การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6

ดัชนีชี้นําวัฏจักรอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมไทยเพื่อการสงออก
Leading Index for Export of Thai Textile and Clothing Industry
ประภาพร เอียดเสน1
Prapaporn Iatsen1

บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค เพื่อวิเคราะหภาพรวมของวัฏจักรการคาระหวางประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุงหมของไทย โดยจัดทําดัชนีวัฏจักรอางอิงและดัชนีชี้นําวัฏจักรการคาระหวางประเทศของอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุงหมไทย วิเคราะหขอมูลอนุกรมเวลา ดวยวิธีหาคาเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อกําจัดอิทธิพลของฤดูกาล
สรางเสนแนวโนมคาชวงเฉลี่ย และใชวิธีสวนที่เหลือในการหาวัฏจักร สวนของขอมูลอนุกรมเวลาที่เบี่ยงเบนออก
จากเสนแนวโนมคาชวงเฉลี่ยจะเปนสวนที่แสดงถึงวัฏจักรของขอมูล โดยสวนที่ต่ํากวาเสนแนวโนมจะแสดงถึงชวง
หดตัว และสวนที่อยูเหนือเสนแนวโนมจะแสดงถึงชวงขยายตัว จากนั้นนําวัฏจักรของดัชนีชี้นําผสมที่จัดทําขึ้นมา
เปรียบเทียบกับวัฏจักรอางอิง เพื่อจะไดทราบระยะเวลาชีน้ ําโดยเฉลี่ยและสรุปวัฏจักรเฉลี่ย ระยะเวลาชะลอตัว
ระยะเวลาขยายตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมไทยเพื่อการสงออก
ผลการศึกษาพบวาวัฏจักรอางอิงอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพื่อการสงออกไดผา นพนมาแลว 2 วัฏจักรมีระยะ
เวลาของวัฏจักร 34 และ 43 เดือน โดยชวงระยะเวลาชะลอตัวเฉลี่ยประมาณ 20 เดือนและระยะเวลาขยายตัวเฉลี่ย
ประมาณ 22 เดือน และอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทยเพื่อการสงออกไดผานพนวัฏจักรมาแลว 2 วัฏจักรมีระยะเวลา
ของวัฏจักรเฉลี่ย 47 เดือน โดยระยะเวลาชะลอตัวเฉลี่ย 20 เดือน และระยะเวลาขยายตัวเฉลี่ยประมาณ28เดือน
สวนผลการจัดทําดัชนีชี้นําวัฏจักรอุตสาหกรรมสิ่งทอพบวาดัชนีชี้นําผสมสามารถชี้นําวัฏจักรอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อ
การสงออกไดในระดับหนึ่งคือมีลักษณะการชี้นําไมคงที่ตลอดระยะเวลา 10 ป โดยมีระยะเวลาชี้นําเฉลี่ย 12 เดือน
และอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมพบวาดัชนีชี้นําผสมสามารถชีน้ ําวัฏจักรไดสม่ําเสมอตลอดชวงระยะเวลา โดยดัชนี
ชี้นําผสมมีระยะเวลานําวัฏจักรอางอิงเครื่องนุงหมเฉลี่ยประมาณ 14 เดือน
คําสําคัญ : ดัชนีวัฏจักรอางอิง ดัชนีชี้นําวัฎจักร

ABSTRACT
The objective of this study was analyzed all images of the international trade and business
cycle of Thai textile and clothing industry. To arrange Reference Index and Leading Index of
international trade cycle of Thai textile and clothing. Analyze Time series data by useing the moving
average method to adjust seasonal data, create moving average trend line and use Residual Method to
find out cycle. Data that turn aside from moving average trend line shows the cycle of data. The data
below trend line show contraction phase and the data above trend line show expansion phase. After
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that compared the combined Leading Index and reference index to get duration of Leading and
summary cycle, duration of contraction and Expansion of Thai textile and clothing for Export.
The study showed the export of Thai Textile industry had passed for 2 cycles. The average
cyclical period was 34 and 43 months. The contraction phase and expansion phase averages of which
were 20 and 22 months respectively. The export of clothing industry had passed for 2 cycles which had
average cyclical period 47 months. The average contraction phase was 20 months and average
expansion phase 28 months. Result of Leading Index of textile was not consistent all 10 years through
had average leading period 12 moths and Leading Index of clothing was consistent all time through
had average leading period 14 months.
Keywords : Reference Index, Leading Index
E-mail : g4967500@ku.ac.th, nice_donny@hotmail.com

