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Editor’s NoteEditor’s Note

หากตองการนําขอเขียนหรือบทความในฉบับ ไปตีพิมพ เผยแพร
หรือเพื่อประโยชนอื่นใดกรุณาอางอิงแหลงที่มา

สวัสดีคุณผู อ านในเดือนที่ เริ่มเข าสู ฤดูฝน เดือนพฤษภาคม 
ออกไปไหนก็อย  าลืมพกร มห รือ เ ส้ือกันฝนติดตั ว กันด  วยนะคะ 
และในจุลสาร OIE SHARE ฉบับเดือนพฤษภาคมน้ี ฉบับที่ 74 
ก็ยังมาพรอมกับสาระความรูดี ๆ ที่นาอานกันอีกเชนเคย

มาเริ่มกันที่เรื่อง “การนํา Design Thinking มาประยุกตใช
ในการพัฒนาอุตสาหกรรม” ในคอลัมน Econ Focus เรื่องที่สอง 
“การสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑดวยเซรามิกสมัยใหม” ในคอลัมน 
Sharing และปดทายกับเก็บมาเลา เรื่อง “สองตลาดเฟอรนิเจอรไม
ในตางแดน” 

ขอบคุณสําหรับการติดตาม OIE SHARE แลวพบกันใหม 
ในฉบับหนาคะ

        
 ดวยความปรารถนาดี
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  นยุคที่นวัตกรรมไดเขามามีบทบาทสําคัญกับทิศทาง

  ของเศรษฐกิจโลก เกิดการเปล่ียนแปลงท้ังในดาน

เทคโนโลยี การแขงขนั ความตองการของลูกคา กฎระเบียบ ซึง่เปนทัง้

โอกาสและอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจ ประเทศไทยจึงตองปรับตัว

และเตรียมความพรอมรองรับดวยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวย

นวัตกรรม เพ่ือใหสามารถกาวขามกับดักรายไดปานกลาง มีความ

มั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน ภาคอุตสาหกรรมตองวางแผนการพัฒนา

อุตสาหกรรมรูปแบบใหมเพื่อเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการและ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีมีพฤติกรรมตางจากเดิมในยุค

ของการเปล่ียนผานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ซึ่งสงผลใหเกิดการ

ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจอยางย่ังยนื ดงัน้ัน การกําหนดนโยบายการพัฒนา

อุตสาหกรรมและการดําเนินการตาง ๆ ใหบรรลุผลไดเปนไปตาม

เป าหมายนั้น ต องมีแนวคิดและเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ 

โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย และนําองคความรู

จากสหสาขาวิชาชีพและความรวมมือจากหลากหลายหนวยงาน

มาใชเพื่อแกไขปญหาไดอยางถูกตอง แตกตางจากการทํางาน

รูปแบบเดิมที่เปนการแกไขปญหาตามภารกิจเพียงมิติเดียว ทั้งนี้ 

ปจจุบันภาครัฐในหลายประเทศไดนําแนวคิด Design Thinking 

มาประยุกตใชในการจัดทํานโยบายอยางแพรหลาย 

ทําความรูจักกับ Design Thinking 
Design Thinking หรือ การคิดเชิงออกแบบ คือ 

กระบวนการคิดที่ใชการทําความเขาใจในปญหาตาง ๆ อยางลึกซึ้ง 

โดยใหผูใชเปนศูนยกลาง และนําเอาความคิดสรางสรรคและมุมมอง

จากคนหลายสาขาอาชีพมาสรางแนวคิด แนวทางการแกไข 

และนําเอาแนวทางตาง ๆ เหลานั้นมาทดสอบและพัฒนา เพื่อใหได

แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทยกับผูใชและสถานการณนั้น ๆ 

ซึ่งแนวคิดในการออกแบบใหขอเสนอเปนไปไดในทางปฏิบัติและ

นาสนใจสําหรับผูใชหรือกลุมเปาหมาย (Human Centered Design) 

การออกแบบดังกลาวจะกลายเปนยุทธศาสตรที่สามารถนําไปใช

ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการทํางาน 5 ขั้นตอน ประกอบดวย

ใ
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 1)  Empathize เปนการทําความเขาใจตอกลุมเปาหมาย

ใหมากท่ีสุด ซึ่งมีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะกอนท่ีจะ

เริ่มสร างสรรคหรือแกไขสิ่งใดจะตองเข าใจถึงกลุ มเป าหมาย

อยางถองแทก อน เพราะถือเปนกาวแรกที่นําไปสู การพัฒนา

ความสําเร็จในทุก ๆ โจทยปญหา

 2)  Define การสังเคราะหขอมูล การตั้งคําถามปลายเปด

ที่ผลักดันใหเกิดความคิดสรางสรรค ไมจํากัดกรอบของการแกปญหา 

ซึ่งภายหลังจากท่ีเราเรียนรูและทําความเขาใจตอกลุมเปาหมายแลว 

ตองวิเคราะหปญหา กําหนดใหชัดเจนวาจริง ๆ แลวปญหาท่ีเกิดขึ้น

คืออะไร เลือกและสรุปแนวทางความเปนไปได

 3)  Ideate การระดมความคิดใหม ๆ อยางไมมีขีดจํากัด 

หรือการสรางความคิดตาง ๆ ใหเกิดขึ้นจากกลุมคนหลายสาขาอาชีพ 

เนนการหาแนวคิดและแนวทางในการแกไขปญหาใหมากที่สุด 

หลากหลายที่สุด โดยความคิดและแนวทางตาง ๆ ที่คิดขึ้นมานั้น

ก็เพื่อตอบโจทยปญหาที่เกิดขึ้นในขั้น Define

 4)  Prototype การสรางแบบจําลองหรือตนแบบขึ้นมา 

เพื่อใหผู ใช สามารถทดสอบและตอบคําถามหรือกระตุ นใหเกิด

การวิพากษวิจารณ ทําใหเราเข าใจส่ิงที่ เราอยากรู มากยิ่งขึ้น 

และถาสรางไดเร็วก็ยิ่งเห็นขอผิดพลาด และเรียนรูเก่ียวกับไอเดีย

ของเราไดเร็วเทานั้น

 5)  Test เปนการทดสอบแบบจําลองท่ีสรางข้ึนมากับ

ผู ใช  หรือกลุ มเปาหมาย เพื่อสังเกตประสิทธิภาพการใชงาน 

โดยนําผลตอบรับ ขอเสนอแนะตาง ๆ ตลอดจนคําแนะนํามาใช

ในการพัฒนาและปรับปรุงตอไป

 กระบวนการทั้งหมดนี้ ควรทําซํ้าและยอนกลับไปทบทวน

ในขั้นตอนกอนหนาตามความเหมาะสมเสมอ เพื่อใหมั่นใจไดวา

เราต้ังโจทยไดถูกตอง มีขอมูลที่เพียงพอ และสรางวิธีแกไดตอบโจทย

กลุมเปาหมาย

สิงคโปร…Smart Nation 
 ดวย Design Thinking
 เมื่อกลาวถึงประเทศท่ีพัฒนาแลวในอาเซียน หลายคน

