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สวัสดีคุณผูอาน OIE SHARE มาถึงฉบับเดือนสิงหาคม ในเดือนนี้ยังคงอบอวล

ไปดวยกลิ่นของความรักและคงทราบกันดีวาเปนเดือนมหามงคล นั่นก็คือ

วนัแมแหงชาต ิถงึจะผานไปแลวคณุผูอานสามารถบอกรกัคณุแมไดในทกุ ๆ  วนันะคะ

 กองบรรณาธิการขอใหคุณแมทุกทานมีสุขภาพแข็งแรง มีรอยยิ้มทุกครั้งที่ได

อาน OIE SHARE นะคะ เอาละ...เรามาเริ่มจากคอลัมน Econ Focus จะขอเลาถึง

พระราชกรณียกิจที่สําคัญด านการส งเสริมศิลปวัฒนธรรมของไทยของ 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มหาราชินีผูสงเสริมศิลปะไทย 

สวนสถานการณการผลิตอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 2559 จะเปนอยางไร

พลิกเขาไปดูไดเลยคะ และในคอลัมน Sharing พบกับหัวขอ อุตสาหกรรม

บรกิาร สวนแบงการพฒันาเศรษฐกจิของมาเลเซยี สดุทายพลาดไมไดกบัคอลมัน 

เก็บมาเลา ภาพประดิษฐพลอยธรรมชาติ จากงานหิน สูงานศิลปผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรมเพิ่มมูลคา ฉบับนี้เรายังเปดรับความคิดเห็นของทุกทานทุกชองทาง 

ขอบคุณคุณผูอานที่ติดตาม OIE SHARE มาโดยตลอด 

      พบกันใหมฉบับหนา สวัสดีคะ
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มหาราชินีผูสงเสริมศิลปะไทย 

พระผูเปนที่พึ่งแหงมหาชนชาวสยาม

นบัไดวาเปนโชคดขีองชาตแิละพสกนกิรชาวไทย

ที่มีสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ผู ทรงเป ยม

พระคุณอันประเสริฐ และทรงเพียบพรอมดวย

คุณลักษณะแหงรัตนนารีโดยแท พระองค

มิไดทรงเปนพระบรมราชินีที่มีพระสิริโฉมเปน

เลิศเทานั้น หากยังทรงมีความเมตตาอารีย 

มีพระปรีชาสามารถ และเชี่ยวชาญในกิจการ

ตางๆซึ่งปรากฏผลเปนที่ประจักษแกปวงชน

โดยตลอด

สํานักบริหารกลาง

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
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 ตลอดระยะเวลาแหงการดํารงพระอิสริยยศ “สมเด็จ
พระราชนิ”ี จนถงึ “สมเดจ็พระบรมราชนินีาถ” พระองคไดทรง
ปฏิบัติภารกิจนอยใหญนานัปการ ทั้งในฐานะ “พระผูเปนที่พึ่ง
ของปวงชนชาวไทย” และในฐานะ “คูบุญคูพระราชหฤทัย” 
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงชวยแบงเบาพระราช
กรณียกิจในการบําบัดทุกขบํารุงสุขแกอาณาประชาราษฎร 
พระองคทรงมีพระราชศรัทธาและพระราชปณิธานแนวแนที่
จะชวยเหลือประชาชนชาวไทยผูที่ตกทุกขไดยากใหกินดีอยูดี 
มีความเปนอยูที่ดีขึ้น พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ มีกวางขวางครอบคลุมสาขาตาง ๆ 
ทั้งดานการศึกษา การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การแพทยและ
สาธารณสุข การตางประเทศ การอนุรักษสิ่งแวดลอม เปนตน 
 OIE Share ฉบับนี้ จะขอเลาถึงพระราชกรณียกิจ
ที่สําคัญดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ที่พระองคทรง
ปกปกฟ นฟูงานประณีตศิลป เพื่อกอใหเกิดการอนุรักษ 
สรางสรรค สงเสริม และสืบทอดงานศิลปะโบราณใหดํารง
คงอยูอยางกลมกลืนกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
สมยัใหม โดยพระองคทรงรเิริม่ใหมกีารศกึษา คนควา ทาํนบุาํรงุ
งานศิลปะแตโบราณ และพัฒนามรดกทางศิลปะของแผนดิน
ใหเจริญรุ งเรืองไมวาจะเปนสถาปตยกรรม ประติมากรรม 
จิตรกรรม วรรณคดี ดนตรี นาฏศิลป และหัตถศิลป อีกทั้งยัง
ทรงใหความสําคัญแกการถายทอดคุณคาของศิลปะไทยทุก
แขนงสูเด็กและเยาวชน ซึ่งเปนกําลังในอนาคตที่จะดูแลรักษา
มรดกศิลปของไทยสืบไป

