปจจุบัน 

 

º≈∑’Ë¡’μàÕª√–‡∑»‰∑¬...∑’Ë‡√“§«√μ√–Àπ—° 
ประเทศไทยไดลงสัตยาบันในพิธีสารเกียวโต ซึ่งเดิมเปนประเทศที่ไม   

ถูกจำกัดการปลอยกาซโลกรอน เนื่องจากเปนประเทศกำลังพัฒนา แตหากมี

การพิจารณาขอมูลในปจจุบันจะพบวาไทยอาจถูกกำหนดใหเปนประเทศที่

ตองจำกัดการปลอยกาซโลกรอน เนื่องจากไทยติดอันดับ 9 ของโลกที่ปลอย

กาซสูงสุด จากขอมูลการวิจัยเมื่อป พ.ศ. 2543  ของ รศ. ดร.สิรินทรเทพ     

เตาประยูร ประธานสายสิ่งแวดลอม บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและ    

สิ่งแวดลอม (JGSEE) ระบุวา ประเทศไทยปลอยกาซโลกรอน 172 ลานตันตอป 

หรือคนไทย 1 คนปลอยกาซโลกรอนมากถึง 2.18 ลานตันตอป หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 0.8 เมื่อเทียบกับประชากรทั่วโลก อันดับหนึ่งอยางสหรัฐฯ 

ปลอยกาซโลกรอน 5,762 ลานตันตอป หรือคนละ 19.7 ตันตอป รองลงมา 

คือ จีน ปลอยกาซโลกรอน 3,472 ลานตันตอป ขณะที่ญี่ปุนปลอยกาซ       

โลกรอนปละ 1,225 ลานตันตอป และเมื่อพิจารณาตามภาคอุตสาหกรรม

สำคัญ พบวา กาซโลกรอน มาจากกิจกรรมของภาคการผลิตไฟฟารอยละ 43 

ภาคการขนสงรอยละ 32 และภาคอุตสาหกรรมรอยละ 25 
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ดังนั้น เพื่อเปนการลดผลกระทบที่คาดวาจะตามมา

ในอนาคตตามพิธีสารเกียวโต ซึ่งไดบรรจุกลไกสำคัญไว 

3 อยาง โดยกลไกที่เกี่ยวของกับประเทศกำลังพัฒนามี  

ชื่อวา กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development 

Mechanism หรือ CDM) ซึ่งหมายถึง การดำเนินการ   

รวมกันระหวางประเทศอุตสาหกรรมกับประเทศกำลัง

พัฒนา เพื่อชวยใหกลุมประเทศอุตสาหกรรมของโลก    

ซึ่งรวมถึงประเทศพัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน 

สหภาพยุโรป และประเทศในกลุมยุโรปตะวันออกเดิม 

รวม 41 ประเทศ  สามารถบรรลุเปาหมายของการลด    

การปลอยกาซใหไดตามพันธกรณี ควบคูไปกับการชวย

ใหประเทศกำลังพัฒนาสามารถพัฒนากิจกรรมของตน

อยางยั่งยืน โดยประเทศพัฒนาแลวจะมาลงทุนดำเนิน

โครงการเพื่อใหเกิดการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใน

ประเทศกำลังพัฒนา เชน กิจกรรมการปลูกปาและปรับ

คุณภาพดิน หรือการสนับสนุนการใชพลังงานที่สะอาด

ทดแทนพลังงานจากฟอสซิล จากนั้นก็จะนำปริมาณกาซ

ที่ลดไดจากการดำเนินกิจกรรมนั้น (เรียกวาโครงการ 

CDM) มาคำนวณ เปรียบเสมือนกับวาประเทศตนได

ดำเนินการลดกาซเรือนกระจกไปแลวในประเทศของ

ตนเอง ทั้งนี้การดำเนินการจะตองทำอยางสมัครใจ 

โปรงใส และมีการถายทอดเทคโนโลยีจากประเทศพัฒนา

แลวใหแกประเทศกำลังพัฒนาดวย ประเทศไทยอาจได

ประโยชนจากพิธีสารเกียวโตจากการทำโครงการ CDM  

ซึ่งกำลังอยูระหวางการดำเนินการจัดเตรียมของภาครัฐ   

 

º≈°√–∑∫∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ°—∫¿“§Õÿμ “À°√√¡‰∑¬ 
+ ผลดานบวก 

1. โรงงานอุตสาหกรรมที่ใชพลังงานชีวมวลเปนเชื้อเพลิงในการ

ประกอบการ เชน โรงงานสกัดน้ำมันปาลม โรงงานน้ำตาล และโรงงานอื่นๆ 

มีการพัฒนานำพลังงานกลับมาใชใหม และลดการปลดปลอยปริมาณกาซ

คารบอนไดออกไซดสูบรรยากาศโดยบำบัดดวยน้ำ และไดรับประโยชนจาก

การเปลี่ยนเทคโนโลยีใชของเหลือจากการผลิตอยางสรางสรรค สามารถลด

ตนทุนพลังงานได 

 

2. โรงงานผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน เชน พลังงานแสงอาทิตย 

ลม และคลื่น ไดรับการพัฒนาและสงเสริมการใชอยางแพรหลาย เพื่อเปน

ทางเลือกสำหรับแหลงพลังงานในอนาคต ซึ่งจะทำใหตนทุนการผลิตอุปกรณ

ผลิตกระแสไฟฟาถูกลง 

 

3. โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา เคมีภัณฑและเวชภัณฑ สามารถ

รองรับโอกาสการเกิดขึ้นของโรคและเชื้อโรคที่เปนทั้งโรคเกาที่เคยเกิดและ

หายไป รวมทั้งโรคใหมๆ ที่เกิดขึ้นในแหลงที่ไมเคยเกิด โดยสามารถพัฒนา

ตัวยาหรือเวชภัณฑใหมๆ  

 

4. อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณและเครื่องใชไฟฟาไดรับการพัฒนา

เทคโนโลยีที่สอดรับกับแหลงพลังงานใหมๆ และเปนอุปกรณที่ใชไฟฟาใน

ปริมาณที่ต่ำกวาเดิม ซึ่งจะสงผลดีตอผูบริโภคดวย 

 

5. อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณบำบัด/กำจัด/นำกาซกลับมาใชใหม จะมี

การพัฒนารูปแบบและความหลากหลายใหเหมาะสมกับอุตสาหกรรมแตละ

ประเภทที่ตองใชมากขึ้น 

 

6. อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑชีวภาพ จะไดรับการสงเสริมและ

พัฒนามากขึ้น เพื่อรองรับการบังคับใชกฎระเบียบการนำเขาของประเทศ

พัฒนาแลว เชน สหภาพยุโรป 

  

7.  อุตสาหกรรมสี สารเคลือบผิว และอุปกรณฉนวนกันความรอน จะมี

การวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับสภาวะความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ 

เชน คุณภาพของสีที่มีความคงทนทุกสภาวะอากาศ  
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- ผลดานลบ 

1.  อุตสาหกรรมที่ใชวัตถุดิบจากภาคเกษตรกรรม 

กำลังไดรับผลกระทบจากความผันผวนของวัตถุดิบ และ     

การแสวงหาแหลงวัตถุดิบใหมๆ ทำใหตนทุนการผลิต

เพิ่มขึ้น ตัวอยางที่เกิดขึ้น ไดแก การอพยพยายถิ่นที่อยู

ของปลาทูนา ทำใหปริมาณปลาที่จับไดลดลง โคนมให

ปริมาณนมลดลง นอกจากนี้ธัญพืชหลายชนิดมีปริมาณ

ผันผวนและไดรับความเสียหาย ทำใหระดับราคาปรับ  

ตัวสูงขึ้น เชน ขาวโพด ถั่วเหลือง และพืชน้ำมันอื่นๆ        

นอกเหนือจากปาลม ไดแก ดอกทานตะวันและเรปซีด 

2.  อุตสาหกรรมขนาดใหญที่ใชและปลดปลอย

พลังงานหรือกาซโลกรอนออกสูสิ่งแวดลอมในปริมาณ

มาก เชน โรงงานอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก กระจก  กระดาษ 

ปูนซีเมนต และโรงงานเหล็กและผลิตภัณฑขึ้นรูปตางๆ 

ตองปรับปรุงโดยเพิ่มอุปกรณดักเก็บหรือบำบัด เพื่อให

กาซที่ปลอยมีปริมาณลดลงและคุณภาพเปนไปตามที่รัฐ

กำหนด ทำใหตนทุนเพิ่มขึ้นมาก  

  

3. โรงงานผลิตไฟฟาจากการเผาฟอสซิล โรงงาน

ไฟฟาถานหิน รวมทั้งเหมืองถานหิน ตองเสียตนทุนเพิ่ม

ในเรื่องการลดการปลอยกาซ ซึ่งจะสงผลโดยตรงกับ

อุตสาหกรรมอื่นๆ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของตนทุนและ

ราคาเชื้อเพลิงอาจสงผลตอการปรับราคาคาไฟฟา ที่จะ

ทำใหตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น และสงผลตอประชาชนดวย

เชนกัน 

 

4. โรงกลั่นน้ำมันและโรงแยกกาซธรรมชาติ ตองปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี

และเพิ่มอุปกรณบำบัดกาซ ทำใหตนทุนการกลั่นหรือแยกกาซเพิ่มขึ้น สงผล

ตอระดับราคาของผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตอเนื่องและโรงงานปโตรเคมี ที่จะ

มีตนทุนวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมตอเนื่องเพิ่มขึ้น  

 

5. โรงงานผลิตเครื่องใชและอุปกรณไฟฟาที่ไมสามารถปรับเปลี่ยน

เทคโนโลยีใหสามารถประหยัดไฟฟา จะถูกทดแทนจากสินคาที่ใชพลังงาน 

ต่ำกวา ซึ่งอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงยายฐานการผลิตการลงทุนไปสูแหลงที่

พรอมกวา 

 

6. โรงงานบรรจุภัณฑจากพลาสติก และอุตสาหกรรมที่ใชบรรจุภัณฑ     

ที่ผลิตจากโรงงานที่ไมมีระบบการบำบัด จะถูกกีดกันทางการคาเพิ่มขึ้น โดย

ประเทศพัฒนาแลวจะนำประเด็นการปลอยกาซโลกรอนมาเปนขออางใน 

การกีดกันทางการคา และจะสงผลตอเนื่องกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามมา 

  

7. การปรับเปลี่ยนและการกำหนดประเทศที่ตองถูกจำกัดการปลอย  

กาซโลกรอน หากทุกประเทศลงสัตยาบันในพิธีสารเกียวโต คาดวาจะมี      

การกำหนดประเทศที่ตองถูกจำกัดฯ ใหม และประเทศไทยอาจเปนหนึ่งใน

ประเทศที่ตองเสียสิทธิ์การขายคารบอนเครดิต และจะตองจัดทำโครงการ 

CDM ใหกับประเทศเพื่อนบานแทนการที่จะไดรับจากประเทศพัฒนาแลว  

  

8. ขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมของไทยปจจุบันแทบ

จะไมไดเปรียบประเทศคูแขง หากถูกประเด็นการกีดกันทางการคาในรูปแบบ

การใชปริมาณการปลอยกาซโลกรอน และสินคาที่ผลิตไดตองถูกทำใหมี

ตนทุนเพิ่มขึ้นจากการปรับเทคโนโลยีที่ตองนำเขาจากประเทศที่เปนเจาของ

เทคโนโลยีดวยแลว ยิ่งจะทำใหขีดความสามารถในการแขงขันในภาพรวม    

ยิ่งดอยลงไปอีก 

 