คงนึกถึง “สิงคโปร” หรือมีชื่อเรียกอยางเปนทางการวา สาธารณรัฐ

สิงคโปร นับวาเปนประเทศท่ีประสบความสําเร็จจากการเปด

เสรีทางการคา มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และมีรายไดประชาชาติ

ตอหัว (norminal GDP per capita) ในป 2559 สูงถึง 

52,962 เหรียญสหรัฐ1 ซึ่งจัดอยูในอันดับตน ๆ ของโลก และในป 

2560 เศรษฐกิจของสิงคโปรโตรอยละ 3.6 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 2.4

ในป 2559 เปนผลมาจากการขยายตัวของภาคการผลิตและภาคการ

บริการ2  

 ประเด็นสําคัญที่ทําใหสิงคโปรมีความกาวหนาดังที่ไดกลาว

ขางตน เกิดจากยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเน นสราง

ความเขมแขง็ของเศรษฐกจิภายในประเทศ โดยการเตรยีมความพรอม

ใหเหมาะแกการลงทุนทั้งในระดับมหภาค (Macro Level) และระดับ

หนวยธุรกิจ (Firm level) ทั้งนี้ คนสวนใหญมักคิดวาสิงคโปร

มคีาแจงแรงงานสูงเม่ือเทยีบกับประเทศอ่ืน โดยเฉพาะในแถบอาเซียน 

แตถาเปรียบเทียบกับปจจัยอื่น ๆ เชน คุณภาพแรงงานท่ีเปนแรงงาน

ทักษะสูง มีสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ตลาดในประเทศ 

สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจ เหลานี้เปนปจจัย

สําคัญที่ดึงดูดนักลงทุนตางชาติ (Inflows) โดยเฉพาะการลงทุน

ในกลุมเทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ กลุมอิเล็กทรอนิกส กลุม Precision 

Engineering กลุมชีวการแพทย วิศวกรรมขนสง นอกจากน้ี 

สิงคโปรยังใหความสําคัญกับการสรางความเขมแข็งใหกับนักลงทุน

ทองถ่ินดวย และถามีนักลงทุนทองถ่ินไปลงทุนนอกประเทศ

เปนจํานวนมาก (Outflows) นั่นหมายถึง ธุรกิจในประเทศสามารถ

แขงขันไดในตลาดโลก ซึ่งสิงคโปรมีทั้ง Inflows และ Outflows 

คิดเปนมูลคาสูงอยูอันดับตน ๆ ของโลก 

 เพื่อพัฒนาประเทศใหกาวไปอีกระดับสูการเปนประเทศ

อัจฉริยะ เปนเมืองท่ีนาอยูระดับโลก ประชาชนมีความสุข สิงคโปร

จึงมีนโยบายท่ีจะเปน Smart Nation ตั้งแตป 2557 ดวยการใช

แนวคิดที่ใหประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-centric) หรือ Design 

Thinking มาประยุกตใชกับการจัดทํานโยบายตาง ๆ จนเปนรูปธรรม 

โดยการเช่ือมโยงนโยบายภาครัฐ ภาคธุรกจิ ประชาชน และเทคโนโลยี

เขาดวยกัน ดวยการเพิ่มขีดความสามารถในการเชื่อมตอขอมูล

1  https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?view=map
2  http://www.ditp.go.th/contents_attach/215942/215942.pdf
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ขนาดใหญ (Big Data) โดยการสรางโครงสรางพ้ืนฐานใหมและ

สถาปตยกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อรองรับระบบนิเวศของ Smart 

Nation ใหความสาํคญักบัการเพ่ิมศกัยภาพภาครัฐในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือรองรับการใหบริการระบบดิจิทัล

ทีท่นัสมัย เพือ่ใหมปีระสิทธภิาพและเกิดประโยชนสงูสดุตอประชาชน

  ตัวอยางเชน Smart Mobility ระบบการขนสงสาธารณะ

ที่ใหบริการสะดวก รวดเร็ว และใหประชาชนสามารถสืบคนขอมูล

การเดินทางสูจุดหมายปลายทางที่ตองการไดอยางสะดวกแลวางแผน

การเดนิทางไดอยางแมนยาํจากการใหบรกิารดานขอมลูความหนาแนน 

ของการจราจรในพื้นที่ตาง ๆ ผาน www.OneMotoring.com.sg 

ซึ่งประชาชนสามารถเขาไปดูกลองจราจรในพื้นที่ที่ต องการได

www.myTransport.sg หรือ application My Transport

ซึ่งเชื่อมโยงขอมูลระบบขนสงสาธารณะทุกรูปแบบเอาไวในที่เดียว 

 Smart Healthcare การปรับเปล่ียนผังพ้ืนที่การทํางาน

ใหสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนสําหรับการทํางานของเจาหนาที่ 

ตลอดจนสรางความสะดวกสบายและบรรยากาศที่ดีในหองพักผูปวย 

   “Design Thinking ที่ดีเปนเหตุผลสําคัญสําหรับการเดินทาง

ที่ประสบความสําเร็จของสิงคโปรจากประเทศโลกที่สาม

มาเปนโลกที่หนึ่งและเปนส่ิงสําคัญที่จะเปลี่ยนสิงคโปรใหเปน

เมืองที่โดดเดนที่สุดในโลก” ลี เซียน ลุง (Lee Hsien Loong) 