การกอตั้งสถาบันสิริกิติ์: 
พระผูเปนที่พึ่งของผูยากไร 
 สมเดจ็พระนางเจาสริกิติิพ์ระบรมราชนินีาถทรงพระกรณุา
โปรดเกลาฯ ใหเปด “โรงฝกศิลปาชีพสวนจิตรลดา” เมื่อ 
พ.ศ.๒๕๒๑ เพื่อเปนศูนยกลางในการฝกอบรมศิลปาชีพแก
นักเรียนศิลปาชีพที่ทรงรับมาจากครอบครัวชาวนา ชาวไร 
ผู ยากจน ไมมีที่ทํากิน ดังที่ทรงเลาไวในพระราชดํารัสที่
พระราชทานแกคณะบุคคลที่เขาเฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย 
สวนจิตรลดา วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ ความวา “...คนเหลา
นี้เปนลูกชาวไร ชาวนาที่ยากจนที่สุดและขาพเจาเลือกมาเปน
พิเศษ เลือกจากความยากจน ครอบครัวไหนยากจนที่สุดแลวมี
ลูกมากที่สุด จะเลี้ยงตัวเองไมได ขาพเจาจึงเลือกมา แลวมาอยู
ในพระบรมมหาราชวังที่ตึกเกา ๆ ที่ดั้งเดิมเปนที่อยู ของ
เจานายตาง ๆ  มากมายกายกองขาพเจาใหเขาอยูที่นั่นแลวก็มา
ทําการฝกที่จิตรลดา...”
 ตลอดระยะเวลากวา ๓๐ ป โรงฝกศิลปาชีพสวนจิตรลดา 
ไดพฒันาการดาํเนนิงานใหกาวหนา ผลงานทีส่รางสรรคขึน้ลวน
เปนประณีตศิลปชั้นสูง มีความวิจิตรงดงามถึงระดับ “ฝมือชาง
หลวง” หรือ “ชางแหงกรุงรัตนโกสินทร” ไดแก ชางถมทอง 
ชางเครื่องเงินเครื่องทอง ชางครํ่า ชางลงยาสี ชางปกผา 
ชางแกะสลักไม ชางเขียนลาย และชางทอผา ฯลฯ ผลงาน
แตละชิ้นลวนทรงคุณคายิ่ง แสดงถึงเอกลักษณเกียรติศักดิ์ 
และเกียรติภูมิของงานประณีตศิลปไทยที่ประกาศใหชาวโลก
ไดชื่นชม นับเปนงานศิลปของแผนดิน 
 เมื่อผลผลิตดานงานศิลปะ ไมวาจะเปนผาไหม ผาฝาย
ประเภทตาง ๆ กระเปายานลิเภา เครื่องจักสานเครื่องเซรามิก 
ไมแกะสลัก เครื่องประดับโตะ ของวางโชว แจกันเซรามิก และ
ของสวยงามอืน่ ๆ  ทวจีาํนวนมากขึน้ และไดมกีารปรบัปรงุดาน
คณุภาพ และพฒันาในเรือ่งรปูแบบความสวยงามขึน้มาในระดบั
ดีมากแลว พระองคไดทรงคิดหาตลาดรองรับสินคาเหลานั้น
ตอไปดวยการตัง้รานจติรลดา แสดงนทิรรศการในประเทศและ
เสดจ็ตางประเทศเพือ่ทรงจดันทิรรศการแสดงใหชาวตางชาตชิม 
ซึ่งเปนที่ชื่นชอบ และตื่นตาตื่นใจอยางมาก ชาวตางประเทศ
ออกปากชมกันวา “นี่เปนงานศิลป”  “เปนของดีที่ตองใชฝมือ
ศิลปนเทานั้น” หรือ “ไมนาเชื่อวาเปนของที่มาจากประเทศที่
กําลังพัฒนา ประชาชนที่นั่นสามารถทําไดงดงามขนาดนี้เชียว
หรือ” บางก็บอกวาของเหลานั้นไมใชของธรรมดาที่สามารถ
หาไดในทองตลาด แตเปนงานศิลปชั้นดี จนมีการสั่งซื้อเขามา
มากมายและขายไดเปนจํานวนมาก 
 ในเวลาตอมาโรงฝกศิลปาชีพสวนจิตรลดา ยกสถานะ
ขึ้นเปน “สถาบันสิริกิติ์” ตั้งแตวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
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จัดทําโดย

สุดาพร รักษาชาติ

นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
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งานศิลปแผนดินอันยิ่งใหญเหลานั้นเกิดขึ้นจากฝมือ ชาวไร 
ชาวนา ผูยากจน บางคนอานไมออกเขียนไมได ซึ่งสมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานโอกาสใหฝก
ปรอืเพิม่พนูฝมอื อกีทัง้พระราชทานกาํลงัใจแกบคุคลเหลานีจ้น
สามารถสรางสรรคงานประณีตศลิปชั้นสูงไดนับเปนผลสัมฤทธิ์
สูงสุดของสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดา
 สถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดา จึงไดคัดเลือกผลงานที่มีความ
งดงามทรงคุณคาถือเปนศิลปวัตถุของแผนดิน จัดแสดงให
ประชาชนไดเขาชม ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เนื่องในโอกาส
มหามงคลสมัยพิเศษตางๆ มาแลว ๕ ครั้งโดยใชชื่อนิทรรศการ 
“ศิลปแผนดิน”