คํานํา
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมเปนอุตสาหกรรมแรกเริ่มของการพัฒนาอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ
โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาที่ตองการพัฒนาอุตสาหกรรม จะมีการเลือกสิ่งทอและเครื่องนุงหมเปนอุตสาหกรรม
แรก เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน (Labor Intensive Industry) ซึ่งเติบโตไดดีในประเทศที่มีอัตรา
คาจางแรงงานที่ต่ํา สวนในประเทศที่สูญเสียความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ของการ
ผลิตสินคาก็จะตองมีการปรับโครงสรางการผลิต โดยการผันทรัพยากรที่มีอยูไปใชในการผลิตสินคาและบริการอื่น
ที่ยังคงมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบแทน
สําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมในประเทศไทยเปน
อุตสาหกรรมที่มีบทบาทความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก ทั้งในดานมูลคาเพิ่มแกระบบเศรษฐกิจ
มูลคาการสงออกและการจางงาน มีการผลิตที่ครบวงจร ตั้งแตการผลิตเสนใย ปนดาย ทอผาและถักผา ฟอก ยอม
พิมพ และแตงสําเร็จรวมถึงเสื้อผาสําเร็จรูป นํารายไดจากการสงออกเขาสูประเทศนับแสนลานบาทตอป แต
หลังจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 มีการยกเลิกโควตาสิ่งทอตามขอตกลงของประเทศสมาชิก WTO ทําใหระบบ
การคามีการเปดเปนการคาเสรีและสะทอนความสามารถในการแขงขันมากขึ้น ผลที่เกิดขึ้นคือ ผูซื้อหลักใน
ตลาดโลกไดแกสหรัฐอเมริกาและกลุมประเทศสหภาพยุโรปเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อใหม จากการสั่งซื้อกระจาย
ในหลายประเทศตามโควตาเปนการเลือกซื้อในประเทศที่มีความพรอมมากที่สุดเพียงไมกี่ประเทศ โดยสหรัฐอเมริกา
ไดใหการยอมรับ และนําเขาสิ่งทอและเครื่องนุงหมจากประเทศจีนมากที่สุด เพราะประเทศจีนมีความสามารถ
ในการผลิตสินคาที่หลากหลายประเภทในทุกระดับคุณภาพและในราคาที่แขงขันได ซึ่งจากภาวะดังกลาวทําให
การสงออกของไทยมีอัตราขยายตัวลดลงเนื่องจากประสบปญหาการแขงขันที่สูงขึ้น ประกอบกับการแข็งคาของ
เงินบาท อัตราคาจางแรงงานและราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง การไมมี Brand ที่เปนที่ยอมรับของตัวเอง
ซึ่งยังคงเปนแตเพียงรับจางผลิต ขาดการทําตลาดเชิงรุก ขาดการวิจัยและพัฒนา ความไมมีเสถียรภาพทางการ
เมือง และมาตรการทางการคาที่มีความเขมงวดของประเทศคูคาที่สําคัญ ซึ่งปญหาเหลานี้ทําใหประเทศไทย
มีความสามารถในการแขงขันลดลง จึงมีนํามาซึ่งการศึกษาวาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมไทยอยูในชวงใด
ของวัฏจักรการคาระหวางประเทศ เพื่อทราบถึงทิศทางและแนวโนมการสงออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยและเปน
เครื่องมือในการเตรียมรับกับการปรับเปลี่ยนในอนาคต เพื่อจะไดมีการวางแผนผลิตลวงหนาวาควรจะใชเครื่องจักร
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แทนแรงงานบุคคล การลดการสูญเสียปริมาณวัตถุดิบ ตลอดจนพิจารณาวาควรจะมีการโยกฐานการผลิตไป
ประเทศอื่นหรือไม เพื่อมิใหประเทศไทยที่เปนประเทศสงออกสินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมกลับกลายเปนผูนําเขา
สินคาประเภท