Office of Industrial Economics 
Vol.3 No.10 2007 

11

 

สำหรับในประเด็นที่คาดวาแยที่สุดจากการลงนามใน

พิธีสารดังกลาว คือ การสูญเสียโอกาสที่ไทยจะเปนผูได

รับเงินจากการขายสิทธิ์คารบอนเครดิต หรือไดรับเงิน

สนับสนุนในการทำโครงการ CDM  หากสมมติวามี     

การพิจารณาขอมูลการปลอยกาซโลกรอนในปจจุบัน เพื่อ 

กำหนดกลุมประเทศใหมๆ ที่ตองเปลี่ยนจากผูรับเปน       

ผูจายเงินเพื่อซื้อสิทธิ์คารบอนเครดิต เนื่องจากปริมาณ

การปลอยกาซโลกรอนของไทยที่เพิ่มขึ้นจนติดอันดับตนๆ  

ซึ่งจะสงผลโดยตรงกับอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญที่

ยังผลิตในประเทศอยู เชน อุตสาหกรรมปโตรเคมีและ

พลาสติก อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา (โรงถลุงเหล็ก

ที่กำลังกอสราง) โรงไฟฟาที่ใชถานหินหรือน้ำมันเปน     

เชื้อเพลิง โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานผลิตปูนซีเมนต และ

อุตสาหกรรมการผลิตที่ปลอยกาซโลกรอนโดยไมมี      

การบำบัดจะตองมีตนทุนเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยรัฐอาจ

ถูกพันธกรณีที่ลงสัตยาบันไวกำหนดใหตองจายคาปลอย

กาซโลกรอน ซึ่งจะสงผลตอขีดความสามารถในการแขงขัน 

โดยรวมของประเทศในที่สุด ทั้งนี้ จำเปนอยางยิ่งที่จะ     

ตองใหความสำคัญกับเรื่องการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี   

การผลิตใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และควรมีการศึกษา

การนำกาซที่จะปลอยออกสูสิ่ งแวดลอมกลับมาใช

ประโยชนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งโครงการปลูกปาที่ตองดำเนินการควบคูกันไป

อยางสม่ำเสมอ ซึ่งการกระทำที่กลาวมาจะมีประสิทธิภาพไดจำเปนตอง

อาศัยความรวมมือและแรงสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะ  

คนไทยทุกคนควรตระหนักและหันมารวมมือกันชวยลดปญหาโลกรอน และ

ยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใน

การประหยัดการใชพลังงาน รวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชอยางฟุมเฟอย 

หันมาใชอุปกรณไฟฟาประหยัดพลังงาน เดินทางดวยรถสาธารณะมากขึ้น  

ลดการกินทิ้งกินขวาง ลดการบริโภคอาหารที่ตองนำเขา ลดการใชถุงพลาสติก 

กระดาษ หรือใชซ้ำใหไดมากครั้งที่สุด และสนับสนุนสินคาจากบริษัทที่มี 

นโยบายอนุรักษสิ่งแวดลอมมากกวาบริษัทที่ยังไมเห็นคุณคา หากเรารวมมือ

กันเปลี่ยนพฤติกรรมตามตัวอยางเหลานี้ ก็จะทำใหโลกของเราคลายรอน     

ลงไดบาง… 

 
แหลงขอมูลอางอิง :  

1. บทความพิเศษ วงกต วงศอภัย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม            

 ตีพิมพในมติชนรายสัปดาห  หนา 30  วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2548 ปที่ 25 ฉบับที่      

 1283 

2. วารสารสารคดี ฉบับเดือนมีนาคม 2550 

✍
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Õÿμ “À°√√¡ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡  
·≈–Õÿμ “À°√√¡ Remanufacturing 

สิ่งแวดลอม เปนประเด็นที่ประเทศตางๆ ทั่วโลกใหความสำคัญมากขึ้นอันเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปญหามลภาวะเปนพิษ ทั้งทาง

น้ำ ดิน เสียง และอากาศ ปญหาโลกรอน (Global Warming) ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของขยะของเสียตางๆ ทั่วโลก ซึ่งเมื่อเผชิญปญหาตางๆ 

ดานสิ่งแวดลอมเหลานี้ ในดานอุตสาหกรรมประเทศพัฒนาแลวไดมีความพยายามในการแกไขปญหาดวยการสนับสนุนกระบวนการผลิต

ที่สะอาด การสงเสริมการใชสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึงมีกฎระเบียบควบคุมตางๆ เพื่อปกปองความปลอดภัยและปกปอง       

สิ่งแวดลอมของประเทศ เชน ระเบียบ WEEE, RoHS และ REACH ของ EU เปนตน 

 

อุตสาหกรรมสิ่งแวดลอมจึงเปนแนวทางหนึ่งในการแกไขปญหา โดยจะสามารถชวยลดปริมาณขยะ ปริมาณของเสีย และทำใหการใช

ทรัพยากรธรรมชาติมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในบางครั้งทำใหสินคามีราคาถูกลงและสามารถแขงขันไดมากขึ้นอีกดวย บทความนี้จึงจะ    

แบงออกเปน 2 สวน สวนแรกเปนเรื่องของอุตสาหกรรมสิ่งแวดลอมโดยทั่วไป และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตอภาคอุตสาหกรรม  

ของไทย สวนที่สองจะกลาวถึงอุตสาหกรรมสิ่งแวดลอมแบบใหมคือ อุตสาหกรรม Remanufacturing ที่กำลังอยูในความสนใจของ

ประเทศตางๆ เพิ่มมากขึ้น 
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1. Õÿμ “À°√√¡ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ 
1.1 ความหมายของอุตสาหกรรมสิ่งแวดลอม 

อุตสาหกรรมสิ่งแวดลอม (Environment Industry 

หรือ Eco Industry) จะมีการใหคำนิยามแตกตางกันออกไป 

โดยปกติแลวในความหมายกวางจะหมายถึงกิจกรรมที่

เกี่ยวของกับการผลิตสินคาและบริการ ในการวัด ปองกัน 

ลด หรือแกไขมลภาวะที่เกิดขึ้นกับน้ำ อากาศ ดิน รวมทั้ง

ปญหาที่เกี่ยวของกับของเสีย/ขยะ เสียงรบกวน และ

ระบบนิเวศน ซึ่งอาจรวมไปถึงเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 

สินคาและบริการที่ลดความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม และ

การลดมลภาวะตลอดจนใชทรัพยากรที่นอยลงไดดวย 

จากคำจำกัดความขางตน อุตสาหกรรมสิ่งแวดลอม 

จึงครอบคลุมกลุมอุตสาหกรรมอยางกวางขวาง โดยอาจ

แบงเปนประเภทไดดังนี้ 

 

1. อุตสาหกรรมที่ผลิตสินคาเพื่อใชในงานดานการขจัด 

บำบัด และปองกันดานสิ่งแวดลอม ซึ่งอาจเปนการผลิต

สารเคมีเพื่อบำบัดน้ำเสีย ผลิตอุปกรณการตรวจสอบ 

มลภาวะ อุปกรณขจัดขยะ (เชน เตาเผาขยะ) หรือสินคา

ใดๆ ก็ไดที่นำมาใชงานในดานสิ่งแวดลอม 

 

2. อุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีในการผลิตสะอาด 

จะหมายถึงอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมที่มีการปรับปรุง

กระบวนการผลิต จากเดิมที่กอใหเกิดมลภาวะมาใช

เทคโนโลยีที่ทำใหการผลิตไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  

3. อุตสาหกรรมสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Environment Preferred 

Product : EPP) จะหมายถึงสินคาทุกชนิดที่กอใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอม

ลดลง เชน สินคาที่ใชวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยอยสลายไดในการผลิต โดยอาจ 

รวมไปถึงสินคาที่ประหยัดการใชทรัพยากร (ไฟฟาหรือน้ำมัน) เชน เครื่องใช

ไฟฟาประหยัดไฟเบอร 5 รถยนต Eco-car เปนตน 

 

4. อุตสาหกรรมสินคาที่นำทรัพยากรกลับมาใชใหม ไดแก สินคา Recycle, 

Remanufacturing และ Repair ตางๆ ซึ่งนอกจากจะทำใหเกิดการประหยัด

จากการนำสินคาหรือบางสวนที่ยังสามารถใชไดกลับมาใชใหมไดแลว ยัง 

สามารถชวยแกปญหาในเรื่องการลดปริมาณขยะเหลือทิ้งลงไดอีกดวย  

 

1.2. ความสำคัญของอุตสาหกรรมสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมสิ่งแวดลอมมีความสำคัญในเชิงเศรษฐกิจตอประเทศตางๆ 

โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแลวอยางมาก อุตสาหกรรมสิ่งแวดลอมใน    

กลุม EU มีมูลคากวา 180 พันลานยูโรในป 1999 โดยมีปริมาณการลงทุนสูง

ถึง 54 พันลานยูโรในปเดียวกัน กอใหเกิดการจางงานโดยตรงกวา 2 ลานคน 

ในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมทั้งหมด 

 

ขนาดของตลาดสินคา/บริการสิ่งแวดลอมทั่วโลกคาดวามีมูลคาประมาณ 

550 พันลานยูโร โดยคาดวาจะมีการเติบโตประมาณ 5-8% ตอป โดยผูผลิต

สินคาสิ่งแวดลอมที่สำคัญของโลก ไดแก สหรัฐฯ และกลุมประเทศ EU  

 

ในสวนของอุตสาหกรรม Recycle และ Reuse ในประเทศสหรัฐฯ หาก

รวมตั้งแตกิจกรรมในการเก็บรวบรวม นำสินคามาผานกระบวนการ จนถึงนำมา 

ผลิตใชใหม และการนำมาผลิตใหม (Remanufacturing) จะกอใหเกิด      

การจางงานมากกวา 36 ลานคน มีมูลคาของธุรกิจกวา 236 พันลานเหรียญ

สหรัฐฯ เฉพาะในอุตสาหกรรม Remanufacturing เพียงอยางเดียวประมาณ

กันวามียอดขายถึง 53 พันลานเหรียญฯ จากจำนวนบริษัท 73,000 บริษัท 
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ในประเทศไทยยังไมมีการสำรวจอยางจริงจัง แตคาด

วายังมีไมมากนักในอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีสูง เชน 

อุตสาหกรรม Remanufacturing และอุตสาหกรรม 

Recycle ที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง  

 

1.3. ผลกระทบจากปญหาดานสิ่งแวดลอมตอ

ภาคอุตสาหกรรม 

ผลกระทบตอประเทศพัฒนาแลว 
• มีการออกกฎระเบียบที่เขมงวดมากขึ้นในดาน     

สิ่งแวดลอม เชน  

- ระเบียบวาดวยการกำจัดเศษซากเหลือทิ้งจาก

ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Waste Electrical 

and Electronic Equipment : WEEE) ของ EU (เริ่มใช

งานในป 2005) โดยกำหนดใหประเทศที่สงเครื่องใช

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไปยัง EU จะตองรับผิดชอบใน

การทำลายเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่หมดสภาพ 

รวมทั้งเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจะตองสามารถ

ปรับสภาพ (Recovery) และนำกลับมาใชใหม (Recycle/ 

Reuse) ไดในอัตราที่กำหนดไว และหามใชสารอันตราย

ในการผลิต เชน สารตะกั่ว ปรอท แคดเมียม เปนตน  

 