มหาราชินีผูสงเสริมศิลปะไทยสูแบรนดดังระดับโลก
 หากกลาวถึงผาไทยของมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หลายทานคงทราบดี
วาเปนผาไทยที่มีความงดงาม และเปยมไปดวยเอกลักษณที่
มอิาจหาไดจากทีไ่หน มลูนธิสิงเสรมิศลิปาชพีในสมเดจ็พระนาง
เจาสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ นัน้ เปนมลูนธิทิีส่มเดจ็พระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2519 เพื่อชวยเหลือราษฎรที่ยากไรในชนบท โดยการ
สงเสริมอาชีพอื่น เพื่อใหมีรายไดเพิ่มขึ้น โดยมีการดําเนิน
งานนับตั้งแตนั้นเปนตนมาจวบจนปจจุบัน  ผาไทยของมูลนิธิ
สงเสรมิศลิปาชพีในสมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ
นั้น เปนที่เลื่องลือวามีความงดงาม และมีเอกลักษณ ไมเพียง
แคความสวยงานตองตาตองใจเฉพาะในหมูชาวไทยเทานั้นแต
ยงัเปนทีช่ืน่ชอบของชาวตางประเทศอกีดวย เพราะถอืเปนงาน
ศิลปชั้นดีที่ไมไดมีตามทองตลาด
 และในเดือนพฤษภาคม 2559 ที่ผ านมา นิตยสาร 
Vogue ประเทศไทย มีเจตนารมณที่จะผลักดันอุตสาหกรรม
แฟชั่นไทย จึงจัดงานกาลาดินเนอรการกุศล Vogue Gala 
โดยมีวัตถุประสงคในการชูเสนหหยิบยกความงดงามของผา
ไทยจากมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถมาสรางสรรคเปนชิ้นงาน Masterpiece 
เพื่อประมูลจากฝมือการสรางสรรคโดย 14 แบรนดแฟชั่นชั้น
นําระดับโลก ไดแก Biyan, Charlotte Olympia, Christian
Louboutin, DVF, JimmyChoo, Kate Spade,Nina 
Ricci, Rag &Bone, Roger Vivier, Tod’s,Tory Burch,
Van Cleef & Arpels, Vionnet และ 3.1 Phillip Lim 
หวังผลักดันความงดงามผาไทยสูวงการแฟชั่นระดับโลก พรอม
หารายไดสมทบกองทนุ The Vogue Fashion Fund สนบัสนนุ
ดีไซเนอรไทยผูมีความสามารถใหมีโอกาสพัฒนาและตอยอด
ในเชิงธุรกิจตอไป

 พระองคจึงถือเปนผูที่อยูเบื้องหลังความสําเร็จของความ
งดงามในผาไทยที่ประจักษสู สายตาชาวโลก กอใหเกิดการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ การสรางรายได การสงเสริมความเปนอยู
ที่ดีของพสกนิกรผูสรางสรรคผลงานอีกดวย 
 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถทรงเห็นวา
ประเทศไทยเรานั้น เปนประเทศที่สวยงามมีทรัพยากรอุดม
สมบรูณ แตทรพัยากรของชาตทิีส่าํคญัทีส่ดุคอื คนไทย พระองค
มีพระราชดํารัสอยูเสมอวาคนไทยเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ 
คนไทยมีสายเลือดศิลปะอยูในตัวทุกคน แมจะยากจนดอยการ
ศกึษาแตหากไดรบัการฝกฝนอบรมและใหรบัโอกาสทีด่ ีคนไทย
สามารถเปนชางไดทุกคน
 ทกุอยางเกดิขึน้ดวยพระเมตตาและพระอจัฉรยิภาพของ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แมหลวงของ
แผนดิน

5
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สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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สรุปสถานการณ 
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 2559

ECON REVIEW

การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวในเดือนมิถุนายน 2559  

โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 0.8 เมื่อเทียบ

กับเดือนเดียวกันของปกอน อุตสาหกรรมการผลิตสําคัญ 

3 อันดับแรกที่สงผลบวกตอดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ไดแก  

 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต ในเดือนมิถุนายน 2559  

ขยายตัวรอยละ 13.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  

เนื่องจากกําลังซื้อฟนตัวดีขึ้น  ตลาดมีความตองการรถปกอัพ

และรถยนตนั่งขนาดเล็กเพิ่มขึ้น  

 อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ  ในเดือน

มิถุนายน 2559 ขยายตัวรอยละ 50.1 เมื่อเทียบกับเดือน

เดียวกันของปกอน เนื่องจากสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น  

มีคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากยุโรปและเวียดนาม  

 อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส  ในเดือน

มถินุายน 2559 ขยายตวัรอยละ 4.5 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนั

ของปกอน  เปนผลมาจากมีคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสินคา

ชิ้นสวนประเภท Other IC 

 การผลติภาคอตุสาหกรรมครึง่ปแรกของป 2559 คอนขาง

ทรงตวั โดยดชันผีลผลติอตุสาหกรรมเฉลีย่ครึง่ป 2559 ขยายตวั

เพียงรอยละ 0.2 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยการ

ผลิตรถยนตและการผลิตเครื่องปรับอากาศยังคงขยายตัว 

ขณะทีอ่ตุสาหกรรมการผลติ Hard Disk Drive เสือ้ผาสาํเรจ็รปู 

และอาหารทะเล หดตัวในครึ่งปแรก

 การผลิตรถยนตในครึ่งปแรกของป 2559 ยังคงขยายตัว

โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตเฉลี่ยครึ่งปแรก 

ขยายตัวรอยละ 3.8 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

เนื่องจากมีการเปดไลนการผลิตในโรงงานแหงใหมของผูผลิต

รถยนตรายหนึ่ง และการแนะนําผลิตภัณฑใหมชองผู ผลิต

รถยนตหลายราย

 การผลติเครือ่งปรบัอากาศในครึง่ปแรกของป 2559 ขยาย

ตวัอยางมากเมือ่เทยีบกบัชวงเดยีวกนัของปกอน โดยดชันผีลผลติ

ขยายตัวรอยละ 20.6 เปนผลมาจากสภาพอากาศที่รอนขึ้น 

และผูผลิตมีการทําตลาดมากขึ้นโดยมีการปรับปรุงสินคาให

ตอบสนองผูบรโิภคไดดขีึน้ทัง้ตลาดในประเทศและตลาดสงออก

 สําหรับการผลิต Hard Disk Drive ลดลงในครึ่งปแรก 

โดยดัชนีผลผลิตเฉลี่ยครึ่งปแรกของป 2559 หดตัวรอยละ 

16.0 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เปนผลมาจากความ

ตองการคอมพวิเตอรในตลาดลดลงอยางตอเนือ่ง ตลอดจนการ

แขงขันจาก SSD (Solid State Drives) เขามานิยมในตลาด

มากขึ้น

 การผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปลดลงอยางมากในครึ่งปแรกของ