อุปกรณและวิธีการ
การศึกษาจะใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ของตัวแปรทางเศรษฐศาสตร ที่มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจในระดับมหภาค โดยจะเก็บขอมูลเปนรายเดือนแบบอนุกรมเวลา (time series data) ในชวงปพ.ศ. 2542
- 2551 รวมเปนเวลา 10 ป โดยรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนี้
1. กระทรวงพาณิชย
- ขอมูลปริมาณการสงออกสิ่งทอของไทย หนวยเปน ตัน
- ขอมูลปริมาณการสงออกเครื่องนุงหมของไทย หนวยเปน ชิ้น
- ขอมูลมูลคาการนําเขาเครื่องจักรสิ่งทอ หนวยเปน บาท
- ขอมูลปริมาณการนําเขาดายและเสนใยใชในการทอ หนวยเปน กิโลกรัม
- ขอมูลปริมาณการนําเขาผาผืนและผาทอ หนวยเปน กิโลกรัม
- ขอมูลปริมาณการนําเขาอุปกรณสําหรับชางตัดเสื้อ หนวยเปน กิโลกรัม
2. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- ขอมูลผลผลิตสิ่งทอที่แทจริง รหัสสถิติ ISIC : 171110 หนวยเปน ตัน
- ขอมูลผลผลิตเครื่องนุงหมที่แทจริง รหัสสถิติ ISIC : 173010, 181010 หนวยเปน ชิ้น
- ขอมูลปริมาณสิ่งทอคงคลัง รหัสสถิติ ISIC : 171110 หนวยเปน ตัน
- ขอมูลปริมาณเครื่องนุงหมคงคลัง รหัสสถิติ ISIC : 173010, 181010 หนวยเปน ชิ้น
3. กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
- ขอมูลโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม หนวยเปน โรงงาน
4. ธนาคารแหงประเทศไทย
- ขอมูลอัตราแลกเปลี่ยน หนวยเปน บาทตอดอลลารสหรัฐฯ
การวิเคราะหขอมูล จะใชการวิเคราะหเชิงปริมาณโดยใชดัชนีวัฏจักรธุรกิจอางอิงและดัชนีชี้นําวัฏจักรการ
คาระหวางประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมไทยมาทําการวิเคราะห โดยการวิเคราะหขอมูลอนุกรม
เวลา (Time Series Analysis) ดวยวิธีหาคาเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อกําจัดอิทธิพลของฤดูกาล สรางเสนแนวโนมคาชวง
เฉลี่ยและใชวิธสี วนที่เหลือในการหาวัฏจักร สวนของขอมูลอนุกรมเวลาที่เบี่ยงเบนออกจากเสนแนวโนมคาชวงเฉลี่ย
จะเปนสวนที่แสดงถึงวัฏจักรของขอมูล โดยสวนที่ต่ํากวาเสนแนวโนมจะแสดงถึงชวงหดตัว (Growth Contraction)
และสวนที่อยูเหนือเสนแนวโนมจะแสดงถึงชวงขยายตัว (Growth Expansion) โดยกําหนดใหวัฏจักรของปริมาการ
สงออกสิ่งทอ 1 ตันเปนวัฏจักรอางอิงของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพื่อการสงออกและปริมาณการสงออกเครื่องนุงหม
1 ชิ้นเปนวัฏจักรอางอิงของอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทยเพื่อการสงออก หลังจากนั้นนําวัฏจักรของดัชนีชี้นําผสมที่
จัดทําขึ้นมาเปรียบเทียบกับวัฏจักรอางอิง เพื่อจะไดทราบระยะเวลาชี้นําโดยเฉลี่ยและสรุปวัฏจักรเฉลี่ย ระยะเวลา
ชะลอตัว ระยะเวลาขยายตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมไทยเพื่อการสงออก
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ผลการทดลองและวิจารณ
1. ผลการจัดทําดัชนีวัฏจักรอางอิงอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของไทยเพื่อการสงออก
แบงเปน 2 สวน คือ สวนที่หนึ่ง ผลการศึกษาดัชนีวัฏจักรอางอิงอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพื่อการสงออก
ปริมาณขนาด1ตัน ตั้งแตปพ.ศ.2542–2551 มาสรางเปนกราฟเสน พบวามีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการสงออก
สิ่งทอ โดยแบงเปน 3 ชวง (ภาพที่ 1) คือ ชวงที่ 1 ป พ.ศ.2542 – 2546 เปนชวงที่ผานพนจากภาวะซบเซาของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเริ่มเขาสูการเจริญเติบโต ในปพ.ศ. 2541 เกิดภาวะเศรษฐกิจซบเซา ตนทุนการผลิตสูงขึ้น
เนื่องจากคาเงินบาทออนตัว ทําใหวัตถุดิบที่นําเขาจากตางประเทศมีราคาสูงขึ้น และผูประกอบการจํานวนมาก
ประสบปญหาขาดสภาพคลองทางการเงินและปดกิจการไป ทําใหสงผลกระทบตอเนื่องมาในปพ.ศ. 2542 แต
หลังจากนั้นเริ่มมีการปรับตัวในทางบวกอยางตอเนื่อง โดยปริมาณการสงออกสิ่งทอขนาด 1 ตันเฉลี่ยตอเดือน ในป
พ.ศ.2543 เทากับ 2,496.961 ตัน และมีปริมาณการสงออกเพิ่มขึ้นทุกป มีการชะลอตัวต่ําลงในชวงตนปพ.ศ.2546
ชวงที่ 2 ปพ.ศ.2546 – 2549เปนชวงที่มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและมีปริมาณการสงออกสิ่งทอเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องทุกป โดยมีปริมาณการสงออกสิ่งทอสูงสุดในเดือนมิถุนายน ปพ.ศ.2548 เทากับ7,250.147 ตัน ซึ่งในป
พ.ศ.2548 มีการเปดเสรีทางการคาสิ่งทอ (Quota free) ตามขอตกลงของการคาสิ่งทอขององคการการคาโลก
(Agreement on Textile and Clothing: ATC) ใหยกเลิกการควมคุมปริมาณการนําเขาและดําเนินการคาสิ่งทอโลก
ใหเปนไปอยางเสรี แตในชวงปพ.ศ.2548ยอดการสงออกยังไมชะลอตัวเนื่องจากมียอดสั่งซือ้ ลวงหนาอยู ชวงที่ 3
ปพ.ศ.2549 – 2551 เปนชวงวิกฤตของอุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งเปนผลมาจากการยกเลิกขอตกลง ATC ซึ่งมีผลกอให
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมและรูปแบบทางการคาของประเทศไทยอยางมาก ประกอบกับเกิดผลกระทบ
ของคาเงินบาทในปพ.ศ.2549 ซึ่งคาเงินบาทแข็งคาสูงสุดในรอบ7 ป และในปพ.ศ. 2550 มีปญหาสินเชื่อซับไพรม
เรื้อรังในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนประเทศหลักในการสงออกสิ่งทอของไทย จากปญหานี้สงผลใหผูกูหลายพัน
รายถูกบังคับใหชําระหนี้กอนกําหนดและสถาบันการเงินผูปลอยสินเชื่อซับไพรมสัญชาติอเมริกันรายใหญหลายแหง
ก็ถูกฟองรองใหลมละลาย จึงมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาอยางมาก จากวิกฤตตางๆเหลานี้
สงผลตอการสงออกสิ่งทอของไทย
โดยมีปริมาณการสงออกสิ่งทอเฉลี่ยตอเดือนต่ําสุด ในปพ.ศ. 2551 อยูที่
2,558.230 ตันตอเดือน