- ระเบียบวาดวยการจำกัดการใชสารอันตรายใน

อุปกรณเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส หรือ Restriction 

of Hazardous Substances (RoHS) เปนมาตรการจำกัด 

การใชสารอันตรายบางชนิด เชน ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม 

ที่ใชในอุปกรณเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ที่จะนำ

เขาไปจำหนายใน EU 

 

- ระบบ REACH (Registration, Evaluation and Authorization of 

Chemical) ของ EU ในการควบคุมเคมีภัณฑ ที่กำหนดใหสินคาเคมีตองมี

การจดทะเบียน การประเมิน และการอนุญาตใหผลิต/จำหนาย/ใช/นำเขาใน

สหภาพยุโรป โดยผูผลิต/ผูนำเขาจะตองยื่นขอจดทะเบียนสารเคมี และยื่น

ขอมูลรายละเอียดทั้งดานเทคนิคและรายงานความปลอดภัยของสารเคมี     

ซึ่งผูผลิต/ผูนำเขามีหนาที่จะตองจัดวิเคราะหประเมินความเสี่ยง (Risk 

Assessment) ตางๆ ที่จะเกิดจากสารเคมีนั้นๆ 

 

- ระเบียบ EuP (Energy-using Product) เปน “กรอบขอกำหนด       

การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจสำหรับผลิตภัณฑที่ใชพลังงาน” เพื่อวาง

กรอบในการออกขอกำหนดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Ecodesign) 

สำหรับผลิตภัณฑที่ใชพลังงาน (EuP) เพื่อใหมั่นใจไดวา EuP ที่เปน

ผลิตภัณฑรักษสิ่งแวดลอม (Ecoproducts) จะสามารถวางตลาดไดอยาง    

เสรีทั่วสหภาพยุโรป  

 

• มีการยายฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไป

ประเทศในโลกที่สาม ที่มีระเบียบขอบังคับไมเขมงวด 

 

• มีการสนับสนุนใหมีการใชสินคาที่ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ

กระบวนการผลิตที่ใชเทคโนโลยีที่กอใหเกิดมลภาวะลดลง เชน การออกฉลาก 

Green dot สำหรับสินคาที่สามารถนำกลับมาใชประโยชนใหม (Reuse) 

ฉลาก Eco-label สำหรับสินคาที่ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอมตลอดอายุและ     

ขั้นตอนการผลิตของผลิตภัณฑ ฉลาก Green-label สำหรับสินคาที่มีคุณภาพ

และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิด

เดียวกัน  
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ผลกระทบตอประเทศกำลังพัฒนา 
• ปญหาสิ่งแวดลอมมีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจาก 

ขาดมาตรการควบคุมและการบังคับใชกฎหมายที่เขมแข็ง 

เพียงพอ มีการยายการผลิตที่กอใหเกิดมลภาวะหรือที่    

กอใหเกิดขยะมากขึ้นจากประเทศพัฒนาแลว รวมถึงมี

การนำขยะของเสียเขามาทิ้งในประเทศ 

 

• ขอบังคับดานสิ่งแวดลอมของประเทศพัฒนาแลว 

กลายเปนขอกีดกันทางการคาตอประเทศกำลังพัฒนา  

 

• มีความกดดันจากประเทศพัฒนาแลวใหมีการเปด

เสรีทางการคาสินคาสิ่งแวดลอมในกรอบตางๆ เชน WTO 

เอเปค รวมถึง FTA ซึ่งถาหากสำเร็จ ประเทศที่กำลัง

พัฒนาจะเสียเปรียบทางการคาเนื่องจากขาดเทคโนโลยีที่

ทันสมัยของการผลิตสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 

ประเทศพัฒนาแลวทั้งประเทศในกลุม EU และ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ใหความสำคัญกับสิ่งแวดลอม   

เปนอยางมาก โดยทั้งสองประเทศใหความสำคัญกับ    

การพัฒนาสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (EPP) รวมถึง

สินคาที่ประหยัดพลัง และการพัฒนากระบวนการผลิตที่

มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย (PPM) และสินคาที่มี

การนำกลับมาใชซ้ำ (Recycle/Remanufacturing)       

จนกลายเปนผูผลิตสำคัญของโลก และมีความพยายาม

ผลักดันใหประเทศตางๆ ทั่วโลกยอมรับในสินคาเหลานี้  

ดังนั้นภาคอุตสาหกรรมไทยจึงจำเปนตองมีการปรับตัวเพื่อรองรับปญหา

เหลานี้ โดยตองมีการพัฒนาสินคาใหเหมาะสมและสอดคลองกับระเบียบ    

ขอบังคับดานสิ่งแวดลอม ตลอดจนเปลี่ยนอุปสรรคเปนโอกาส เพื่อใน        

การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม และชวยลดปญหา         

สิ่งแวดลอมและขยะของประเทศไปพรอมๆ กัน 

2. Õÿμ “À°√√¡ Remanufacturing  
2.1 ความหมายของอุตสาหกรรม Recycle และอุตสาหกรรม 

Remanufacturing 

การ Recycle จะเปนระบบบูรณาการที่เริ่มตนตั้งแตการเก็บรวบรวม    

เศษวัสดุหรือขยะตางๆ กระบวนการคัดแยก นำมาผลิตเปนวัตถุดิบใหม     

รวมไปถึงอุตสาหกรรมที่นำเอาวัตถุที่ผานกระบวนการ Recycle มาผลิตเปน

สินคา ซึ่งมีกลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของหลายอยาง โดยเฉพาะอุตสาหกรรม

กระดาษ เหล็ก พลาสติก คอมพิวเตอร สำหรับอุตสาหกรรม  Remanufacturing 

จะเกี่ยวของกับการผลิตสินคาปลายน้ำ โดยนำเอาสินคาสำเร็จรูปที่ใชงาน

แลวมาปรับปรุงสภาพเพื่อใหนำมาใชงานไดอีกครั้งหนึ่ง โดย Remanufacturing 

เปนกระบวนการขั้นสูงในการนำสินคาเกามาทำการแยกชิ้นสวน และ

ทำความสะอาด ซอมแซม หรือเปลี่ยนชิ้นสวนใหม แลวจึงนำมาประกอบใหม

เพื่อใหสินคามีสภาพเหมือนสินคาใหม มีอายุการใชงานเหมือนสินคาใหม   

ทุกประการ 

2.2 ขอดีและขอเสียของอุตสาหกรรม Remanufacturing 

ขอดีของสินคา Remanufacturing 
1. มีราคาถูกกวาสินคาใหม ทำใหผูบริโภคในประเทศสามารถซื้อสินคา

ไดในราคาถูกลง โดยเฉพาะในสินคาอุปกรณการแพทยที่มีราคาสูง  

2. การนำสินคามาผลิตใหมเปนการชวยลดปญหาดานสิ่งแวดลอม โดย

สามารถลดจำนวนขยะและลดการใชทรัพยากรธรรมชาติลงได ดวยการนำ

ชิ้นสวนที่ยังสามารถใชงานไดดีมาใชงานใหมอีกครั้ง 

3. เปนสินคาที่ตามปกติผลิตโดยใชแรงงาน จึงอาจเปนโอกาสของภาค

อุตสาหกรรมในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ รวมถึงอาจสามารถสงเสริมใหเกิด

การลงทุนในประเทศไทยได 
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ขอเสียของสินคา Remanufacturing 
1. ในสวนที่ผูผลิตเปนผูทำการผลิตใหมเองแลว ยังมีสินคาที่ผูผลิตรายเล็กเปนผูผลิต จึงไมมีการรับประกันและอาจมีคุณภาพต่ำ     

ซึ่งอาจทำใหผูบริโภคไดใชของคุณภาพไมดี และอาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

2. การสนับสนุนใหมีการผลิตแบบ Remanufacturing ในประเทศ อาจทำใหเกิดการนำเขาชิ้นสวนหรือสินคาเกาจากตางประเทศ    

เขามาผานกระบวนการผลิต ซึ่งจะมีชิ้นสวนบางสวนที่ไมสามารถนำมาใชไดอีกเหลือเปนขยะ และอาจทำใหมีปญหาดานสิ่งแวดลอม  

หรือมีตนทุนในการกำจัดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้อาจทำใหถูกใชเปนแหลงในการทิ้งเศษของเสียเหลานั้นได 

 

2.3. ปญหาทางการคาของอุตสาหกรรม Remanufacturing 

ประเทศไทยในขณะนี้ไมมีการกดีกันโดยตรงในการนำเขาสินคา Remanufacturing โดยมีระเบียบที่เกี่ยวของ 2 สินคา คือ 

1. เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องการอนุญาตใหนำเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวที่เปนวัตถุอันตรายเขามาในราชอาณาจักร  ที่กำหนดใหสินคาเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาม

รายการที่กำหนด (เชน ตูเย็น โทรทัศน เครื่องเลนวิดีโอ/ดีวีดี เครื่องซักผา พัดลม โทรศัพท ฯลฯ) เปนวัตถุอันตรายประเภท 3 ที่ตอง          

ขออนุญาตในการนำเขา แตอยางไรก็ตามยังอนุญาตใหนำเขามาจำหนายไดภายใตเงื่อนไขวาสินคาตองมีคุณภาพดี ไดมาตรฐาน มีอายุ

การใชงานที่นานพอ และตองมีการรับรองคุณภาพ สำหรับสินคาที่นำเขามาทำการปรับปรุง ดัดแปลงใหใชงานได คัดแยก และแปรสภาพ 

ก็อนุญาตใหทำได โดยตองมีความคุมคาทางเศรษฐกิจ ตองนำเขาตามกำลังการผลิต และนำเขาไดจากประเทศอนุสัญญาบาเซล เปนตน 

2. เครื่องมือและอุปกรณการแพทย เครื่องมือและอุปกรณการแพทยที่ใชแลวหรือเสื่อมสภาพจะตองขออนุญาตนำเขาจาก อย. ตาม 

พ.ร.บ. เครื่องมือการแพทยซึ่งโดยปกติแลวจะไมอนุญาตใหนำเขา ยกเวนในกรณีที่เปนการบริจาคเทานั้น 

จากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม ประเทศไทยจึงควรมีการเตรียมความพรอมโดยตองมีการศึกษาอุตสาหกรรม             

สิ่งแวดลอมอยางจริงจัง ทั้งในเรื่องโครงสรางของอุตสาหกรรม มูลคาของอุตสาหกรรม โอกาสและอุปสรรค ตลอดจนปญหาในการดำเนิน

การศึกษาระเบียบขอบังคับดานสิ่งแวดลอมตางๆ ของประเทศพัฒนาแลว และควรมีการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งแวดลอม     

ในสวนของอุตสาหกรรม Recycle และ Remanufacturing และผลักดันใหภาคอุตสาหกรรมไทยมีเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด มี           

ขีดความสามารถในการผลิตสินคาที่เปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม 

 
✍
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กระแสน้ำมันแพงเปนภาพที่ตามมาหลอกหลอนประชาชน

ทุกชนชั้นในสังคม ซึ่งจากการที่ราคาน้ำมันดิบทะยานอยาง      

ตอเนื่องในชวงไมกี่ เดือนที่ผานมา จนถึงระดับราคา 100 

ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรล ทำใหหลายฝายตางกังวลถึงขั้นมี

การวิเคราะหในแวดวงนักเศรษฐศาสตรวาอาจนำไปสูวิกฤติ

ขาวยากหมากแพงได หากไมมีการเตรียมการรองรับที่ดี 

 

สำหรับแวดวงอุตสาหกรรม ณ วันนี้ เมื่อราคาน้ำมันแพง

ยอมทำใหตนทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นเปนเงาตามตัว โดยเฉพาะ

ตนทุนการขนสงจึงมีเพียงมาตรการเดียวที่จะชวยคงสถานการณ 

เติบโตไวได นั่นคือมาตรการดานการบริหารจัดการโลจิสติกส  

และนี่คืออีกตัวอยางหนึ่งที่เปนผลสืบเนื่องจากการศึกษาดูงาน 

ณ บริษัท Cromwell เมือง Leicester ประเทศอังกฤษ  ซึ่งมี   

การบริหารจัดการดานนี้อยางลงตัว สำนักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม (สศอ.) โดยทานรองผูอำนวยการสำนักงานฯ 

(นายอุดม วงศวิวัฒนไชย) พรอมขาราชการอีก 5 คน เปน        

ผูแทน สศอ. ไปศึกษาดูงาน เพื่อนำแนวคิดและประสบการณ  

ที่เก็บเกี่ยวไดในครั้งนี้มาประยุกตใชกับการดำเนินงาน สศอ. 

เพื่อใหภาคอุตสาหกรรมสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางมั่นคง 

 

บริษัท Cromwell ตั้งอยูที่เมือง Leicester ซึ่งอยูหางจาก

กรุงลอนดอน ใชระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง    

การศึกษาดูงานของคณะจาก สศอ. ครั้งนี้ บริษัทฯ ไดมอบหมาย 

ให M.r. Martin Cooke, Operations Director, Cromwell 

Logistics/International Sales เปนผูตอนรับและพาเขา     

เยี่ยมชมการดำเนินงาน พรอมทั้งอธิบายอยางเปนกันเอง ขอมูล 

เบื้องตนที่ไดรับจากผูแทนบริษัททำใหรูวา บริษัท Cromwell 

กอตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 1970 โดย Michael Gregory มี

ที่ทำการแหงแรกที่เมือง Leicester วัตถุประสงคสำคัญของ

บริษัทคือการเปน “บริษัทจัดหาสินคาอุตสาหกรรมสมบูรณแบบ” 

ซึ่งยอมหมายความถึงตองมีระบบบริหารจัดการที่ดี เริ่มตั้งแตรับคำสั่ง

ซื้อสินคาจนถึงการสงมอบสินคาแกลูกคาดวยความรวดเร็ว 

 

ปจจุบัน Cromwell เปนบริษัทจำหนายสินคาอุตสาหกรรมของ

อังกฤษที่ใหญที่สุด และไดรับมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งเปนมาตรฐาน

ระบบการบริหารจัดการคุณภาพสำหรับองคกรที่ทำการผลิตอยางครบ

วงจร นับแตการออกแบบ การพัฒนา การผลิต การสงมอบ การติดตั้ง 

และการใหบริการหลังการขาย มีพนักงานมากกวา 1,600 คน มี 

ความโดดเดนในการจัดจำหนายสินคาอุตสาหกรรม โดยมีศูนยกลาง

กระจายสินคาอุตสาหกรรม 56 แหงทั่วโลก และมีบริษัทในเครือที่

เชี่ยวชาญเฉพาะดาน 4 แหง ที่ดูแลดานสงออกสินคาอุตสาหกรรม    

ใน 37 ประเทศ ครอบคลุม 5 ทวีป มีทีมงานวิศวกรฝายขายที่พรอม

บริการลูกคาตลอดเวลาในแตละภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีการวิจัย

สินคาทั่วโลกรวมทั้งฝายวิเคราะหสินคา มีทีมงานศึกษาวิธีการผลิต 

ทั่วโลกเชนกัน 

 

ดานระบบบริการขอมูลของบริษัทเพื่อรองรับการสั่งซื้อสินคาและ

บริการ ไดมีการวางระบบไวอยางดี เพื่อใหสามารถสงมอบสินคา   

อยางรวดเร็ว (วันตอวัน) ซึ่งสะทอนถึงความสามารถในการบริหาร

จัดการโลจิสติกสไดเปนอยางดี โดยบริษัทมีเปาหมายจะขยายสาขา 

ครอบคลุมทั่วประเทศอังกฤษใหถึง 55 สาขา  ภายในป 2010 (ปจจุบัน 

มี 46 สาขา) ซึ่งเขาใจไดวา ดวยสาขาที่ครอบคลุมและมีระบบ      
เชื่อมโยงขอมูลที่ดี สามารถสงคำสั่งซื้อไปยังสาขาที่ใกลลูกคาที่สุด
เปนผูสงมอบสินคา จึงทำใหเกิดความรวดเร็ว ตนทุนการขนสงไมสูง 
สอดคลองกับเปาหมายของบริษัทที่จะขยายสาขาเพิ่ม เพื่อเปน      
การดูแลลูกคาไดอยางครอบคลุมและลดตนทุนการขนสงไปในตัว 

∫∑§«“¡æ‘‡»… 
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บริษัท Cromwell ในประเทศอังกฤษ มีสินคาคงคลังมูลคา   

19 ลานปอนด หรือประมาณ 1,300 ลานบาท สำหรับการกระจาย

ไปทั่วประเทศ และอีกกวา 19 ลานปอนด เพื่อกระจายไปทั่วโลก 

การดำเนินงานคลังสินคาของบริษัทมีการสตอกสินคาอุตสาหกรรม 

มากกวา 70,000 รายการ โดยจัดเก็บสินคาไวอยางเปนหมวดหมู 

เพื่อสะดวกตอการบริการลูกคาที่สั่งซื้อสินคาเขามาไดตลอด 24 

ชั่วโมง ผานทางเว็บไซตของบริษัท ซึ่งใชเปนชองทางการจัด

จำหนาย รวมถึงการใหบริการขอมูลสินคาแกลูกคา นอกจากนี้

บริษัทยังใหบริการขอมูลสินคาผานแผนพับและแค็ตตาล็อกสินคา

ที่บริษัทจัดทำไวบริการเผยแพรอยางทั่วถึง 

 

สำหรับการบริหารจัดการสินคาคงคลัง มีการบริหารจัดการ

สินคาคงคลังดวยการใชโปรแกรมระบบบริหารสินคาคงคลังของ

บริษัทเอง เพื่อการสั่งซื้อสินคาที่มีประสิทธิภาพทำใหบริษัทไมตอง

กังวลวาสินคาจะขาดหรือคางขามป รวมทั้งสามารถสอบถามและ

ตรวจสอบขอมูลสินคาและสินคาคงเหลือที่เปนปจจุบันตลอดเวลา 

และเปนการประสานความคลองตัวกับทีมงานการขายของบริษัท

ไดรวดเร็วอยางเปนระบบ ซึ่งเปนการสรางความพึงพอใจใหกับ

ลูกคา 

 

ทั้งนี้ พนักงานบริษัท Cromwell ยังมีความมุงมั่นในการรวมงาน 

อยางใกลชิดกับลูกคาและตัวแทนการจำหนาย เพื่อผลประโยชน

ของทุกฝาย โดยบริษัทใหความสำคัญในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ซึ่งเปนสวนสำคัญใหสามารถดำเนินงานไดตาม

วัตถุประสงค เชน มีวิธีการคัดเลือกพนักงานเขาทำงาน มีจัดอบรม

และพัฒนาความรูใหพนักงานสามารถทำงานดวยความเชี่ยวชาญ   

จัดการทำงานเปนทีมงานรวมกันรับผิดชอบในแตละแผนก มี

เครื่องแบบใหพนักงานสวมใสใหเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ 

และสรางความรูสึกเปนสวนหนึ่งของบริษัท (พนักงานในสำนักงาน   

สวมใสเสื้อเชิ้ตสีฟาผูกเนกไท พนักงานที่ทำงานอยูในคลังสินคา

สวมใสเสื้อยืดสีดำที่มีตราของบริษัท) มีมาตรฐานความปลอดภัย

สำหรับพนักงาน โดยจัดหาเครื่องมืออุปกรณเพื่อปองกันอุบัติเหตุที่

อาจเกิดขึ้นในระหวางการทำงาน (พนักงานในคลังสินคาสวมใสเสื้อ 

คลุมสะทอนแสงเมื่อทำงานบริเวณพื้นที่คอนขางมืดหรือที่สูง) ซึ่ง

สิ่งเหลานี้เปนสวนหนึ่งในการดูแลพนักงานใหเกิดความรูสึกมั่นคง

ปลอดภัยในชีวิต เสมือนเปนการใหสวัสดิการแกพนักงานในทุกระดับ 

อยางเทาเทียมกัน และบริษัทยังมีกิจกรรมชวยเหลือสังคม โดย    

การบริจาคสุนัขเพื่อใชนำทางคนตาบอดเปนประจำทุกป 

 

จากการศึกษาดูงานการบริหารจัดการโลจิสติกสที่บริษัท  

Cromwell ในครั้งนี้ นับเปนประสบการณที่ดีสามารถประยุกต

ใชกับ สศอ. ในการบริหารจัดการดานการเชื่อมโยงขอมูล 

ขาวสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเชิงลึก โดยผูขอรับบริการ 

(ลูกคา) สามารถเขามาใชบริการขอมูลขาวสาร (สั่งซื้อสินคา) 

ที่ตรงตอความตองการ และไดรับบริการขอมูลขาวสาร (สง

มอบสินคา) อยางรวดเร็วและพึงพอใจ ผานทางเว็บไซต     

สศอ. ที่ www.oie.go.th ไปใชในการดำเนินงานเพื่อเปน   

การเตรียมความพรอมในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะฝาวิกฤติดาน

น้ำมันแพงดวยการบริหารจัดการโลจิสติกสที่ดีดวยกันตอไป 

 

ความยิ่งใหญของคลังสินคา Cromwell ผูบริหาร Cromwell อธิบายถึงกระบวนการลำเลียงสินคา

 หมวดหมูสินคาและทีมงานสำคัญยิ่ง คณะดูงาน สศอ. ที่หองแสดงสินคา Cromwell
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“บทบาทของ สศอ. ถามองในเรื่องของการจัด   

ทำยุทธศาสตร แผนงาน หรือผลักดันการปรับ

โครงสรางเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน

ของผูประกอบการไทยในภาคอุตสาหกรรมตางๆ    

ที่ผานมาเราก็ผลักดันในหลายๆ เรื่อง หลายๆ  

กรอบ ไมวาในเรื่องของอีโคคาร (รถยนตประหยัด   

พลังงานขนาดมาตรฐานสากล) แผนแมบทการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม และ 