นายกรัฐมนตรีคนปจจุบันของสิงคโปรไดกลาวในงานอภิปรายที่ 

Singapore University of Technology and Design 

วันที่ 5 เมษายน 2561 

มีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน 

เชน หุนยนต HosPi สําหรับการขนสงอุปกรณหรือของใชขนาดเล็ก 

หุนยนตชวยเดนิ  ระบบคอมพิวเตอรสาํหรบัการกายภาพผูปวยสงูอายุ 

ระบบ Telehealth หรือการบริการทางการแพทยผานทางไกล

สําหรับผูปวยท่ีพักฟนที่บานของโรงพยาบาล Changi  ซึ่งเปนศูนย

การแพทยขนาดใหญแหงหนึ่งของสิงคโปร 
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Smart Housing and Development Board (HDB) 

หรอื การเคหะแหงชาติสงิคโปร ซึง่สรางท่ีอยูอาศัยโดยเนนบรรยากาศ

และความเปนอยู ดี สะดวกในการเดินทาง และอยู ไมไกลจาก

สิ่งอํานวยความสะดวก นอกจากน้ี ยังนําเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใชใน

บาน เชน การดูแลผูสูงวัยในบานดวยระบบ Elderly Monitoring 

System (EMS) โดยใชเซนเซอรติดไวตามประตู หรือพ้ืนที่ตาง ๆ 

ในบานคอยตรวจจับการเคล่ือนไหว และถาเซนเซอรไมสามารถ

ตรวจจับการเคล่ือนไหวไดในเวลาท่ีกําหนด ระบบจะแจงเตือน

ไปยังสมาชิกในครอบครัว หรือทีมแพทยเพื่อใหมีการชวยเหลือตอไป  

 การประยุกตใช Design Thinking  
 สําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 

 ประเทศไทยไดเร่ิมนําแนวคิด Design Thinking มาประยุกต

ใชระยะหน่ึงแลว โดยสวนใหญจะเปนภาคเอกชนท่ีตองมีการปรับตัว

และแขงขันในตลาดอยางตอเนื่อง จึงตองเตรียมความพรอมและ

ปรับเปล่ียนทิศทางของการดําเนินธุรกิจใหทันกระแสโลกท่ีเปลี่ยนไป 

ซึ่งผูบริหารไดเรียนรู ถายทอด และนํามาปรับใชในการพัฒนาองคกร 

ในขณะที่ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (Thailand Creative 

& Design Center : TCDC) ซึง่เปนหนวยงานภายใตสาํนกังานบรหิาร

และพัฒนาองคความรู สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดนํา Design 

Thinking มาใชในองคกรเชนกัน โดยผลงานที่สําคัญ อาทิ โครงการ

สรางสรรคเจริญกรุง (Co-Create Charoenkrung) ซึ่งมีเปาหมาย

เพื่อสรางแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สรางสรรคใหกับยานเจริญกรุง

ผานการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในบริเวณนั้น โดยใช Design 

Thinking ที่มุงเนน “กระบวนการออกแบบรวมกัน” (Co-Creation) 

ระหวางผูเชี่ยวชาญดานเมืองสรางสรรค นักออกแบบ และผูมีสวนได

สวนเสยี ซึง่ถอืเปนหวัใจสาํคญัท่ีจะนาํไปสูการสรางความเปลีย่นแปลง 

เปนตน 

 นอกจากน้ี ภาครัฐมีนโยบายการพัฒนาประเทศตามโมเดล 

Thailand 4.0 คอื การสรางความเขมแขง็จากภายในและการเชือ่มโยง

กับประชาคมโลก ซึ่งการพัฒนาประเทศเพื่อใหบรรลุเปาหมาย

ดังกลาว ภาครัฐตองมีการปรับตัวดวยการปฏิรูปประเทศและการ

ขับเคล่ือนการบริหารราชการแผนดินไปพรอมกัน โดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน จึงมีแนวคิดระบบ

ราชการ 4.0 คือ ภาครัฐตองเปนที่พึ่งของประชาชนและเชื่อถือไว

วางใจได เปนภาครัฐที่เปดกวางและเช่ือมโยงกัน มีขีดสมรรถนะสูง 

และยึดประชาชนเปนศูนยกลาง โดยเริ่มจากการปรับเปล่ียน

กระบวนการทางความคิดของขาราชการ ซึ่งเปนสวนของการสราง

บริบทแวดลอมใหเกื้อหนุนตอการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐไดอยาง

ยัง่ยืน โดยเฉพาะการบรกิารภาครฐัท่ีออกแบบรปูแบบการบรกิารใหมี

คุณภาพสูง รวดเร็ว และตอบสนองประชาชน ซึ่งไดนํา Design 

Thinking มาประยุกตใช โดยเนนประชาชน/ผูใชบริการเปนสําคัญ 

(Citizen-centric or Human-centered design) 

 สําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม (S-curve) และ

ปรับเปลี่ยนสู Industry 4.0 ซึ่งจําเปนตองขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม

มากขึ้น หากภาครัฐนําแนวคิด Design Thinking มาใชในการจัดทํา

ยุทธศาสตร ออกแบบมาตรการ ตลอดจนประยุกตใชกับรูปแบบ

การดาํเนนิโครงการตาง ๆ  จะชวยสงเสรมิการทาํงานใหมปีระสทิธภิาพ

และตอบสนองตอปญหาและความตองการของอุตสาหกรรม

ในบริบทใหมไดดียิ่งขึ้น ดวยการออกแบบมาตรการหรือโครงการ

จากความเขาใจถึงปญหาที่แทจริงดวย Empathize วิเคราะห

เพื่อระบุและกําหนดขอบเขตของป ญหาที่ เกิดขึ้นให ชัดเจน

หรือ Define แลวรวบรวมทีมงานในสาขาและความเชี่ยวชาญ

ที่เกี่ยวของในการระดมความคิด Ideate เพื่อหาทางเลือกของ

มาตรการหรอืกจิกรรมของโครงการหลากหลายแนวทาง กอนทดลอง

เพื่อทดสอบสมมติฐานของแนวคิดดวยการจัดทํา Prototype 

ไปทดสอบ Test กับกลุมเปาหมาย/ผูใชผลิตภัณฑ/ผูมีสวนเกี่ยวของ 

สรางใหเกิดการเรียนรู เพื่อหาคําตอบท่ีดีและเหมาะสมสําหรับ

การดําเนินกิจกรรม สงผลใหการดําเนินนโยบายมีทิศทางชัดเจน 

มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาอุตสาหกรรม

จัดทําโดย : 
นางสาวณัฏฐวารี นอยบุญญะ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

แหลงขอมูลอางอิง :
1. ความหมาย Design Thinking และการนําไปใชแกปญหาธุรกิจ. 

https://medium.com/@PunchilZ-สรุปความหมาย-วิธีการ-

และความรูที่เกี่ยวของกับ-design. (15 มีนาคม 2561).