ป 2559 โดยดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 26.0 เมื่อเทียบกับชวง

เดยีวกนัของปกอน เนือ่งจากปญหาเศรษฐกจิทัง้ในประเทศและ

ตางประเทศ และลูกคาบางรายไดยายคําสั่งซื้อจากในประเทศ

ไปสั่งซื้อประเทศเพื่อนบานแทน เชน เวียดนาม กัมพูชา

 การผลิตอาหารทะเลกระปองและแชแข็งลดลงใน

ครึ่งปแรก โดยดัชนีผลผลิตเฉลี่ยครึ่งปแรกของป 2559 

หดตวัรอยละ 5.7 เมือ่เทยีบกบัชวงเดยีวกนัของปกอน เนือ่งจาก

วัตถุดิบสัตวนํ้าที่หายากขึ้นและมีราคาสูงขึ้น เชน ปลาทูนา 

ปลาซารดีน กุงปลาซารดีน กุง

วัตถุดิบสัตวนํ้าที่หายากขึ้นและมีราคาสูงขึ้น เชน ปลาทูนา 
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อตัราการใชกาํลงัการผลติในเดอืนมถินุายน 2559 อยูทีร่ะดบัรอยละ 66.3

66%
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สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

อุตสาหกรรมบริการ 
สวนแบงการพฒันาเศรษฐกจิของมาเลเซยี

8

ปจจุบันมาเลเซียกําลังมีการปฏิรูปภาคเศรษฐกิจของ

ประเทศเพื่อรักษาและพัฒนาระดับความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ ซึ่งประสบความสําเร็จดวยดีในชวงระยะ

เวลา 10 ปที่ผานมาของการพัฒนาประเทศ และยังคง

มุงดําเนินการเพื่อกาวไปสูการเปนประเทศที่พัฒนาแลว 

โดยมาเลเซียไดมุ งเนนทั้งการพัฒนาภาคการเกษตร 

การผลติ และภาคบรกิาร ควบคูกนัไปโดยเฉพาะภาคบรกิาร

จะมุงเนนที่การสงเสริมอุตสาหกรรมไฮเทคและการสราง

มลูคาเพิม่ รวมทัง้การวจิยัและพฒันา ทีจ่าํเปนตองดาํเนนิ

การควบคูกันไป รวมทั้งการใชประโยชนจากความตกลง

การคาเสรีที่มาเลเซียเปนสมาชิก

8
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 จากการเขาพบหนวยงานภาครฐัและเอกชนของมาเลเซยี

ดานอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงาน 

“โครงการศึกษากลยุทธการสรางความเชื่อมโยงอุตสาหกรรม

การผลิตและอุตสาหกรรมบริการของไทย ภายใตสภาวะ

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ” ระหวางวันที่ 4-6 

พฤษภาคม 2559 พบวาหนวยงานทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ

และเอกชนของมาเลเซีย มีแผนการดําเนินงานและเปาหมาย

ที่ชัดเจน โดยมุงพัฒนาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

มาเลเซีย ฉบับที่ 11 ค.ศ. 2016-2020 และแผนแมบทการ

พัฒนาอุตสาหกรรม ค.ศ. 2012-2020 โดยเนนการพัฒนา

ดานนวัตกรรมการตลาดและทรัพยากรบุคคลเปนลําดับสําคัญ 

โดยไดมีการเปดโอกาสการมีสวนรวมระหวางภาครัฐและ

ภาคเอกชน ในการนาํเสนอปญหาและอปุสรรคตาง ๆ  ทีผ่านมา 

เชน พธิกีารศลุกากร การจดัเกบ็ภาษ ีดานแรงงานซึง่เปนปญหา

สําคัญของมาเลเซีย โดยเฉพาะอยางยิ่งการขาดแคลนแรงงาน

มีฝมือ เนื่องจากระบบการศึกษาและคานิยมของคนรุนใหม

ที่ไมประสงคทํางานในสวนของภาคอุตสาหกรรมการผลิต

สงผลใหสถาบันการศึกษาไมสามารถผลิตแรงงานไดตามความ

ตองการของภาคอุตสาหกรรม การสรางการมีสวนรวมได

กอใหเกิดความเขาใจระหวางกันและหาแนวทางในการแกไข

รวม ทําใหเกิดการปรับตัวขององคกร มีการปฏิรูปหนวยงาน 

การปรับวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกร รวมทั้งกฎหมาย

และกฎระเบียบที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับสภาวะการณที่

เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน นอกจากนี้ ไดมีการปรับปรุงการ

รวบรวมขอมูล เพื่อวิเคราะหและคาดการณสภาวะเศรษฐกิจ 

โดยไดกําหนดใหแตละหนวยงานเขามามีสวนรวมในการจัดทํา
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แบบฟอรมการเก็บขอมูลตาง ๆ ในรูปแบบเดียวกัน สงผลให