แผนปจจัยโครงสรางพื้นฐานทางปญญา นอกจากนี้

เราก็มีบทบาทสำคัญในการทำยุทธศาสตรพัฒนา

อุตสาหกรรมรายสาขา โดยจัดสรรงบประมาณให 

กับสถาบันเฉพาะทางตางๆ เชน สถาบันพัฒนา

อุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันยานยนต สถาบันไฟฟา

อิเล็กทรอนิกส เปนตน เพื่อจัดทำแผนงานใน       

การพัฒนาอุตสาหกรรมเหลานี้” 

 

สำหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ สศอ.ยังไมมีงบประมาณ 

สนับสนุน เราก็ ไม ไดนิ่ ง เฉย แตก็จะไดรวมกันกับ         

ทางสมาคมหรือกลุมผูประกอบการในการดำเนินการ 

เตรียมแผนงานจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ซึ่งเราก็มองวา จะเขาไปดูวาสามารถชวยสนับสนุน

อยางไร เพื่อนำไปสูการจัดทำยุทธศาสตรพัฒนาอุตสาหกรรมใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งผลักดันใหเกิดการนำไปปฏิบัติ ซึ่งในป     

ที่ผานมาก็ประสบความสำเร็จไปคอนขางมาก และขณะนี้ สศอ.ก็กำลังดำเนินการอยูอีกในหลายอุตสาหกรรม เชน พลาสติก 

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

กระทรวง ทานโฆสิต ปนเปยมรัษฎ รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ทานปยะบุตร 

ชลวิจารณ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 

และทานจักรมณฑ ผาสุกวนิช ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

ที่ชวยสนับสนุนและผลักดันแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

อุตสาหกรรมตางๆ ใหเกิดขึ้น 

 

นอกจากนี้ยังมีเรื่องสมุดปกขาวของสหภาพยุโรป 

หรือ EU White Paper ซึ่ง สศอ.ก็ไดผลักดันขอ            

งบประมาณผานทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อดำเนินการในการเตรียม     

ความพรอม สงเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวก

ใหกับผูประกอบการในเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานและ       

กฎระเบียบในเรื่องนี้ ซึ่งก็ไดจัดทำแผนงานรองรับอยู     

ในหลายดาน ไมวาจะเปนเรื่องการพัฒนาหองปฏิบัติ      

การทดสอบและสอบเทียบ ตรวจสอบ การทดสอบ

ผลิตภัณฑตางๆ โดย สศอ.จะเปนเลขานุการและติดตาม

ความคืบหนาในการดำเนินงาน โดยมีคณะกรรมการ

ระดับกระทรวง มีทานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปน

ประธาน 

 

„π à«π¢Õß∫∑∫“∑∑’Ëª√—∫‡ª≈’Ë¬π‰ª¢Õß  »Õ. 
ในสวนบทบาทของ สศอ. ที่ไดพยายามสรางความเขมขนใหมากขึ้น 

ไดแก การชี้นำเตือนภัย การจัดทำขอมูลเชิงลึกดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

โดยสรางเปนเครือขาย Intelligence Unit รวมกับสถาบันตางๆ ภายใตสังกัด

กระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งสถาบันการศึกษาเพื่อเปนศูนยรวมขอมูลที่   

ครบถวน ทันสมัย สะดวกตอการใชงาน ขอมูลที่เผยแพรออกไปมีความถูกตอง 

นาเชื่อถือ และเปนที่ยอมรับของกลุมผูใชงานตางๆ ทั้งหนวยงานภาครัฐ 

เอกชน นักวิชาการ และผูประกอบการ 

 

ในบทบาทการชี้นำเตือนภัยในปที่ผานมา สศอ.ก็ไดสื่อสารขอมูลออกไป

สูสาธารณชนมากขึ้น ไดใหมีการแถลงขาวดัชนีอุตสาหกรรมเปนประจำ

เดือนทุกเดือน รวมทั้งศึกษาเกาะติดในประเด็นที่เปนที่สนใจ และสำรวจ   

เพิ่มเติมเรื่องที่จะเปนผลกระทบตอเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อ

เผยแพรขอมูลและแจงเตือนใหกับผูที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะผูประกอบการได

รับทราบและนำไปใชประโยชนไดอยางทันทวงที 
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นอกจากนี้ การพัฒนา สศอ.เอง จะเห็นวาเราก็

พยายามปรับองคกรไมวาในเรื่องของภาพลักษณองคกร

มี โลโก ใหมที่ สื่ อถึ งความเปนพันธมิตรใกลชิดกับ              

ผูประกอบการมากขึ้น และการปรับโครงสรางก็ไมได 

ปรับมาก เพียงแตปรับจาก “กอง” ขึ้นเปน “สำนัก” โดย        

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ (กศ.) เปลี่ยน

เปน “สำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ” และ

ศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ศปศ.) ไปเปน 

“สำนักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม” เพื่อใหสามารถเพิ่ม

อำนาจหนาที่รองรับงานที่เพิ่มขึ้น ตัวอยางเชนที่ผานมา 

พูดไดวา กศ. แทบจะมีบทบาททำหนาที่แทนกระทรวง

อุตสาหกรรมในเรื่องเกี่ยวกับการตางประเทศ ในเรื่องของ

ความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน รวมไปถึงการศึกษา

วาจะใชประโยชนจาก FTAs ตามกรอบความตกลงตางๆ 

เพิ่มขึ้นอยางไร รวมทั้งทำหนาที่ติดตามการดำเนินงาน

ตาม FTA ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

ในเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการภายในของ สศอ. 

ที่ผานมาก็นับวามีความคืบหนาไปอยางมาก เชน การจัด  

ทำ PMQA ที่เขามาชวยพัฒนาองคการในหลายๆ สวน 

โดยเฉพาะการจัดการความรู หรือ KM (Knowledge 

Management) เชน การเปดตัว “หองสมุด Knowledge 

Center” ที่ไดปรับปรุงพัฒนาเพิ่มหนังสือวารสาร เพื่อ    

ใหเปนหองสมุดที่เปนศูนยรวมของขอมูลขาวสารดาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำหรับใหบริการทั้งแกบุคลากร

ของ สศอ.เองและบุคคลภายนอก การพัฒนาเจาหนาที่ของ สศอ.ก็ไดทำ 

เรื่องของ Core Competency และ HR Scorcard ภาคราชการมาใช เพื่อที่

จะมุงสนองประโยชนแกภาคอุตสาหกรรมและผูประกอบการมากขึ้น เชน 

การพัฒนาผูนำ Leadership ที่ไมใชหมายถึงเฉพาะผูนำองคกรเทานั้น      

แตหมายถึงผูนำการเปลี่ยนแปลงในองคกรเองดวย ซึ่งพยายามกระตุนให        

เจาหนาที่ของ สศอ.มีความคิดริเริ่มสรางสรรคใหมๆ ในการที่จะปรับปรุง   

และพัฒนางานขององคกร มีการแตงตั้งคณะทำงานในหลายๆ เรื่องขึ้นมา 

แมแตเรื่องของสุขภาพและการปรับบทบาทในการชวยเหลือสังคม เปนตน  

 

นอกเหนือจากที่จะปรับปรุงภารกิจที่ทำกันอยูและงานประจำใหดีขึ้น    

ก็ไดสนับสนุนใหเจาหนาที่ สศอ.ออกไปสรางเครือขายกับผูประกอบการ       

มีการจัดไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหมีความรู     

ความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือทิศทางของอุตสาหกรรมมากขึ้น และจัด

ฝกอบรมใหกับเจาหนาที่หลังจากไปดูงานแลว ซึ่งก็จะมาชวยใหการทำงาน 

ไดดีขึ้นดวย 
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สิ่งที่จะดำเนินการก็เปนเรื่องแผนแมบทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ

ภาคอุตสาหกรรม (Productivity) และการปรับโครงสรางขีดความสามารถใน       

การแขงขันของอุตสาหกรรมตางๆ ก็จะผลักดันอยางตอเนื่อง รวมถึงจัดทำ

ยุทธศาสตรหรือแผนแมบทตางๆ ที่แมวากระทรวงอุตสาหกรรมจะไมมีสถาบันฯ

รองรับ แตก็พยายามทำออกมาใหครบ โดยมุงเนนการพัฒนาและสรางภูมิคุมกัน

ที่ดีใหแกภาคอุตสาหกรรมของไทยใหดำรงอยูไดอยางมั่นคงยั่งยืน สามารถพึ่ง

ตนเองและขยายตัวอยางมีเสถียรภาพในระยะยาว 

สำหรับแนวโนมอุตสาหกรรม ป 2551 ที่ประมาณการการขยายตัวออกมาก็ นาจะดีกวาปนี้ อุตสาหกรรมหลักๆ เชน ยานยนตยังคงจะ

ขยายตัวไดดีตอเนื่อง และมีปจจัยบวกอยูหลายปจจัย เรื่องการเมืองที่มีรัฐบาลใหมนาจะมีนโยบายที่ชัดเจนมากขึ้น การลงทุนในอุตสาหกร

รมหลักๆ มีโครงการเมกะโปรเจกตรออยู ก็จะชวยกระตุนความมั่นใจในการลงทุนของภาคเอกชน แตก็มีปจจัยลบไมวาจะเปนจากคา    

เงินบาท ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ในญี่ปุนการเติบโตอาจจะชะลอตัวลง แตก็ยังมองวา JTEPA ชวยให     

การสงออกของเราดีขึ้น 

โลโกใหม สนง. เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ‘OIE’  
นำ สศอ. กาวสูยุคใหม 
----------------------------------------------------- 

 

 

 

           

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ไดเปดตัวโลโกใหม จากเดิมที่ใชรูป        

พระนารายณมาเปนการใชอักษรยอ “OIE” หรือ Office of Industrial Economics  

   

อักษร “O” คือ Office หมายถึง หนวยงาน สศอ.  

อักษร “I” คือ Industrial หมายถึง ภาคอุตสาหกรรม 

อักษร “E” คือ Economics หมายถึง เศรษฐกิจ  

โดยอักษร O ที่อยูดานหลัง หมายถึง สศอ. จะเปนหนวยงานผูผลักดันใหภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ 

(อักษร I และ E) ไปสูความสำเร็จ  

สำหรับสีที่ใช สีสม หมายถึง สีที่ตรงกับวันสถาปนา สศอ. สวนสีบรอนซ หมายถึง สีของโลหะที่แสดงถึง

อุตสาหกรรม ความกาวหนา/ทันสมัย และอนาคต ซึ่งการเปลี่ยนโลโกใหมในครั้งนี้จะใชในการเผยแพรขาวสารและ

กิจกรรมของ สศอ. สวนรูปพระนารายณยังคงใชเปนสัญลักษณของทางราชการอยู 

สำหรับการสรรหาโลโกใหมในครั้งนี้ ไดผานการคัดเลือกภายใตคอนเซ็ปตที่ สศอ. กำหนด และมีการปรับปรุง

กอนที่จะใหเจาหนาที่ สศอ. ลงคะแนนโหวดเลือกในขั้นตอนสุดทาย 

ดร. อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กลาววา โลโกใหมของ สศอ. 