2. สุวิทย เมษินทรีย. (2560) ระบบราชการ 4.0 กับการขับเคลื่อน 

ป.ย.ป. เอกสารประกอบการประชุมเปดหลักสูตรการบริหาร

ราชการแผนดินเชิง ยุทธศาสตรชาติ (2 มีนาคม 2560). 

3. เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรฝกอบรมสําหรับ

การเสริมสรางคุณลักษณะสวนบุคคลและทักษะการทํางาน

สําหรับขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุนที่ 13 

ณ สาธารณรัฐสิงคโปร (26 กุมภาพันธ - 2 มีนาคม 2561) 

4. Good design thinking ‘critical’ in transforming Singapore 

again: PM Lee. (2018). Channel News Asia. https://

www.channelnewsasia.com/news/singapore/

good-design-thinking-critical-in-transforming-

singapore-again-pm-10107590. (9 เมษายน 2561)

5. TCDC. (2560). นิทรรศการสรางสรรคเจริญกรุง 

(Co–Create Charoenkrung). http://www.tcdc.or.th/ 

exhibition/25843/?lang=th. (25 มีนาคม 2561).

6. UNDP. (2014). Design Thinking for Pu blic Service 

Excellence. Global Centre for Public Service Excellence.
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สรุปสถานการณ
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมีนาคมป 2561

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม 2561 ขยายตัว
รอยละ 2.6 เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
สาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญท่ีขยายตัว เชน อุตสาหกรรม
การผลตินํา้ตาล อตุสาหกรรมการผลติปโตรเคม ีและอตุสาหกรรม
การผลิตพลาสติกและยางสังเคราะหขั้นตน
 ●  อุตสาหกรรมการผลิตนํ้าตาล ดัชนีผลผลิตขยายตัว
รอยละ 25.6 เมือ่เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนการเพ่ิมขึน้ 

ในกลุมน้ําตาลทรายดิบจากออย เน่ืองจากมีปริมาณออยท่ีเขาสู
โรงงานเปนจํานวนมาก สงผลใหทุกโรงงานผลิตนํ้าตาลอยาง
ตอเนื่อง และเพ่ือเรงผลิตใหทันกอนเขาสูฤดูฝน
 ●  อุตสาหกรรมการผลิตปโตรเคมี ดัชนีผลผลิตขยายตัว
รอยละ 22.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนการ
เพิ่มขึ้นในกลุมนํ้ามันแกสโซฮอลล 91 แกสโซฮอลล 95 
และนํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว เนื่องจากความตองการใชนํ้ามัน
ภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น
 ●  อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกและยางสังเคราะห
ขั้นตน ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 17.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของป ก อน เป นการเพิ่มขึ้นของการผลิต
เม็ดพลาสติกในกลุ มพอลิเอทิลีน (Polyethylene) และ

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

พอลิโพรพิลีน (Polypropylene) เนื่องจากการขยายกําลัง
การผลิตของบางโรงงาน และการสงออกไปยังประเทศคู คา
เพิ่มขึ้น ไดแก ญี่ปุน อินเดีย และฮองกง
 สําหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญท่ีหดตัว เชน 
อตุสาหกรรมการผลิตเคร่ืองประดับอญัมณี อตุสาหกรรมการผลิต
เฟอรนิเจอร และอุตสาหกรรมการผลิตผาทอ

●  อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับอัญมณี ดัชนี
ผลผลิตหดตัวรอยละ 18.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 

เปนการลดลงในกลุมสินคาแหวนและจ้ีเปนหลัก เนื่องจาก
ความตองการสินคาลดลงทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 ●  อุตสาหกรรมการผลิตเฟอรนิเจอร ดัชนีผลผลิตหดตัว
รอยละ 17.3 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกันของปกอน เปนการลดลง
ในกลุ มเครื่องเรือนทําดวยไม เนื่องจากความตองการสินคา
ชะลอตัวลงทั้งในประเทศและตางประเทศ
 ●  อุตสาหกรรมการผลิตผาทอ ดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 
16.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนการลดลง
ในกลุมสินคาผาฝายเปนหลัก เนื่องจากความตองการสินคา
จากประเทศคูคาลดลง และมีการนําเขาสินคาจากตางประเทศ
มาจําหนายเพิ่มขึ้น

การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 2.6 
เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกับเดือนเดยีวกนัของปกอน เปนผลมาจากการขยายตวัของอตุสาหกรรมสาํคญั ๆ  เชน 
อุตสาหกรรม การผลิตนํ้าตาล อุตสาหกรรมการผลิตปโตรเคมี และอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก
และยางสังเคราะหขั้นตน อัตราการใชกําลังการผลิตในเดือนมีนาคม 2561 อยูที่รอยละ 76.1
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เซรามิกสมัยใหมกับการสราง
มูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑ

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

https://twitter.com/PremiumFinePorcelain?src=hash

  ซรามิกเปนผลิตภัณฑที่อยูคู กับคนไทยมาหลาย
  สมัยและผลิตภัณฑก็มีความหลากหลายไปตาม
วัตถุประสงคของการใชงานต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตรที่มี
การปนภาชนะดินเผา เครื่องปนดินเผา เพื่อใชในทองถิ่น ตอมา
มีการตกแตงลวดลาย  มีการเขียนสีลงบนผลิตภณัฑในลวดลายท่ี
เปนเอกลักษณของแตละสมัย จนถึงปจจุบันไดมีการพัฒนา
ใหสีสันมีความคงทนแมจะผานการเผาที่อุณหภูมิสูงก็ตาม 
การยืดอายุการใชงานใหนานข้ึน การรักษามาตรฐานดาน
คุณภาพ และยังคงไมทิ้งการสรางสรรคชิ้นงานใหมีความโดดเดน 
ดวยการออกแบบเปนลวดลายแปลกใหม เพื่อสรางมูลคาเพ่ิม
ใหกับผลิตภัณฑ ซึ่งจะสามารถเห็นไดจากเครื่องใชบนโตะอาหาร  
ของชําร วยเคร่ืองประดับที่ทําจากเซรามิกที่สามารถสราง
ยอดขายเปนมูลคาสูงจากการสงออกไปยังตลาดหลักอยาง 
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป  ไดแก  ฟนแลนด  เดนมารก 
สหราชอาณาจักร และเยอรมนี  ซึ่งเปนกลุมลูกคาระดับบน
ท่ีตองการสินคาที่มีคุณภาพสูงและมีความสวยงาม