การจัดเก็บขอมูลมีประสิทธิภาพและไมเกิดความซํ้าซอน

 สําหรับภาคอุตสาหกรรมบริการถือเปนปจจัยหลักของ

มาเลเซยีในการสรางความเตบิโตทางเศรษฐกจิและการจางงาน 

ในป ค.ศ. 2014 ภาคบริการมีสวนแบงใน GDP ของมาเลเซีย

ถึงรอยละ 45 และมีสวนแบงแรงงานในภาคบริการถึงรอยละ 

61 ของการจางงานทั้งหมดโดยในปเปาหมาย ค.ศ.2020 

มาเลเซียมุ งหวังใหภาคบริการมีสวนแบงใน GDP ไดถึง

รอยละ 58 ซึ่งเปนความทาทายของมาเลเซียในการปฏิรูป

อุตสาหกรรมบริการซึ่งเคยมีการจางงานในราคาที่ตํ่าใหกลาย

เปนอุตสาหกรรมที่ประยุกตใชนวัตกรรมและเกิดการจางงาน

ราคาสูง ทั้งนี้ ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2015 มาเลเซียไดประกาศ

ใชแผนการดําเนินงานดานอุตสาหกรรมบริการ หรือ Service 

Sector Blueprint เพื่ออํานวยความสะดวกใหภาคบริการ

สามารถเขารวมและเขาสูหวงโซมูลคาการผลิตไดสะดวกมาก

ยิ่งขึ้น โดยการลดอุปสรรคใหกับผูใหบริการของตางชาติ การ

จัดสรรและสงเสริมสิทธิประโยชนดานการลงทุน การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยซึ่งถือวามีบทบาทสําคัญเปนอยางยิ่งในการ

พัฒนาระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งการปฏิรูปโครงสรางหนวยงาน

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการอํานวย

ความสะดวกใหกับภาคธุรกิจ นอกจากนี้ มาเลเซียไดมีการ

กําหนดคํานิยามของคําวาการผลิต (Manufacture) และการ

บริการ (Service) เพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งภาคการผลิตและ

ภาคบริการไวในแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรม ป ค.ศ. 

2012-2020 อีกดวย



1111

จัดทําโดย:
นางสาวจุฑาทิพย ศิริพงษ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

มาเลเซยีกบัความตกลงการคาเสรดีานภาคบรกิาร

 มาเลเซียเปนสมาชิกภายใตความตกลงการคาเสรีแบบ

ทวิภาคีที่มาเลเซียเปนสมาชิกจํานวน 6 ความตกลง และแบบ

พหภุาคจีาํนวน 6 ความตกลง ทัง้นี ้มาเลเซยียงัเปนประเทศแรก

ในกลุมสมาชกิ TPP (Trans-Pacific Partnership) ทีไ่ดดาํเนนิการ

ใหสัตยาบันรับรองหลังจากบรรลุขอตกลง สําหรับความตกลง

การคาเสรีดานภาคบริการ ความตกลงการคาบริการอาเซียน 

(ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS)

ซึ่งปจจุบันพัฒนาเปน ASEAN Trade in Service Agreement 

(ATISA) ถือเปนความตกลงฉบับแรกของมาเลเซีย ที่เริ่มดําเนิน

การตัง้แตป ค.ศ. 1995 ทัง้นี ้มาเลเซยีไดมกีารเปดเสรอียางเตม็ที่

กับบริษัทตางชาติ เพื่อเสริมสรางความสามารถทางการแขงขัน

ในภาคบริการและเพื่อใหไดรับประโยชนอยางสูงสุดจากการ

เขารวมเปนภาคีการเปดเสรีการคาภายในภูมิภาคโดยเฉพาะ

สาขาบริการที่ยังจําเปนตองพึ่งพาจากตางประเทศและ

พัฒนาฝมือและทักษะใหกับคนมาเลเซีย คือ สาขาการศึกษา 

โทรคมนาคม วิศวกรรม สถาปตยกรรม กฎหมาย และ 

Automation ที่ยังขาดแคลนแรงงานมีฝมือจํานวนมาก โดย

เปดโอกาสใหตางชาติเขามาลงทุนและรวมกิจการในภาคธุรกิจ

บรกิารทัง้ดานการคาปลกี โรงพยาบาล การแพทยมหาวทิยาลยั 

รานอาหาร โดยไดมีปรับปรุงทั้งในเรื่องโครงสรางพื้นฐาน 

กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของตาง ๆ เพื่ออํานวยความ

สะดวกตอการทําธุรกิจใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น รองรับการเชื่อมโยงและการอํานวยความสะดวกใน