วาถือเปนการรีแบรนดิงสำนักงาน และเปนสิ่งที่ สศอ. จะสรางใหเห็นถึงความเชื่อมั่นที่ภาครัฐและภาคเอกชนมีตอ 

สศอ. ในฐานะหนวยงานที่มีบทบาทหนาที่โดยตรงในการนำเสนอยุทธศาสตร นโยบาย และแผนงาน เพื่อพัฒนา

อุตสาหกรรมของประเทศ และชี้นำเตือนภัยดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาการดำเนินการศึกษา

วิจัย และจัดทำขอมูลดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเชิงลึกเพื่อเผยแพรแก หนวยงานภาครัฐ/เอกชน และใหบริการ

เพื่อสนองประโยชนผูประกอบการ และประชาชนทั่วไปใหเขมขนมากยิ่งขึ้น 

 



Office of Industrial Economics 
Vol.3 No.10 2007 

23

¥—™π’Õÿμ “À°√√¡‰μ√¡“ ∑’Ë 3  
·≈–·π«‚πâ¡‰μ√¡“ ∑’Ë 4 ªï 2550 

¿“«–·≈–·π«‚πâ¡‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡‰∑¬    
°≈ÿà¡ß“π¥—™π’·≈–«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ 
»Ÿπ¬å “√ π‡∑»‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡ 

ดัชนีอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 3/2550 (กรกฎาคม–กันยายน 2550) เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนพบวา ดัชนีผลผลิต ดัชนีการสงสินคา  

ดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง ดัชนีอัตราสวนสินคาสำเร็จรูปคงคลัง ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น แตดัชนีผลิตภาพแรงงาน

อุตสาหกรรมลดลง 

 

ดัชนีผลผลิต (มูลคาเพิ่ม) 160.10 162.31 174.82 7.71 9.20 

ดัชนีผลผลิต (มูลคาผลผลิต) 168.75 165.37 179.35 8.45 6.28 

ดัชนีการสงสินคา 166.09 163.72 177.26 8.27 6.73 

ดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง 190.11 180.96 186.34 2.97 -1.98 

ดัชนีอัตราสวนสินคาสำเร็จรูปคงคลัง 170.75 160.22 183.52 14.54 7.48 

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 115.90 115.31 115.95 0.56 0.04 

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 134.17 138.45 137.78 -0.48 2.68 

อัตราการใชกำลังการผลิต 67.95 64.84 66.98   

ดัชนีอุตสาหกรรม 
ไตรมาสที่ 
3/2549 

(ก.ค.-ก.ย.) 

ไตรมาสที่ 
2/2550 

(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาสที่ 
3/2550 

(ก.ค.-ก.ย.) 

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
เทียบกับ 

ไตรมาสกอน (%) 

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
เทียบกับไตรมาส 

เดียวกันของปกอน (%) 

(ฐานเฉลี่ยรายเดือน ป 2543 และเปนดัชนีที่ยังไมปรับผลกระทบของฤดูกาล)

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

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน พบวา 

ดัชนีผลผลิต ดัชนีการสงสินคา ดัชนีอัตราสวนสินคา

สำเร็จรูปคงคลัง ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และ

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น แตดัชนีสินคา

สำเร็จรูปคงคลังลดลง โดย 

 

ดัชนีผลิตอุตสาหกรรม (มูลค า เพิ่ ม ) มี 25 

อุตสาหกรรมที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น ไดแก การผลิตเครื่องจักร 

สำนักงาน เครื่องทำบัญชีและเครื่องคำนวณ การผลิต 

ยานยนต การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบ

อิเล็กทรอนิกส การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไปอื่นๆ    

การผลิตเครื่องแตงกาย ยกเวนเครื่องแตงกายที่ทำจากขนสัตว การผลิต

น้ำตาล การผลิตอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตรและเครื่องอุปกรณเกี่ยวกับ

การถายภาพ การผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และของที่เกี่ยวของ 

การผลิตเครื่องใชในบานเรือน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น การผลิตเม็ด

พลาสติก 
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ดัชนีการสงสินคา มี 26 อุตสาหกรรมที่มีการสง

สินคาเพิ่มขึ้น ไดแก การผลิตเครื่องจักรสำนักงาน   

เครื่องทำบัญชีและเครื่องคำนวณ การผลิตยานยนต   

การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไปอื่นๆ การผลิตน้ำตาล 

การผลิตหลอดอิ เล็ กทรอนิกสและส วนประกอบ

อิเล็กทรอนิกส การผลิตเม็ดพลาสติก การผลิตมอลต      

ลิกเคอและมอลต การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และ

กระดาษแข็ง การผลิตอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตร

และเครื่องอุปกรณเกี่ยวกับการถายภาพ 

ดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง มี 24 อุตสาหกรรม      

ที่มีสินคาสำเร็จรูปคงคลังเพิ่มขึ้น ไดแก การจัดเตรียม

และการปนเสนใยสิ่งทอรวมถึงการทอสิ่งทอ การผลิต       

ยานยนต การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก การผลิตรองเทา 

การผลิตลวดและเคเบิลที่หุมฉนวน การผลิตสตารชและ

ผลิตภัณฑจากสตารช การผลิตเครื่องใชในบานเรือน     

ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น การเลื่อยไมและการไสไม     

การผลิตรถจักรยานยนต 

 

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม มี 21 อุตสาหกรรม 

ที่มีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ไดแก การผลิต

เครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำบัญชีและเครื่องคำนวณ 

การผลิตรถจักรยานยนต การผลิตอุปกรณที่ใชในทาง

ทัศนศาสตรและเครื่องอุปกรณเกี่ยวกับการถายภาพ    

การผลิตยานยนต การผลิตผลิตภัณฑที่ ไดจากนม       

การผลิตหมอสะสมไฟฟา เซลลปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิ การผลิต

ผลิตภัณฑประเภทอบ การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง    

การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 

 

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม มี 31 อุตสาหกรรมที่มีผลิตภาพ

แรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ไดแก การผลิตเคมีภัณฑขั้นมูลฐาน ยกเวนปุย

และสารประกอบไนโตรเจน การผลิตน้ำตาล การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไป 

อื่นๆ การแปรรูปผลไมและผัก การผลิตเครื่องแตงกาย ยกเวนเครื่องแตงกาย 

ที่ทำจากขนสัตว การผลิตเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล รวมทั้งน้ำดื่มบรรจุขวด 

การผลิตเครื่องรับโทรทัศนและวิทยุ และสินคาที่เกี่ยวของ การผลิตเครื่องเพชร 

พลอยและรูปพรรณ และของที่ เกี่ยวของ การผลิตสบูและผงซักฟอก 

เคมีภัณฑที่ใชในการทำความสะอาดและขัดเงา เครื่องหอมและสิ่งปรุงแตง

สำหรับประทินรางกายหรือประเทืองโฉม 

 

อัตราการใชกำลังการผลิต มี 30 อุตสาหกรรมที่มีอัตราการใชกำลัง   

การผลิตเพิ่มขึ้น ไดแก การผลิตเครื่องรับโทรทัศนและวิทยุ และสินคาที่

เกี่ยวของ การจัดเตรียมและการปนเสนใยสิ่งทอรวมถึงการทอสิ่งทอ การผลิต

ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นน้ำมันปโตรเลียม การแปรรูปและการถนอม     

สัตวน้ำและผลิตภัณฑจากสัตวน้ำ การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก การผลิต

ผลิตภัณฑยางอื่นๆ  การผลิตอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น การผลิต    

เนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว การผลิตปูนซีเมนต ปูนขาวและ

ปนูปลาสเตอร 
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เมื่อทราบขาววาจะมีการเยี่ยมชมโรงงานผลิตปูนซีเมนต 

สมาชิกชาว สศอ.หลายทานตางมีความสนใจ และไมรีรอ

รีบลงชื่อเปนหนึ่งในผูรวมเดินทาง ทวากอนจะดูของจริง

ใหเห็นกับตานั้น ตองมีการกักตุนขอมูลกันซะหนอย      

ชองทางที่แสนงายคือเพียงคลิกเขาไปที่ www.oie.go.th  

ซึ่งเปนเว็บไซตของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม       

(สศอ.) เพื่อพบกับภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ทั้งใน   

ภาพรวมและแยกตามรายสาขา โดยขอมูลลาสุดบอกวา

ภาวะอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ชวง 3 เดือนแรกของป 

2550 มีปริมาณการผลิตและการจำหนายปูนซีเมนตใน

ประเทศเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับชวงกอน และ

ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ทั้งที่ในชวงตนป 

เปนชวงฤดูกาลกอสราง แตเนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

ชะลอตัวมาตั้งแตป 2549 เพราะตองเผชิญหนากับ     

การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันและอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัว 

สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ประกอบกับชวงครึ่งปหลังในหลาย

พื้นที่ตองประสบภาวะน้ำทวม ทำใหธุรกิจอสังหาริมทรัพย

ชะลอตัวลงอยางตอเนื่อง จนมาถึงในชวงตนป 2550   

แนวโนมเศรษฐกิจยังไมมีความชัดเจน ทำใหการลงทุน

ของภาคเอกชนและการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานตางๆ 

ของรัฐบาลยังคงชะลอตัว ทำใหความตองการใชปูนซีเมนต 

ภายในประเทศขยายตัวนอยกวาที่ประมาณการไว นี่เปน

คลังความรูเล็กๆ กอนจะไดสัมผัสกับตัวจริง... 

ªŸπ´’‡¡πμåπ—Èπ ”§—≠‰©π ? 
เมื่อลืมตาขึ้นมาทุกคนก็ตองพบเจอกับปูนซีเมนตแทบทั้งสิ้น เนื่องจาก   

วิถีชีวิตของเรานั้นเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการกอสราง และการสรางปจจัย

พื้นฐาน (Infrastructure) ซึ่งลวนแลวแตตองใชปูนซีเมนตเปนวัสดุสำคัญ    

ในการกอสราง ไมวาจะเปนทางดวน ทางยกระดับ รถไฟฟา และงานกอสราง 

นอกจากนี้ปูนซีเมนตยังเปนตัวบงชี้ไดวาธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 

เปนเชนไร ดังนั้นอุตสาหกรรมปูนซีเมนตจึงมีความสำคัญตอระบบเศรษฐกิจ

เปนอยางมาก  

 

ปจจุบันมีผูประกอบการผลิตปูนซีเมนต รวม 8 ราย มีกำลังการผลิตรวม

ประมาณ 56 ลานตัน/ป โดยผูผลิตรายใหญมีจำนวน 5 ราย ไดแก บริษัท  

ปูนซิเมนตไทยอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด บริษัท 

พีทีไอ โพลีน จำกัด บริษัท ปูนซีเมนตเอเซีย จำกัด และบริษัท ชลประทาน

ซีเมนต จำกัด สวนผูผลิตรายเล็ก จำนวน 3 ราย ไดแก บริษัท ภูมิใจไทย

ซีเมนต จำกัด บริษัท เซเม็กซ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สามัคคีซีเมนต 

จำกัด โดยบริษัท ปูนซิเมนตไทยอุตสาหกรรม จำกัด เปนผูผลิตรายใหญที่สุด 

มีกำลังการผลิตประมาณ 23 ลานตัน/ป 
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พอรูคราวๆ แลววา สถานภาพของอุตสาหกรรม      

ปูนซีเมนตเปนอยางไร ทีนี้ก็จะไดเห็นของจริงกันแลว 

พวกเรามุงหนาสูจังหวัดสระบุรี เมื่อถึงสระบุรีก็เลี้ยวขวา

ไปทางเขาใหญ ทวาจุดหมายมิใชเขาใหญ แตมาหยุด   

ตรงที่โรงงานผลิตปูนซีเมนต อันเปนที่ตั้งของ บริษัท           

ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน) อาจจะคุนๆ แตถา

บอกวาเปนผูผลิตปูนซีเมนตตรานกอินทรี ทุกคนตางพา

กันรองออ 

 