เ  เมื่อยุคสมัยเปล่ียนไป สินคาอุตสาหกรรมก็ไดรับ
การพัฒนาและปรับปรุงตามไปดวย รัฐบาลท่ีผานมาไดผลักดัน
ให พัฒนาผลิตภัณฑ  เดิม โดยการยกระดับคุณค  า สินค  า
เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน โดยใชทุนสมอง
สติปญญา ความคิดสรางสรรค ใหเกิดความโดดเดน แตกตาง
ทั้งในดานรูปทรง ความสวยงาม และประโยชนใชสอย เพื่อให
ผูผลิตไดรับรายไดเพิ่มขึ้น ซึ่งอุตสาหกรรมเซรามิกก็นับเปนหน่ึง
อุตสาหกรรมที่ไดรับการพัฒนา จนสามารถสรางมูลคาเพิ่ม
ได มากกวาในอดีต สามารถสรางรายไดเข าประเทศเปน
จํานวนมาก
 ปจจุบันการผลิตเซรามิกดั้ ง เดิมท่ีทํามาจากวัสดุ
ธรรมชาติ เชน  ดิน  หิน  ทราย  แรธาตุตาง ๆ  ไดรับการพัฒนา
ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมใหกลายมาเปนเซรามิก
สมัยใหมที่ประกอบดวยสารบริสุทธิ์ของธาตุ มีการควบคุม
องคประกอบทางเคมี เพื่อใหไดคุณสมบัติตามตองการ เปนการ
สรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑ ตัวอยางเชน เซรามิกสมัยใหม
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http://astecpaints.co.th/th/service-eco/

http://osaka99.com/shop/osaka99 http://exclusivedetail.com/ceramic-coatings/  http://ceramicpro.com

ไดนํามาใชเปน“ตัวเคลือบสีรถยนต” ดวยคุณสมบัติที่ดีของ
ซิลิกาที่เปนเซรามิกประเภทหน่ึง  เมื่อทําปฏิกิริยากับอากาศ
และอุณหภูมิจะมีความเครียดนอยลง มีผลึกที่ชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
แตกหักยากข้ึน มีความเปนเน้ือเดียวกันทําใหไมหลุดลอก
สามารถเคลือบเพียงครั้งเดียวแลวคงทนถาวรโดยไมตองเคลือบ
หลายครั้ง อีกทั้งยังสามารถปองกันรถจากรังสียูวีจากแสงแดด
ดวยการลดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เปนตัวการทําใหสีรถซีด 
 พื้นผิวเซรามิกที่เคลือบเปรียบเสมือนเกราะหุ มกัน
คราบและกรดจากสารเคมี ทําใหสีรถที่เคลือบมีความสวยงาม 
เงางาม  เปนมันวาว ติดแนน ทนทาน แข็งแรง ปองกันรอย
ขีดขวนที่ตัวรถน้ําไมเกาะและลื่นออกไปไดงาย คราบโคลน 
คราบสกปรก ขี้นก/ขี้แมลงยึดเกาะไดยาก ทําความสะอาดงาย
จึงไมตองลางบอย ๆ ซึ่งจะทําใหรถดูใหมอยู เสมอ เซรามิก
ที่ใชเคลือบสีรถจึงนับเปนอีกหนึ่งนวัตกรรมของการพัฒนา
ใหเกิดเปนผลิตภัณฑใหมที่สามารถนําไปสรางมูลคาเพิ่มได  
ดวยคุณสมบัติที่ดีและราคาที่ไมสูงของเซรามิกเคลือบสีรถยนต  

ทําใหการเคลือบเซรามิกเปนที่นิยมกับรถยนตมูลคาสูงที่เจาของ
ตองการรักษาสภาพสีรถใหสวยขึ้นและคงทนเปนเวลานาน

 จากคุณสมบัติของเซรามิกสมัยใหมตามท่ีไดกลาวมา
แลวขางตน นอกจากดานความสวยงามแลว อีกตัวอยางหน่ึง
ของการใชประโยชนจากเซรามิกสมัยใหมในอีกดานหนึ่ง คือ 
การปองกันความรอน จึงไดมีการนําเซรามิกสมัยใหมไปใชเปน
ฉนวนปองกันความรอนและรังสียูวี  โดยในปจจุบันสีทาบาน
หลาย ๆ ยี่หอ  เชน  สีเบเยอรคูล สีดูเฟร็กซ ไดออกผลิตภัณฑ
สีบานเย็นท่ีมีสวนผสมของนาโนเซรามิกที่เปนอนุภาคเซรามิก
ทรงกลมภายในกลวง (Ceramic Microspheres) มีคุณสมบัติ
แผรังสีและสะทอนกลับรังสีไดกวารอยละ 94.2 เนื้อสียึดเกาะ
กันแนนเปรียบเสมือนฉนวนกันความรอนที่ชวยกันความรอน
กอนถงึตวัอาคาร ปองกนัการแทรกซึมความรอนเขาสูตวัอาคารได 
จึงเหมาะกับการทาภายนอกอาคาร บนหลังคา ดาดฟาอาคาร
หรือท่ีที่ไดรับแสงโดยตรง ซึ่งจะสามารถลดอุณหภูมิหองไดถึง 
3 - 5 องศาเซลเซียส ทําใหเคร่ืองปรับอากาศทํางานนอยลง 
ชวยใหหองเย็น ประหยัดพลังงานไฟฟาจากเคร่ืองปรับอากาศ
ไดกวารอยละ 25 จึงลดความรอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