ภาพที่ 1 ปริมาณการสงออกสิ่งทอขนาด 1 ตัน ขอมูลรายเดือน
ซึ่งยังไมไดปรับฤดูกาล ปพ.ศ.2542 - 2551

ภาพที่ 2 ปริมาณการสงออกสิ่งทอขนาด 1 ตัน ขอมูลรายเดือน
หลังจากปรับฤดูกาลแลว ปพ.ศ.2542 - 2551
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หลังจากสรางเสนกราฟและพิจารณาชวงวัฏจักรจากกราฟแลว จากนั้นนําขอมูลปริมาณการสงออกสิ่งทอ
มาขจัดอิทธิพลของฤดูกาล โดยวิธีการหาคาเคลื่อนที่เฉลี่ย( Moving Average) จะไดเสนกราฟ (ภาพที่ 2) ที่ถูก
ขจัดอิทธิพลของฤดูกาลออกแลวและมีความเรียบของขอมูลขึ้น และหาเสนแนวโนมคาชวงเฉลี่ยโดยสวนที่เบี่ยงเบน
ออกจากเสนแนวโนมคาชวงเฉลี่ย จะเปนสวนที่แสดงคาของวัฏจักร โดยสวนที่อยูเหนือเสนแนวโนม จะแสดงถึงชวง
ขยายตัว และสวนที่อยูต่ํากวาเสนแนวโนม จะแสดงถึงชวงชะลอตัว จุดสูงสุด(Peak) ของวัฏจักรจะกํากับดวย
ตัวอักษร P และจุดต่ําสุด(Troughs)ของวัฏจักรจะกํากับดวยตัวอักษร T (ภาพที่ 3) พบวาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
เพื่อการสงออกไดผานพนวัฏจักรมาแลว 2 วัฏจักร (จุดต่ําสุดถึงจุดต่ําสุดถัดไป) มีระยะเวลาของวัฏจักร 34 และ 43
เดือน โดยชวงระยะเวลาชะลอตัว(Contraction phases) เฉลี่ยประมาณ 20 เดือน ระยะเวลาชะลอตัวที่ส้นั ที่สุด
14 เดือน และที่ยาวที่สุด 26 เดือน ชวงระยะเวลาขยายตัว (Expansion phases) เฉลี่ยประมาณ 22 เดือน
ระยะเวลาขยายตัวที่สั้นที่สุด 15 เดือน และระยะเวลายาวที่สุด 30 เดือน