คุณธนิต ปุลิเวคินทร ผูบริหารของปูนซีเมนตนครหลวง  

เลาใหฟงวา ปูนซีเมนตนครหลวงเปนผูผลิตปูนซีเมนตที่

ใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศ “เรามีทั้งหมด 3 โรงงาน 

แบงเปนการผลิตปูนเม็ดและปูนซีเมนต ซึ่งมีกำลัง     

การผลิตราว 14 ลานตัน/ป ติดอันดับที่ 13 ของผูผลิต   

ปูนซีเมนตโลก” 

 

สวนขั้นตอนการผลิตดูไมยุงยาก เนื่องจากควบคุม

การผลิตดวยระบบคอมพิวเตอร เริ่มจากการระเบิดเหมือง 

หินปูนและหินเชลในบริเวณโรงงาน ซึ่งเปนวัตถุดิบหลัก

ในการผลิตปูนซีเมนต ตอดวยการเขาเครื่องโมหิน เพื่อ

บดหยาบกอนผสมแรเหล็กแลวบดละเอียดเก็บเขาไซโล 

เปนอันวาเสร็จสิ้นขั้นตอนกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ 

หลังจากนั้นเริ่มเขาสูขั้นตอนการผลิตปูนซีเมนต โดยนำ

วัตถุดิบที่บดละเอียดแลวอบดวยความรอนกอนเขาเตาเผา 

โดยเตาเผาจะมีอุณหภูมิสูงถึง 1450 องศาเซลเซียส 

กลายเปนปูนเม็ด จากนั้นจะถูกทำใหเย็นลง แคนี้ก็นำออกจำหนายไดแลว 

แตถาจะผลิตเปนปูนซีเมนตตองนำปูนเม็ดมาบดและผสมกับยิปซัมเล็กนอย 

จากนั้นนำเขาหมอบดปูนซีเมนตก็จะไดปูนซีเมนตผง และหลังจากตรวจสอบ

คุณภาพจนเปนที่มั่นใจแลวจะนำไปเก็บเขาไซโล เพื่อเตรียมบรรจุลงถุง หรือ

จัดสงเปนปูนซีเมนตผงที่เราเห็นขนสงผานทางรถยนตและรถไฟนั่นเอง 

 

°“°¢Õß‡ ’¬‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß·≈–«—μ∂ÿ¥‘∫∑¥·∑π™—Èπ¥’ 
การผลิตปูนซีเมนตจะมีตนทุนการผลิตหลักอยู 2 สวน คือ คาเชื้อเพลิง     

ที่สวนใหญจะใชถานหิน คิดเปนรอยละ 35 และคาไฟฟา รอยละ 35 ของ

ตนทุนการผลิต ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดมีการนำกากของเสียอุตสาหกรรมและ

เกษตรกรรมมาใชทดแทนเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิม นับวาเปนวิธีที่จะชวยแก

ปญหาดานสิ่งแวดลอมไดอีกวิธีหนึ่ง โดยปจจุบันปริมาณกากอุตสาหกรรมที่

ตองกำจัดในแตละปมีมากถึง 3  ลานตัน/ป 

แลวกากอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมอะไรบางที่นำมาเปนเชื้อเพลิงและ

วัตถุดิบทดแทนได ? 

• เชื้อเพลิงทดแทน ไดแก ปโตรเลียมโคก น้ำมันหลอลื่น จาระบี เศษผา

เปอน กระดาษเกา ธนบัตรเกา ใบไมแหง เปลือกตนยูคาลิปตัส กะลาปาลม 

แกลบ ขี้เลื่อย ยางรถยนต เศษยางขยะทั่วไป ชานออย ซังขาวโพด เหงามัน

สำปะหลัง 

• พลังงานทดแทน ไดแก เศษคอนกรีต อิฐหัก-อิฐหมอเผา เศษเซรามิก- 

สุขภัณฑ-กระเบื้อง แบบหลอปูนปลาสเตอร ขี้เถาถานหิน 

• เชื้อเพลิงและพลังงานทดแทน ไดแก หินน้ำมัน  (Oil shale) หางแร- 

เศษดินเหมือง ถานหิน (Tailing)  ตะกอนดินจากการขุดเจาะน้ำมัน (Drill 

Cutting Mud) 
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ชัยพร มานะกิจจงกล
สำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

เมื่อพูดถึงการประหยัดพลังงาน ทุกคนก็คงนึกถึง     

การประหยัดน้ำมันเปนหลัก และอาจจะบอกวาทุกวันนี้ก็

ประหยัดกันสุดๆ แลวนะเนี่ย ถาเดินไดคงเดินมาทำงาน

แลว แตเราลืมนึกถึงสิ่งที่อยูรอบตัว สิ่งที่เราตองสัมผัส

และใชอยูทุกวัน เชน เครื่องใชไฟฟาตางๆ ซึ่งบางครั้งสิ่ง

เล็กๆ นอยๆ ที่หลงลืมไปก็ทำใหเราทำรายโลกและทำราย

เงินในกระเปาอยางไมรูตัว 

โลกรอนขึ้นทุกวัน แตเครื่องใชไฟฟายังไงก็ยังตองใช 

ยิ่งใชก็ยิ่งเปลืองตังค แถมโลกยิ่งรอนขึ้นอีก แลวเราจะ   

ทำยังไงดี ไดยินบอยจนไมรูวาเปนคำถามหรือเปนคำบน

กันแน เมื่อครั้งที่ผูเขียนไปสัมมนาที่จังหวัดขอนแกน เห็น

บอรดที่ติดอยูอานแลวนาสนใจ เกี่ยวกับวิธีการประหยัด 

ไฟฟาอยางงาย รวมกับขอมูลเรื่องการเลือกซื้อเครื่องใช 

ไฟฟาของกระทรวงพลังงาน จึงอยากนำมาฝาก เมื่อได

อานบทความนี้แลวทุกทานก็จะพบวาการประหยัดไฟฟา

ไมใชเรื่องยาก และเรายังใชเครื่องใชไฟฟาทุกอยางได

ตามปกติ แตชวยใหเราปลอยกาซคารบอนไดออกไซดได

อยางพอเพียง และประหยัดเงินในกระเปาเอาไปทำอยางอื่น 

ไดอีกเยอะ 

 

Stand by ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“ :  –¥«°‡√“
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โหมดสแตนบายของทีวี สเตอริโอ เครื่องเลนดีวีดี และ

คอมพิวเตอร กินไฟตลอดเวลาแมไมเปดใชงาน ซึ่งอาจ

ทำใหตัวเลขคาไฟฟาของแตละบานสูงขึ้นไดอีกถึงปละ 

4,000 บาท โดยไมจำเปน สวนโทรศัพทมือถือ เครื่องเลน 

MP3 หรือกลองดิจิทัลก็เหมือนกัน ไมจำเปนตองชารจ

แบตเตอรี่แบบขามวันขามคืน เมื่อเต็มแลวถอดปลั๊กได

เลย หากยังดื้อเสียบปลั๊กคาไวกระแสไฟฟาก็ยังคงไหล

เขามาเรื่อยๆ โดยไมชวยใหมันใชงานไดนานขึ้น เชนเดียวกันกับเครื่องใช

ไฟฟาแมจะกดปุมปดแลวแตยังเสียบปลั๊กทิ้งไว กระแสไฟฟาก็จะวิ่งแลน      

ไดตลอดเวลา รูหรือไมถาคนไทยทุกคนชวยกันถอดปลั๊กเครื่องใชไฟฟาที่ไม

ใชงานจะชวยลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดไดมากถึง 29 ลานตันตอ

ป ฉะนั้นจากนี้ไปกอนกาวเทาออกจากบานตองลุยถอดปลั๊กใหเกลี้ยงทุกครั้ง 

 

μŸâ‡¬Áπ : ∂Õ¥ª≈—Í°‰¡à ‰¥â·≈â«®–∑”¬—ß‰ß ??? 
มีคำถามวาแลวตู เย็นละ ก็ถอดปลั๊กไมไดนี่แลวจะประหยัดยังไง       

หัวใจการประหยัดพลังงานของตูเย็นอยูที่การเลือกซื้อและดูแลรักษา เมื่อ       

เปรียบเทียบตูเย็นแบบใหมสดซิงกับตูเย็นวัยคุณปาที่ผานการใชงานมาแลว 

15 ป อยางหลังจะกินไฟฟามากกวา 2 เทา ดังนั้น ถาจะซื้อตูเย็นเครื่องใหม

ตองเลือกแบบเบอร 5 และตองเลือกขนาดที่เหมาะกับจำนวนสมาชิกภายใน

บาน ประเภทขาวใหมปลามันอยูกันแค 2 คน เลือกขนาด 2.5-4 คิว ก็นาจะ

พอแลว ถามีคนมากกวานี้ก็เพิ่มเขาไปอีกคนละ 1 คิว รุนที่มีระบบละลาย     

น้ำแข็งอัตโนมัติมักจะกินไฟมากกวาแบบกดปุมเอง (ที่มา : สำนักสงเสริม       

การอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน) 

 

แลวที่สำคัญ ตูเย็น แคฟงชื่อก็นาจะรูอยูแลววามันไมถูกกับความรอน     

ดังนั้นหามเอาของรอนๆ เขาตูเย็นทันที ตั้งทิ้งไวใหเย็นกอน และตูเย็นของเรา

หามตั้งใกลเตาไฟ (ของคนอื่นไมเปนไร) และอยูหางจากผนังอยางนอย 15 

ซม. แลวอยาปลอยใหมีน้ำแข็งเกาะหนาเตอะ กดปุมละลายน้ำแข็งอยาง

สม่ำเสมอ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใชงาน 

 

Computer : ©≈“¥‡≈◊Õ° ©≈“¥„™â ™à«¬‚≈°‰¥â 
การใชคอมพิวเตอรแบบ Notebook ชวยประหยัดไฟกวาแบบ Desktop 

ถึง 90% แตถาไมมีตังคซื้อ และตองใชแบบ Desktop ก็ควรเลือกจอแบบ 

LCD จะประหยัดไฟกวา 2 เทา และเมื่อไมใชควรปดเครื่องหรือปดหนาจอ 

และจำไววาการใช Screen Server ในการพักหนาจอไมไดชวยใหประหยัด

ไฟขึ้นเลย 

‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∂â“©≈“¥„™âÀπàÕ¬ ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∂â“©≈“¥„™âÀπàÕ¬ 
°Á™à«¬ Save ‚≈°‰¥â°Á™à«¬ Save ‚≈°‰¥â  
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สารกาแฟ 

แตจะใหดีตองเปลี่ยนพฤติกรรมการใชชีวิตดวย    

อยาติดอยูในใยแมงมุมทั้งวัน ออกไปเจอโลกภายนอกกับ

เขาบาง แทนที่จะนั่งแชตกับหญิงทั้งวันก็นาจะหาเวลา 

ไปสูดอากาศขางนอกบาง ไปเดินหางเลนก็ได ประหยัด

แอรที่บานดี ไมอยางนั้นเย็นๆ ก็ไปสวนสาธารณะ หรือ  

ไปออกกำลังกาย เผื่ออาจเจอเนื้อคูก็ไดนะ ใครจะไปรู 

 

À≈Õ¥‰øøÑ“ :  «à“ß‡À¡◊Õπ°—π ‡≈◊Õ°
Õ—π‰Àπ¥’ ??? 