ภมูภิาคมาโดยตลอด รวมทัง้การออกนโยบายสงเสรมิการลงทนุ

ตาง ๆ เพื่อดึงดูดนักลงทุนจากตางประเทศ จากการสัมภาษณ

กับองคการสงเสริมการคาตางประเทศของญี่ปุนในมาเลเซีย 

หรือ JETRO Malaysia ไดขอมูลวา การคาปลีก บริษัทญี่ปุน

สามารถลงทนุไดรอยละ 100 โดยไมตองมผีูรวมทนุชาวมาเลเซยี 

ในสวนของรานอาหารเดมิจะตองมหีุนสวนชาวมาเลเซยี รอยละ 

30 จากการลงทนุทัง้หมดจงึจะสามารถเปดกจิการไดรวมทัง้ราน

อาหารจําพวกราเมนซึ่งมีหมูเปนสวนประกอบไมสามารถเปด

กิจการได เนื่องจากมาเลเซียถือเปนประเทศมุสลิม แตปจจุบัน 

ดวยนโยบาย การเปดเสรีดานการบริการและการลงทุน สงผล

ใหนักลงทุนญี่ปุนสามารถเปดกิจการดังกลาวได ปจจุบันมีโรง

พยาบาลที่เปนของญี่ปุนรอยละ 100 แลวในมาเลเซียเปนตน

 สําหรับภาคอุตสาหกรรมการดําเนินธุรกิจจําเปนตอง

ยึดหลัก เร็ว ดี และถูก (Faster Better Cheaper) ดังนั้น ปจจัย

สําคัญประการหนึ่งดานบริการคือ การขนสงและระบบโกดัง

สนิคา (Logistics and warehouse) รวมทัง้พธิกีารศลุกากรทีจ่ะ

เพิม่ประสทิธภิาพการแขงขนั ดงันัน้ ผูประกอบการอตุสาหกรรม

สวนใหญไมจงึขดัของในการเปดเสรภีาคบรกิารทีจ่าํเปนตองนาํ

เขาจากตางประเทศ เนื่องจากผูผลิตสวนใหญคิดวาตนเองเปน

ลกูคาของภาคบรกิาร อาท ิการบรกิารดานการขนสง (Logistic)

โดยบริษัทสวนใหญจะใชบริการจากบริษัทผู ใหบริการดาน

การขนสงโดยตรง (Outsource)

 ถึงแมวา ปจจุบันมาเลเซียไดมีการเปดเสรีอยางมากกับ

บริษัทในตางประเทศ แตกฎหมายและกฎระเบียบภายใน

ประเทศอาจเปนอุปสรรคสําคัญอยางหนึ่งสําหรับนักลงทุน

ตางชาติและและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของมาเลเซีย 

ยกตัวอยางเชน กฎหมายภูมิบุตร ซึ่งเปนบทบัญญัติที่ใหฐานะ

พิเศษแกกลุมเชื้อชาติชาวมลายูที่เปนประชากรสวนใหญของ

ประเทศมาเลเซยีในดานตาง ๆ  ยังมีผลบังคับใชอยู สงผลใหการ

ลงทุนทําธุรกิจในบางสาขา ยังไมไดมีการเปดเสรีอยางเต็มที่

ไดแก อุตสาหกรรมการกอสราง โดยบริษัทตางชาติจําเปน

ตองมีชาวมาเลเซียเปนหุนสวนดวย นอกจากนี้ปจจุบัน รัฐบาล

มาเลเซีย ไมไดมุงเนนการดึงดูดการลงทุนที่เปนอุตสาหกรรม

แรงงานเขมขนมากนัก แตจะเนนการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มี

มูลคาสูง และเนนการวิจัยและพัฒนา (R&D) จึงทําใหบริษัท

ตางชาติหลาย ๆ บริษัทไมสามารถผานเกณฑการเขามา

ประกอบการในมาเลเซียได
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สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

เมื่อกลาวถึงอัญมณี ทานผูอานคงนึกถึงอัญมณีที่นํามาสวมใสเปน

เครื่องประดับเปนสวนใหญ แตกอนจะมาเปน อัญมณีและเครื่อง

ประดับที่สวยงาม หินแรอัญมณีจะถูกนํามาผานกระบวนการตาง ๆ 

ตัง้แตการปรบัปรงุคณุภาพ การออกแบบ การเจยีระไน การออกแบบ 

การขึ้นรูป การเขาตัวเรือนและการตรวจสอบคุณภาพ โดยระหวาง

การเจียระไนหรือการแตงหินแรอัญมณีนั้น จะมีเศษอัญมณีที่เกิด

จากการเจียระไนที่ไมสามารถนําไปทําเครื่องประดับอื่น ๆ หรือใช

ประโยชนไดอีกจํานวนมาก 

เก็บมาเลา

12

ภาพประดิษฐพลอยธรรมชาติ 
จากงานหิน สูงานศิลป 

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพิ่มมูลคา
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 สาํหรบัประเทศไทย อาํเภอแมสอด จงัหวดัตาก ถอืวาเปน

จังหวัดที่มีชื่อเสียงในดานการเปนตลาดคาอัญมณีขนาดใหญ

แหงหนึ่งของไทยในภาคตะวันตกเนื่องจากอยูใกลกับเมียนมา 

ซึง่เปนแหลงแรอญัมณทีีอ่ดุมสมบรูณ โดยมกีารคาตัง้แตอญัมณี

ดิบที่ยังไมไดเจียระไน อัญมณีที่ผานการเจียระไนและพรอมจะ

นําไปขึ้นตัวเรือนเครื่องประดับ รวมทั้งเครื่องประดับสําเร็จรูป 

โดยในแตละวันจะมีชาวเมียนมานําอัญมณีดิบจากเมียนมา

เขามาขายใหพอคาคนกลาง เพื่อสงตอทําการเจียระไนและ

จดัจาํหนาย ทัง้ในตลาดอญัมณแีมสอด รวมทัง้ทาง E-Commerce

ตอไป 

 ผูเขียนไดมีโอกาสเยี่ยมเยือนอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

โดยไดไปเขารวมการสัมมนาเรื่องความกาวหนาของประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในรายสาขาอุตสาหกรรม กรณีศึกษา