และชวยลดคารบอนไดออกไซดไดอีกดวย เปนอีกหน่ึงบทบาท
ที่ชวยลดโลกรอน และไมกอใหเกิดมลพิษ ไมเปนอันตราย
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ตอสุขภาพเหมือนสีกันความรอนท่ัวไปตอมาไดมีการพัฒนา
ไมโครเฟยรเซรามิกใหเปนเซรามิกโคตต้ิงซึ่งมีสวนประกอบ
ของเม็ดเซรามิกโบโรซิลิ เกต  ที่ เป นฉนวนกันความร อน
เปนสูญญาอากาศในอนุภาคเซรามิกท่ีรวมกับอคริลิคและ
สวนประกอบอ่ืนที่ เหมาะสม นํามาพนเคลือบหลังคาหรือ
ผนังอาคารแทนการทาสีอาคาร โดยเมื่อติดต้ังฉนวนสะทอน
ความร อนแลวเสร็จ นํ้าจะระเหยออกจากสีและจะเหลือ
อคลิลิคอิมัลชั่น ทําให อนุภาคเซรามิกเรียงตัวชิดจนเป น
เนื้อเดียวกัน และตานทานรังสีอัลตาไวโอเลต ทําใหสะทอน
ความรอนไดมากกวารอยละ 90 กระจายความรอนไดดี ดูดซับ
ความรอนตํ่า และปองกันความรอนสัมผัสกับผิวนอกของอาคาร

โดยตรง มคีวามยืดหยุนสงูจงึปองกนัรอยแตกราว ปองกนัการร่ัวซมึ 
ยดือายกุารใชงานไดยาวนานไมทาํลายสิง่แวดลอมและไมเปนพิษ
ตอรางกาย ตอบสนองความตองการของคนไทยท่ีตองการ
ไดหองท่ีมีบรรยากาศเย็นสบายเนื่องจากเมืองไทยเปนเมืองรอน 
ตลอดทั้งปแมหนาฝนก็ยังคงมีแดดแรง    
 ดังนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑเซรามิกใหเปนเซรามิก
สมัยใหมซึ่งสามารถใชงานไดหลากหลายและแตกตางจาก
การใชเซรามิกในรูปแบบเดิม ๆ แบบท่ีเราคุนเคย  จึงนับเปน
โอกาสท่ีดีของผูประกอบการไทยจะเห็นชองทางในการลงทุน
ผลิตเพราะผลิตภัณฑดังกลาวมีแนวโนมท่ีดีในตลาดในประเทศ   
แมในชวงแรก ๆ จะยังไมมีนวัตกรรมเปนของตัวเอง ผูผลิต
ในประเทศก็อาจเริ่มตนดวยการนําเขาเทคโนโลยีการผลิตจาก
ตางประเทศและทําการวิจัยและพัฒนา ใหเกิดเปนเทคโนโลยี
ของตัวเองในภายหลัง  ผูผลิตที่เริ่มตนเปนรายแรก ๆ ก็จะไดรับ
โอกาสอันดีในการชวงชิงพื้นท่ีสวนแบงการตลาดไดกอนผูผลิต
รายอื่น

จัดทําโดย : 
นางสาวพชรวรรณ สนธิมุล

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
แหลงขอมูลอางอิง :

1. http://ceramicpro.com/ceramic-coating-
for-cars-ceramic-pro/

2. http://exclusivedetail.com/ceramic-coatings/
3. http://exclusivedetail.com/paint-protection-

film-ceramic-coating/
4. http://astecpaints.co.th/th/service-eco/
5. http://durachem.co.th/duflex-ceramic/

6. http://www.foamdd.com/Ceramic2.html
7. http://www.krplusmarketing.com/

ceramic-coating.html
8. https://en.wikipedia.org/wiki/

Thermal_barrier_coating
http://www.duracrete.co.th
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กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

  ตสาหกรรมเฟอร นิ เจอร ไม ไทยต องเผชิญกับ

  การแขงขันทางธุรกิจรอบดาน ทั้งการตัดราคาขาย

จากประเทศท่ีมีตนทุนการผลิตตํ่ากวา มาตรการกีดกันทางการคา

ที่มิใชภาษี ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก และความเสี่ยง

จากการถูกละเมิดทรัพยสินทางปญญาผานการเช่ือมโยงของโลก

ยุคดิจิทัลไดโดยงาย ซึ่งลวนเปนปจจัยที่ส งผลใหอุตสาหกรรม

เฟอรนิเจอรไมไทยไมสามารถเติบโตไดเทาที่ควร อยางไรก็ตาม 

เฟอรนิเจอรไมไทยยังสามารถสรางรายไดจากการสงออกไมตํ่ากวา

ปละ 10,000 ลานบาท ในขณะท่ีการนาํเขาเฟอรนเิจอรไมในตลาดโลก 

ชวง 5 ปที่ผานมา มีมูลคาไมตํ่ากวาปละ 1.15 ลานลานบาท 

โดยมีทศิทางขยายตัวเพิม่ข้ึน สะทอนใหเหน็วาเฟอรนเิจอรไมในตลาด

โลกยังคงมีชองทางขยายฐานการตลาดไดอีกจํานวนไมนอย ดังนั้น 

ภาคอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมไทย จึงควรเรงศึกษาตลาดนําเขา

และประเทศคูแขงที่สําคัญ เพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

เลือกซื้อเฟอรนิเจอรไม รวมทั้งหาแนวทางการพัฒนาเฟอรนิเจอรไม

ใหตอบสนองความตองการของผูบรโิภคในปจจบุนัและสามารถรองรับ

การเปล่ียนแปลงในอนาคตได  ถือเป นการสร างโอกาสและ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันเฟอรนิเจอรไมไทยบนเวทีโลก

ใหมีศักยภาพสูงขึ้น

ตลาดนําเขาเฟอรนิเจอรไมของโลก
 มูลคานําเขาเฟอรนิเจอรไมในตลาดโลก ตั้งแตป 2556-

2560* เฉลี่ยปละ 1.31 ลานลานบาท และมีอัตราการขยายตัว

เฉลี่ยรอยละ 4.26 ตอป แสดงใหเห็นวาอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไม

ในตลาดโลกยังคงมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง (กราฟที่ 1)