หลอดไสที่ใชกันมาแตโบราณวางขายกันในราคา

แสนถูก แตกินไฟกระหน่ำเพราะประสิทธิภาพต่ำติดดิน 

ปอนกระแสไฟฟาเขาไปเทาไรกลายเปนความรอน        

ซะเกือบหมดเหลือไมถึง 10% ที่เปลี่ยนเปนแสงสวางได         

อินเทรนดสุดๆ ในยุคโลกรอนตองยกนิ้วใหหลอดตะเกียบ

หรือหลอดคอมแพกตฟลูออเรสเซนต ซื้อแพงกวาแตเบาใจ 

เรื่องไฟฟาในความสวางที่เทากัน หลอดฟลูออเรสเซนต      

กินไฟเพียง 20-25% แถมยังใชงานไดนานกวาหลอดไส     

8-10 เทา ถาคนไทยทุกคนบอกลาหลอดไสและเปลี่ยน

มาใชหลอดคอมแพกตฟลูออเรสเซนตแคคนละ 3 หลอด

จะลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 9 ลานตันตอป  

บางคนนอนตองเปดไฟ อะไรนะ กลัวผี กลัวความมืด 

??? ก็เขาใจนะความกลัวนี่ไมเขาใครออกใครเหมือนกัน 

ผูใหญเองก็อาจกลัวเหมือนเด็กๆ ได แตจะดีกวาไหม ถา

เปลี่ยนจากการเปดไฟกลางหองมาเปนเปดโคมไฟดวง

เล็กๆ ที่หัวเตียง (อยาลืมเปนหลอดประหยัดไฟดวยละ) 

 

‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“» : ÀâÕß‡¬Áπ®—¥·μà
‚≈°√âÕπ®—¥ 

เครื่องปรับอากาศเปนเครื่องใชไฟฟาที่กินไฟมากที่สุด 

เครื่องปรับอากาศคลายรอนไดเร็วดังใจ ถาจะซื้อตัวใหม

ตองเลือกใหเหมาะกับพื้นที่หอง หองขนาด 13-15 ตร.ม. 

ก็ประมาณ 8,000 BTU แตอยาลืมกวาดสายตาหาฉลาก

เบอร 5 ดวย หรือถามีคา EER (Energy Efficiency 

Ratio) บอกดวยยิ่งดี ตองไมนอยกวา 10.6 จำไวตัวเลข

ยิ่งมากยิ่งดีนะ 

เราตองเปลี่ยนพฤติกรรมการเปดเครื่องปรับอากาศ เชน ขางนอกรอน      

ตับปลิ้นลิ้นหอย แตในอาคารกลับเรงแอรซะเย็นยะเยือกจนตองใสเสื้อสองชั้น  

ถาตองการเย็นขนาดนี้ ลาพักรอนไปขั้วโลกเหนือสักพักกอนจะดีไหม ปรับ    

แอรไปที่ 25 oc จะไดความเย็นสบายและปลอยกาซคารบอนไดออกไซด   

อยางพอเพียง แตถาวันไหนรอนนอยปรับแอรไปที่ 26-28 oc ประหยัดไฟได

อีก 15-20% แลวที่สำคัญเมื่อติดแอรแลวอยาเอาแตเปดอยางเดียวนะครับ 

ทำความสะอาดมันบาง แผนกรองอากาศเดือนละ 1 หน แผงระบายความรอน 

ก็อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

 

‡§√◊ËÕß∑”πÈ”Õÿàπ : √âÕπ®–·¬à·μàÕ¬“°®–Õ“∫πÈ”Õÿàπ 
เครื่องทำน้ำอุนเปนเครื่องใชไฟฟาที่ไมมีประสิทธิภาพในการใชพลังงาน

เอาซะเลย ในระยะเวลาเทาๆ กัน เครื่องทำน้ำอุนจะกินไฟเทากับเครื่องปรับ

อากาศหรือมากวา 2-3 เทาเลยทีเดียว เอาอยางนี้ไหมเปลี่ยนเครื่องทำน้ำอุน 

มาเปนแบบใชแกสดีกวา (มีขายแลวจริงๆ นะ) หรือไมก็ลงทุนติดโซลารเซลล

ไปเลยก็จะดี ไมแพงหรอกโซลาเซลลแบบทำความรอนนะ ลงทุนครั้งเดียว 

พระอาทิตยก็ทำน้ำอุนใหเราทั้งปเลย 

 

Õ“√¬–¢—¥¢◊π°—∫®Õ‡À≈’Ë¬¡∫â“ß 
เคยไหมที่นั่งอยูหนาจอทีวีแลวเปลี่ยนดูมันทุกชอง กดทุกปุมบนรีโมตแลว

ยังไมเจอรายการถูกใจเลย แตก็ยังทนนั่งดู มันยากนักหรือไงแคปดทีวีเนี่ย 

หรือบางคนทำงานเหนื่อยมาทั้งวัน ดูทีวีแปบเดียวก็สัปหงกเคารพทีวีแลว      

จะสบายกวาไหมแคปดทีวีแลวไปนอนบนเตียง   

ลองทบทวนความสัมพันธระหวางเรากับทีวีดูวา ใครควบคุมใคร เรา

ควบคุมทีวีเพราะมีรีโมตอยูในมือ หรือทีวีตางหากที่สะกดเราไวไมใหลุก     

ออกไปจากหนาจอกันแน  

อารยะขัดขืนกับจอเหลี่ยมเอาเวลาไปทำอยางอื่น อยางนอยก็หาเวลา    

พูดคยุกับครอบครัวบาง เพื่อกระชับความสัมพันธระหวางพอ แม ลูก 

 

สามนิ้วก็เพียงพอสำหรับการบอกรักโลก 
เริ่มที่นิ้วกอย ไวสัญญากับตัวเองวา ตอไปเราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเอง 

และจะทำอยางสม่ำเสมอ   
นิ้วชี้ ไวปดสวิตชไฟ 
นิ้วชี้กับนิ้วกลาง ไวถอดปลั๊ก 
และนิ้วโปง นิ้วชี้ และนิ้วกอย ไวแสดงวา เรารักโลกสวยใบนี้จริงๆ 
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ที่มา : กระทรวงพลังงาน 
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ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการสำนักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (โอไออี) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดแถลงขาว

ภายใตหัวขอ “มองอุตสาหกรรมไทย หลังจัดตั้งรัฐบาลใหม” และ

รายงานดัชนีอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2550 โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนง   

เขารวมสัมภาษณ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 ณ โอไออี 

 นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานเปด    

การสัมมนาเรื่อง “อนาคตสิ่งทอไทย รุก–รับอยางไร บนกรอบกติกาการคาเสรี” 

โดยมีนายดิเรก รัตนวิชช รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กลาวรายงาน จัดโดย

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (โอไออี) รวมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

โดย ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม บรรยายพิเศษภาพรวมอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยในป 2550 และแนวโนม      

ป 2551 และไดรับเกียรติจากผูทรงคุณวุฒิรวมเสวนาเรื่อง ”สิ่งทอไทย รุก–รับอยางไร ในตลาด ASEAN และ JTEPA” โดยมีผูเกี่ยวของเขารวม         

อยางคับคั่ง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรมอมารี วอเตอรเกต กรุงเทพฯ 

 

นายเกริกไกร จีระแพทย รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพาณิชย เปนประธานเปดการสัมมนาและ

บรรยายพิเศษเรื่อง “มาตรการ Safeguards กับ     

การปองกันอุตสาหกรรมไทย” โดยมี ดร.อรรชกา       

สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม (โอไออี) กระทรวงอุตสาหกรรม รวมอภิปรายในหัวขอ “มุมมองตอมาตรการ Safeguards ไทยจะไดประโยชนอยางไร” เพื่อใหความรูและ

เปนการเตรียมความพรอมใหกับผูประกอบการเกี่ยวกับการปกปองตนเองจากสินคาตางประเทศที่นำเขามาจำหนายในประเทศ และรองรับการแขงขันที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ 

 ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม (โอไออี) กระทรวงอุตสาหกรรม นำขาราชการและเจาหนาที่

รวมพิธีถวายสัตยปฏิญาณ และรองเพลงถวายพระพรกันอยางพรอมเพรียง 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเพื่อเปน

ขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 ณ โอไออี 

 ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (โอไออี) กระทรวง

อุตสาหกรรม รวมบรรยายพิเศษภายในหัวขอ “ศักยภาพของ

อุตสาหกรรมและการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน” 

แกผูเขารวมสัมมนาและผูประกอบการอุตสาหกรรมผลิต และเภสัชกรในสายงานเภสัชอุตสาหกรรมในงานประชุมวิชาการประจำป ซึ่งจัดโดยสมาคมไทย

อุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบัน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 

นายอุดม วงศวิวัฒนไชย รองผูอำนวยการ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม เปนประธานเปดการสัมมนาเรื่อง    

“การบริหารจัดการยุทธศาสตรการปรับโครงสราง

อุตสาหกรรม” โดยมีนายอภิวัฒน อสมาภรณ          

ผูอำนวยการสำนักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค กลาวรายงานความเปนมาและสรุปการดำเนินโครงการฯ และใหสัมภาษณแกผูสื่อขาว เมื่อวันที่ 17 

ธันวาคม 2550 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร กรุงเทพฯ 
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สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) หรือ โอไออี กระทรวงอุตสาหกรรม จัดสัมมนาเรื่อง “อนาคตอุตสาหกรรมไทย”  โดย

นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานกลาวเปดการสัมมนาและ

ปาฐกถาพิเศษ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2551 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

นายปยะบุตร ชลวิจารณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานเปดงาน “พิธีลงนามบันทึกความเขาใจ 

(MOU) และสัมมนาชี้แจงหนวยงานรับผิดชอบโครงการภายใตแผนแมบท Productivity” โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง 

บริมเบิล ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (โอไออี) กระทรวงอุตสาหกรรม เปนผูกลาวรายงาน เมื่อวันที่ 24 

มกราคม 2551 ณ สศอ. 

จัดทำโดย 

ฝายชวยอำนวยการและประชาสัมพันธ สำนักงานเลขานุการกรม 
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 ดร .อรรชกา สีบุญเรือง 

บริมเบิล ผูอำนวยการสำนักงาน 

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (โอไออี)  

กระทรวงอุตสาหกรรม เปน

ป ร ะ ธ า น เ ป ด ก า ร สั ม ม น า 

“โครงการพัฒนาฐานขอมูลเชิง

เปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไทย สาขาอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือ” เพื่อให

ความรูแกผูเขารวมสัมมนาและระดมความคิดเห็นในการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือของไทย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2550  

ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพฯ 

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) หรือ โอไออี กระทรวงอุตสาหกรรม 

จัดแถลงขาวภายใตหัวขอ “เช็คความพรอมอุตฯรายสาขาสูการขยายตัว” และรายงานดัชนีอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม 2550 โดยได

รับความสนใจจากสื่อมวลชนทุกแขนงเขารวมสัมภาษณ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2551 ณ สศอ. 