ภาพที่ 3 แนวโนมของอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อการสงออก (วัฏจักรอางอิง)

สวนที่สอง ผลการศึกษาดัชนีวัฏจักรอางอิงอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทยเพื่อการสงออก โดยนําขอมูล
รายเดือนของปริมาณการสงออกสิ่งทอขนาด 1 ชิ้น ตั้งแตปพ .ศ. 2542 – 2551 มาสรางเปนกราฟเสนพบวามีการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณการสงออกเครื่องนุงหม แบงเปน 2 ชวง (ภาพที่ 4) คือชวงที่หนึ่งปพ.ศ.2542–2544 เปน
ชวงที่เริ่มมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วภายหลังจากผานภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจในปพ.ศ. 2542 และมีการเพิ่ม
ขึ้นของปริมาณการสงออกอยางตอเนื่องในปพ.ศ. 2543 ปริมาณการสงออกเครื่องนุงหมเฉลี่ยตอเดือนประมาณ
10,006,089.55 ชิ้นซึ่งเพิ่มจากปพ.ศ.2542เฉลี่ยตอเดือนประมาณ 3,417,441.12 ชิ้น ชวงที่สองปพ.ศ.2544-2551
เปนชวงที่ปริมาณการสงออกเครื่องนุงหมมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย ซึ่งมีความผันผวนเล็กนอยตามสภาวะ
การเศรษฐกิจในชวงนั้นและตามฤดูกาล โดยปริมาณการสงออกเครื่องนุงหมเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 10,519,362.95 ชิ้น
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ภาพที่ 4 ปริมาณการสงออกเครื่องนุงหมขนาด 1 ชิ้น ขอมูลรายเดือน
ซึ่งยังไมไดปรับฤดูกาล ปพ.ศ.2542 – 2551

ภาพที่ 5 ปริมาณการสงออกเครื่องนุงหมขนาด 1 ชิ้น ขอมูลรายเดือน
หลังจากปรับฤดูกาลแลว ปพ.ศ.2542 – 2551

หลังจากสรางเสนกราฟและพิจารณาชวงวัฏจักรจากกราฟแลว จากนั้นนําขอมูลปริมาณการสงออกเครื่องนุงหมมาขจัดอิทธิพลของฤดูกาลโดยวิธีการหาคาเคลื่อนที่เฉลี่ย (Moving Average) จะไดเสนกราฟ (ภาพที่ 5) ที่
ถูกขจัดอิทธิพลของฤดูกาลออกแลวและมีความเรียบของขอมูลขึ้น
หลังจากที่ไดขอมูลปริมาณการสงออก
เครื่องนุงหมขนาด 1 ชิ้น ทีป่ ราศจากฤดูกาลแลวจึงนํามาหาเสนแนวโนมคาชวงเฉลี่ย โดยสวนที่เบี่ยงเบนออกจาก
เสนแนวโนมคาชวงเฉลี่ย จะเปนสวนที่แสดงคาของวัฏจักร โดยสวนที่อยูเหนือเสนแนวโนม จะแสดงถึงชวงขยายตัว
และสวนที่อยูต่ํากวาเสนแนวโนม จะแสดงถึงชวงชะลอตัว จุดสูงสุด(Peak) ของวัฏจักรจะกํากับดวยตัวอักษร P
และจุดต่ําสุด(Troughs)ของวัฏจักรจะกํากับดวยตัวอักษร T (ภาพที่ 6) พบวาอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทยเพื่อการ
สงออกไดผานพนวัฏจักรมาแลว 2 วัฏจักร มีระยะเวลาของวัฏจักรเฉลี่ย 47 เดือน โดยระยะเวลาชะลอตัวเฉลี่ย 20
เดือน ระยะเวลาชะลอตัวที่สั้นที่สุด 14 เดือน และระยะเวลาที่ยาวที่สุด 27 เดือน ระยะเวลาขยายตัวเฉลี่ยประมาณ
28 เดือน ระยะเวลาขยายตัวที่สั้นที่สุด 17 เดือน และระยะเวลายาวที่สุด 39 เดือน