การพัฒนา Cluster ผา-สิ่งทอ เครื่องนุงหม ในเขตพัฒนา

เศรษฐกจิพเิศษ จงัหวดัตาก ภายใตโครงการศกึษาความกาวหนา

ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในรายสาขาอุตสาหกรรม ซึ่ง

จัดโดย สศอ. รวมกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 

เมื่อการสัมมนาเสร็จสิ้นเจาหนาที่สํานักงานอุตสาหกรรม

จังหวัดตากไดพาคณะเจาหนาที่ สศอ. รวมทั้งผูเขียนเยี่ยมชม

ตลาดอัญมณีและโรงงานผลิตภาพประดิษฐพลอยธรรมชาติ

เศษอัญมณี จึงทําใหทราบวา ปจจุบัน เศษอัญมณีที่เกิดจาก

การเจียระไนที่แทบจะไมมีมูลคาไดถูกนํามาใชประโยชนและ

เพิ่มมูลคาในลักษณะของงานศิลปะอื่น ๆ โดยมีราคาตั้งแต

หลักรอยไปจนถึงหลักหลายหมื่นบาท และสามารถทํารายได

ใหแกผูประกอบการปละหลายลานบาท 

 ในอําเภอแมสอด มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและ

ขนาดเล็กที่ผลิตภาพประดิษฐจากอัญมณีพลอยธรรมชาติ 

โดยในระยะแรกวัตถุดิบจะใชเศษพลอยจากเมียนมาเปนหลัก

เนื่องจากสามารถสงผานมาทางอําเภอแมสอดไดงาย แต

ปจจุบัน เศษพลอยไมไดนํามาจากเมียนมาเพียงอยางเดียว แต

มาจากหลายประเทศ เชน ศรีลังกา ฮองกง จีน บราซิล และ

ออสเตรเลีย เปนตน เนื่องจากพลอยในเมียนมาเหลือนอย 

รวมทัง้เพือ่เพิม่ความหลากหลายของสขีองพลอยตามแหลงทีม่า

ของวตัถดุบิ โดยเมือ่ไดวตัถดุบิมาแลว การทาํภาพประดษิฐจาก

พลอยธรรมชาติจะตองผานกระบวนการตาง ๆ คือ การเตรียม

วัตถุดิบ การขึ้นรูปภาพประดิษฐ การตรวจสอบคุณภาพ และ

การจัดจําหนาย

กระบวนการผลิตภาพประดิษฐ

 การเตรียมวัตถุดิบ วัตถุดิบจากแหลงตาง ๆ จะถูกนํามา

คัดแยกตามสีของเศษอัญมณีพลอย จากนั้น เศษพลอยจะถูก

นํามาบดใหมีขนาดที่แตกตางกันไปโดยการใชครกหินและ

แรงงานคน ทั้งนี้ การที่ไมใชเครื่องจักรในการบด เนื่องจาก

ตองการใหสินคาที่ผลิตเปนลักษณะของสินคาทํามือ (hand-

made) เพื่อดึงกลุมลูกคาที่สนใจสินคาทํามือโดยเฉพาะลูกคา

ชาวตางประเทศ จากนัน้ เศษพลอย จะถกูนาํมารอนแยกขนาด 

ลางและตากใหแหง เพื่อนําไปปะติดเปนภาพประดิษฐตอไป

 การขึ้นภาพประดิษฐ เริ่มจากการวาดภาพลงบนกระจก 

ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบและขนาด ทั้งรูปวิวทิวทัศน สัตว 

นักษัตร ศาสนา นางในวรรณคดี และการตูน โดยขนาดของ

ภาพประดษิฐ มตีัง้แตขนาดเลก็ประมาณจีป้ระดบัจนถงึรปูภาพ

ประดบัตดิผนงัขนาดใหญ จากนัน้ ชางจะนาํเศษพลอยทีท่าํการ

บดแลวมาติดบนกระจกที่มีการรางโครงภาพไว โดยแตละภาพ

จะใชเวลาในการผลิตแตกตางกันออกไป แลวแตขนาดความ

ละเอียดของภาพ รวมทั้งความชํานาญของชางฝมือ โดยเฉลี่ย

จะอยูที่ 3-15 วัน  

 การตรวจสอบคุณภาพ เมื่อภาพประดิษฐมีการปะติด

เศษอัญมณีพลอยแลวเสร็จ จะมีฝายตรวจสอบภาพประดิษฐ

กอนนําไปจัดจําหนาย โดยจะตรวจสอบความสมบูรณของการ

ปะติดของเศษพลอยกับกระจกวาหลุดหรือสีผิดเพี้ยนหรือไม 

ทั้งนี้ หากชิ้นงานไมผานตามมาตรฐานของบริษัท ชางจะนํา

ชิ้นงานนั้นไปแกไขเพิ่มเติมหรืออาจจะตองรื้อชิ้นงานและเริ่ม

ใหมทั้งหมด

 การจดัจาํหนาย ปจจบุนัไดมกีารจดัจาํหนายทัง้ในประเทศ

และตางประเทศ โดยในประเทศจะมีการขายสงไปยังตลาด

ทองเที่ยว โดยเฉพาะตลาดนัดจตุจักรในกรุงเทพฯ เพื่อขายให

แกนักทองเที่ยวซื้อไปเปนของที่ระลึก สําหรับในตางประเทศ แหลงวัตถุดิบ : เมียนมาร ศรีลังกา ฮองกง จีน บราซิล
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จัดทําโดย: 