 สัดสวนมูลคานําเขาเฟอรนิเจอรไมในตลาดโลก โดยเฉล่ีย

ตั้งแตป 2556-2560* (ภาพที่ 1) พบวา ทวีปยุโรปมีสัดสวนนําเขา

สงูสุด รอยละ 47.90 หรอื เกอืบรอยละ 50 รองลงมา คอื ทวปีอเมริกา 

ทวีปเอเชีย ทวีปแอฟริกา และอื่น ๆ มีสัดสวนรอยละ 34.73 13.18 

1.46 และ 2.73 ตามลําดับ ทั้งน้ีเยอรมนี อังกฤษ และฝรั่งเศส 

ถือเปนตลาดนําเขาที่สําคัญในทวีปยุโรป รองลงมา คือ สหรัฐอเมริกา 

และญี่ปุน

ตลาดสงออกเฟอรนิเจอรไมของไทย
 ไทยมีมูลคาสงออกเฟอรนิเจอรไม ตั้งแตป 2556-2560 

(ภาพที่ 2) เฉล่ียปละ 12,599.82 ลานบาท มีสัดสวนสงออกไปยัง 

สหรฐัอเมริกา ญีปุ่น สหภาพยุโรป และจนี รอยละ 31.35 26.78 8.66 

และ 7.83 ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรวม รอยละ 74.62 นอกนั้น

เปนประเทศอื่น ๆ เชน ออสเตรเลีย เยอรมนี เกาหลีใต และสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส เปนตน คิดเปนสัดสวนรอยละ 25.38 (ภาพท่ี 2)

ประเทศคูแขงท่ีสําคัญ
 การสงออกเฟอรนิเจอรไมในตลาดโลก ตั้งแตป 2556-

2560* ทั้งหมด 85 ประเทศ มีมูลคาเฉลี่ยปละ 1.50 ลานลานบาท 

โดยจีนมีสวนแบงในตลาดโลกเปนอันดับ 1 คิดเปนสัดสวนรอยละ 

32.22 รองลงมา คือ เยอรมนี อิตาลี โปแลนด มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

สหรัฐอเมริกา และอ่ืน ๆ มีสัดสวนรอยละ 9.67 8.74 6.56 3.83 

2.76 2.66 และ 33.54 ตามลําดับ ในขณะท่ีประเทศไทย มีมูลคา

การสงออกอยู ในอันดับที่ 24 ของโลก มีสวนแบงในตลาดโลก

เพียงรอยละ 0.84 เทาน้ัน (ภาพที่ 3)

อุ

สองตลาดเฟอรนิเจอรไมในตางแดน
เก็บมาเลา
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 อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมในกลุ มประเทศยุโรปและ

สหรัฐอเมริกา ไดนําการวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาชวยพัฒนา 

สินคารูปแบบใหมและยกระดับคุณภาพมาตรฐานเฟอรนิเจอรไม 

โดยเจาะกลุมผูบริโภคท่ีมีกําลังซ้ือสูงและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม 

ในขณะที่กลุมประเทศเอเชีย เชน จีน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

ไดเปรียบดานตนทุนการผลิต เนื่องจากอัตราคาแรงตํ่า มีวัตถุดิบไม

ปริมาณมาก และเนนทําการตลาดแบบมวลชน (Mass Market) 

หรือ การผลิตสินคาประเภทเดียวกันปริมาณมาก ซึ่งทําใหสินคา

มีราคาถูกกวาสินคาแบบเดียวกันในตลาด

ขยายการคาสูตลาดเปาหมาย
 เฟอรนิเจอรไมในปจจุบันใหความสําคัญกับการออกแบบ

ที่มีความคิดสรางสรรค ผานการรับรองคุณภาพ มาตรฐาน และความ

ปลอดภัยจากการใชงาน ทั้งนี้จากขอมูลข างตนจะเห็นไดว า 

กลุมประเทศยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และจีน เปนตลาดนําเขา

เฟอรนิเจอรไมรายใหญในตลาดโลก เนื่องจากมีประชากรจํานวนมาก 

เปนกลุ มเศรษฐกิจขนาดใหญ และมีกําลังซ้ือสูง ซึ่งปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเฟอรนิเจอรไม มีดังนี้

แนวทางพัฒนาเฟอรนิเจอรไมไทย
 ผูประกอบการไทยควรวิเคราะหตําแหนงเฟอรนิเจอรไม

ของตนเอง โดยวางกลุมเปาหมายผูบริโภคใหชัดเจนตามโครงสราง

ประชากรที่ เปลี่ยนแปลงในแต ละพื้นที่หรือเน นทําการตลาด

เฉพาะกลุม (Niche Market) เชน เฟอรนิเจอรสําหรับเด็ก ผูสูงอายุ 

หรือผูอยูในวัยทํางาน ในตลาดระดับบน ระดับกลาง หรือระดับลาง 

ซึ่งแนวทางพัฒนาเฟอรนิเจอรไม มีดังนี้
● การออกแบบเฟอรนิเจอรไมใหมีเอกลักษณเฉพาะตัว 

แตกตางจากคูแขงขัน
●  ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในหลากหลายมิติ เพิ่มชองทาง 

การสื่อสารกับผูบริโภคมากข้ึน เพื่อพัฒนาเฟอรนิเจอรไมที่ตอบโจทย

ความตองการของผูบริโภคอยางแทจริง

 ●  คํานึงถึงความปลอดภัย สุขอนามัยของผูบริโภค เชน 

การใชวัสดุประกอบเฟอรนิเจอรไมที่ไมเปนพิษตอผู บริโภคและ

สิง่แวดลอม การออกแบบเฟอรนเิจอรใหเปนไปตามหลกัการยทุธศาสตร

 ●  การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ชวยลดตนทุน 

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสรางมูลคาเพ่ิมใหกับเฟอรนิเจอรไม
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●  การเตรียมความพรอมเขาสูระบบการรับรองมาตรฐาน

ตลอดทั้งหวงโซอุปทาน ตั้งแตการรับรองวัตถุดิบไมผานมาตรฐาน

การจัดการปาไมอยางยั่งยืน และมาตรฐานการผลิตเฟอรนิเจอรไม

ในแตละประเทศ เชน มาตรฐานกําหนดปริมาณที่ยอมรับได

ของสารประกอบฟอรมัลดีไฮดในสินคาไม 
●  การตระหนักถึงกระบวนการผลิตท่ีไมสงผลกระทบ

ตอสังคมและสิ่งแวดลอม สามารถนําเศษวัสดุมาใชประโยชน

ไดในทุกกระบวนการผลิต
●  การพฒันาเวบ็ไซต ขยายชองทางการตลาดผานเครอืขาย

อนิเทอรเนต็ หรือ E-commerce เน่ืองจากส่ือโซเชียลเขามามีอทิธพิล

ตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาเพิ่มขึ้น
●  การสรางภาพลักษณเฟอรนิเจอรไมไทยใหเปนที่ยอมรับ