นางสาวจุฑาทิพย ศิริพงษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่มาของขอมูล:

1. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 

2. ภาวิณีย เจริญยิ่ง. 2559. ภาพประดิษฐอัญมณี ของขวัญของฝากมีคาจากแมสอด. (ออนไลน). เสนทางเศรษฐี. แหลงที่มา http://www.

sentangsedtee.com/news_detail.php?rich_id=3627&section=1. 25 กรกฎาคม 2559

3. นิศานาถ กังวาลวงศ. 2557. ภาพประดิษฐจากพลอย"พรอมบุกอาเซียน”. (ออนไลน). กรุงเทพธุรกิจ. แหลงที่มา http://www.bangkok-

biznews.com/news/detail/567512. 25 กรกฎาคม 2559

มีกลุมลูกคาทั้งจากญี่ปุน มาเลเซีย ไตหวัน จีน สิงคโปร และ

สหรัฐอเมริกา ที่เขามาติดตอซื้อสินคา เพื่อนําไปจัดจําหนาย

ใหแกนักทองเที่ยวในประเทศของตนเอง โดยราคาของชิ้นงาน

จะมีราคาตั้งแตหลักรอยไปจนถึงหลักหลายหมื่นบาท ตามรูป

แบบ ขนาด ความละเอียดของชิ้นงาน รวมทั้งเศษหินอัญมณี

ที่นํามาใชในการทําภาพประดิษฐ ทั้งนี้ นอกจากภาพประดิษฐ

ที่ทําขึ้นทั่วไปสําหรับจําหนายแลว ลูกคายังสามารถสั่งทําภาพ

ประดิษฐเฉพาะบุคคล สําหรับเปนของขวัญในโอกาสตางๆ 

ไดอีกดวย

 สาํหรบัแรงงานทีใ่ชในกระบวนการผลติ เดมิใชแรงงานคน

ไทยทัง้หมด แตปจจบุนัเปนแรงงานเมยีนมากวารอยละ 70 ซึง่มี

ทัง้แรงงานหญงิและแรงงานชายปะปนกนัไป อยางไรกด็ ีโรงงาน

ยังคงจําเปนตองเรงพัฒนาฝมือแรงงานใหม ๆ อยูเสมอ เพื่อให

สอดคลองกับกําลังการผลิตและความตองการของตลาดที่เพิ่ม

ขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะตลาดอาเซียน 

การเตรียมวัสดุ

 จากกระบวนการผลิตภาพประดิษฐจากเศษพลอยธรรมชาติขางตน พบวาเศษวัตถุดิบที่ไมสามารถทําประโยชนไดจาก

อุตสาหกรรมหนึ่ง อาจจะสามารถนํามาเปนวัตถุดิบในอุตสากรรมอื่นได เพียงแตผูประกอบการตองมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

หรือความคิดที่เปดกวางในการตอยอดนวัตกรรมใหม เพื่อสามารถนํามาประยุกตใชกับเศษวัตถุดิบเหลานั้นใหเกิดประโยชน

สูงสุด ทั้งในเรื่องการใชทรัพยากรอยางคุมคาโดยใชหลัก 3Rs (Reuse Reduce and Recycle) และการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ 

สอดคลองกบันโยบายการพฒันาอยางสมดลุและยัง่ยนืตามยทุธศาสตรการพฒันาเพือ่สิง่แวดลอมและสงัคมหรอือตุสาหกรรมสเีขยีว

ของกระทรวงอุตสาหกรรม

การขึ้นภาพประดิษฐ
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Movement

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
เปนประธานเปดงานและปาฐกถาพเิศษเรือ่ง “ทศิทางเศรษฐกจิ
ไทยยุคใหม” ในงานประชุมวิชาการ สศอ. ประจําป 2559 OIE 
Forum 2016 “New Revolution of Thai Industry ปฏิวัติ
อุตสาหกรรมใหม : ประเทศไทย 4.0” โดยมีผูบริหารกระทรวง
อุตสาหกรรม หนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป
เขารวมเปนจํานวนมาก เมื่อวันศุกรที่ 29 กรกฎาคม 2559 
ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายศิริรุจ จุลกะรัตน ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม พรอมดวย นายสุรพล ชามาตย รองผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมชมงาน THAILAND
INDUSTRY EXPO 2016 : ศักยภาพอุตสาหกรรมไทย 
ความทาทายสูอนาคต เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559  
ณ ชาเลนเจอร 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ดร. สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาโรงงานสกัดนํ้ามันปาลม 
ครั้งที่ 3/2559 โดยมีนายสุรพล ชามาตย รองผูอํานายการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และหนวยงานที่เกี่ยวของ เขารวม
การประชุม เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ สศอ.

นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พรอมผูบริหารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
รวมแถลงขาว “ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไตรมาส 2 ป 2559” โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ไตรมาส 2 ขยายตัว
รอยละ 1.5 เปนผลมาจาก MPI เดือนมิถุนายน 2559 เพิ่มขึ้นรอยละ 0.82 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ สศอ.

นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พรอมผูบริหารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

นายศิริรุจ จุลกะรัตน ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม พรอมดวย นายสุรพล ชามาตย รองผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมชมงาน THAILAND
INDUSTRY EXPO 2016 : ศักยภาพอุตสาหกรรมไทย 
ความทาทายสูอนาคต เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559  
ณ ชาเลนเจอร 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
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