ในตลาดโลก โดยการใหบริการหลังการขาย การรับประกันสินคา 

และระบบการตรวจสอบยอนกลับ ซึ่งเปนการสรางความนาเชื่อถือ

ใหกับสินคา

ตลอดจนการคุ มครองทรัพยสินทางปญญาแกผู ประกอบการไทย 

อันเปนการชวยยกระดับเฟอรนิเจอรไมไทยใหเติบโตไดอยางยั่งยืน 

นํามาซ่ึงการเพิ่มผลิตภาพขององคกรและประเทศตอไป

จัดทําโดย : 
นางสาวอัมพร สุวรรณรัตน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

แหลงขอมูลอางอิง :
1. China’s Furniture Market. 

http://www.hktdc.com (Online)

2. Furniture Industry. https://ec.europa.eu (Online)

3. ตลาดสินคาเฟอรนิเจอรในประเทศญี่ปุน. 

สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงโตเกียว (Online)

4. รายงานสถานการณการคาสินคาเฟอรนิเจอร

ในประเทศสหรัฐอเมริกา. สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ 

ณ นครนิวยอรก (Online)

5. ตลาดสินคาเฟอรนิเจอรตกแตงบานในออสเตรเลีย. 

สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครซิดนีย (Online) 

6. โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค

ระดับสาขา (อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร). 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ภาพประกอบ :  https://www.architonic.com, 

https://cheechongruay.smartsme.co.th/content/3514, 

https://commons.wikimedia.org, https://pixabay.com/th, 

http://s966.info/library/wooden-furniture-designs/

w/default.html, 

http://www.supercoloring.com, 

http://www.thailandtrustmark.com, 

https://th.pngtree.com, https://th.wikipedia.org

การแขงขันดานราคา พรอมทั้งหาเครือขาย 

ขยายชองทางการวางจําหนายเฟอรนิเจอร

ไม ในร านคาหรือบริษัทชั้นนําของผู ค า

เฟอรนิเจอรไมในตางประเทศ เพื่อขยาย

ฐานการตลาดเดิมและแสวงหาตลาดท่ีมี

ศักยภาพ เชน ออสเตรเลีย เกาหลีใต 

และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เปนตน

 นอกจากนี้ภาครัฐควรมีบทบาท

ในการชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันทางธุรกิจของผูประกอบการ เชน 

การสงเสริมการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี 

และดิจิทัล มาเปนกลไกสําคัญในการ

ขับเคล่ือนสถานประกอบการ ชวยสราง

มูลคาเพิ่มใหกับสินคา รวมท้ังการเพิ่ม

ศักยภาพทักษะแรงงานหรือบุคลากร 

 ผู ประกอบการไทยควรต อยอดความคิดสร างสรรค 

เฟอรนิเจอรไมไทยใหมีเอกลักษณหรือการออกแบบบนพ้ืนฐาน

วัฒนธรรมความเปนไทยที่ร วมสมัยยากตอการลอกเลียนแบบ

หลกีเลีย่งการแขงขนัในตลาดระดบัลาง เพราะจะทาํใหไทยเสยีเปรยีบ

สหภาพยุโรป

 เนนดีไซนที่บงบอกถึงอัตลักษณรสนิยม
ของผูบริโภค การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาพัฒนาสินคาให มีคุณภาพสูงข้ึน และเริ่ม
ตระหนักถึงกระบวนการผลิตที่ไมสงผลกระทบ
ในแงลบตอส่ิงแวดลอม ตลอดจนการใช ไม 
ที่ผานมาตรฐานการจัดการปาไมอยางย่ังยืน 
(มาตรฐาน FSC)

สหรัฐอเมริกา 

 มี ค  า นิ ยม เป ล่ี ยน เฟอร  นิ เ จอร  บ  อย
เนนเฟอรนิเจอร ที่มีความโดดเดน สะทอน
ความเปนตัวตน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชงาน
จากแบบเ ดิม  ๆ  และมีฟ  งก ชั่ นการใช  งาน
อ เนกปร ะสงค   นิ ยมสี ธรรมชาติ ของ ไม  
โดยสามารถใช งานร วมกับเฟอรนิ เจอรที่มี
อยูเดิมได

ญี่ปุน 

 ใหความสําคัญกับเฟอรนิเจอรที่มีประโยชน
ใช สอยสูง สามารถประยุกต ใช กับกิจกรรม
ตาง ๆ ได  มีขนาดเหมาะสมกับท่ีพักอาศัย 
รูปร างคนญี่ปุ น และสอดคลองกับวิถีชีวิต
ในปจจุบัน มีสไตลทันสมัย เรียบงายผสมผสาน
ระหวางวัฒนธรรมญี่ปุนและตะวันตก

จีน 

 ผูบริโภคเลือกซ้ือเฟอรนิเจอรเพื่อบงบอก
ฐานะทางสังคมเ พ่ิมขึ้น นิยมดี ไซน ที่มีการ
ผสมผสานระหวางอารยธรรมจีนและตะวันตก 
ประกอบกับมีทัศนคติตกแตงบาน ที่ทํางาน 
เพ่ือความเปนสิริมงคลตามสภาพแวดลอม 
และเสริมสรางพัฒนาการของเด็ก จึงมีความ
นิยมเฟอรนิเจอรไมมากขึ้น
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นายศิริรุจ จุลกะรัตน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการดานการตลาดและประชาสัมพันธ 
ภายใตคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ หองประชุมอาคารสํานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นายศิริรุจ จุลกะรัตน ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงขาว
ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนมีนาคมและไตรมาสแรก ป 2561 เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2561 
ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายปรีดา อัตวินิจตระการ ผูอํานวยการกองวิจัย
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนประธานเปดงาน
เสวนา Afternoon Talk เร่ือง “การปรับเพ่ิม
ค าจ างขั้นตํ่ า  :  ผลกระทบที่มีต อเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมไทย” วันที่ 25 เมษายน 2561 
ณ หองมิลาโน โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ 
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นางสาวนพมาศ ชวยนุกูล ผูอํานวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 เปนประธาน “การประชุมหารือระบบ ECO Sticker 
และระบบใบอนุญาต สมอ.” วันท่ี 27 เมษายน 2561 ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 