ภาพที่ 6 แนวโนมของอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมเพื่อการสงออก (วัฏจักรอางอิง)
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2. ผลการจัดทําดัชนีชนี้ ําวัฏจักรอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของไทยเพื่อการสงออก
แบงเปน 2 สวนคือ สวนที่หนึ่ง ผลการศึกษาดัชนีชี้นําวัฏจักรอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพื่อการสงออก โดยนํา
ตัวแปรที่จะใชจัดทําดัชนีชี้นําทั้งหมด7ตัว คือ ขอมูลมูลคาการนําเขาเครื่องจักรสิ่งทอ, ขอมูลปริมาณการนําเขาดาย
ทอผาและดายเสนเล็ก, ขอมูลปริมาณการนําเขาเสนใยใชในการทอ, ขอมูลผลผลิตสิ่งทอที่แทจริง , ขอมูลปริมาณ
สิ่งทอคงคลัง , ขอมูลโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและขอมูลอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะนําตัวแปรดังกลาวมาหา วัฏจักร
ของตัวแปรแตละตัวและเปรียบเทียบกับจุดวกกลับของวัฏจักรสิ่งทอเพื่อการสงออก จากการวิเคราะหพบวาตัวแปร
ขอมูลโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ไมไดมลี ักษณะชี้นําการเกิดจุดวกกลับของวัฏจักรอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อการสง
ออกจึงตัดออก ซึ่งเหลือตัวแปรเพียง6ตัวและจากการวิเคราะหดัชนีชี้นําผสมสามารถชี้นาํ วัฏจักรอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เพื่อการสงออกไดในระดับหนึ่ง (ภาพที่ 7) คือมีลักษณะการชี้นําไมคงที่ตลอดระยะเวลา 10 ป โดยมีระยะเวลา
ชี้นําวัฏจักรอางอิงสิ่งทอเฉลี่ย 12.2 เดือน ระยะเวลาชี้นํา ณ จุดต่ําสุดเฉลี่ย 13 เดือน และ ณ จุดสูงสุดเฉลี่ย 11
เดือน โดยระยะเวลาชี้นําสูงสุด 18 เดือน สวนที่ไมชี้นําคือเดือนตุลาคมพ.ศ 2545 และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546
(จุดสูงสุดและจุดต่ําสุด)ของดัชนีชี้นําผสม โดยเปรียบเหมือนคลื่นวัฏจักรที่ไมมีผลตอวัฏจักรอางอิงสิ่งทอเพื่อการ
สงออก
สวนที่สอง ผลการศึกษาดัชนีชี้นําวัฏจักรอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทยเพื่อการสงออก โดยนําตัวแปรที่จะ
ใชจัดทําดัชนีชนี้ ําทั้งหมด 6 ตัว คือ ขอมูลปริมาณการนําเขาผาผืนและผาทอ , ขอมูลปริมาณการนําเขาอุปกรณ

ภาพที่ 7 ดัชนีชี้นําวัฏจักรอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อการสงออกแบบผสม (Composite Leading Index)

สําหรับชางตัดเสื้อ,ขอมูลผลผลิตเครื่องนุงหมที่แทจริง,ขอมูลปริมาณเครื่องนุงหมคงคลัง, ขอมูลโรงงานอุตสาหกรรม
เครื่องนุงหมและขอมูลอัตราแลกเปลี่ยน โดยนําตัวแปรดังกลาวมาหาวัฏจักรของตัวแปรแตละตัวและเปรียบเทียบ
กับจุดวกกลับของวัฏจักรสิ่งทอเพื่อการสงออก ผลจากการวิเคราะหพบวาตัวแปรขอมูลโรงงานอุตสาหกรรมไมได
ชี้นําการเกิดจุดวกกลับของวัฏจักรอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมเพื่อการสงออก จึงเหลือตัวแปร 6 ตัวมาใชเปนดัชนีชี้นํา
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ผสม โดยดัชนีชี้นําผสมนี้สามารถชี้นําวัฏจักรอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อการสงออกไดดีในระดับหนึ่ง (ภาพที่ 8) พบวา
ดัชนีชี้นําผสมสามารถชี้นําวัฏจักรอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมเพื่อการสงออก ไดสม่ําเสมอตลอดชวงระยะเวลา โดย
ดัชนีชี้นําผสมมีระยะเวลานําวัฏจักรอางอิงเครื่องนุงหมเฉลี่ยประมาณ 14 เดือน โดยระยะเวลานําเฉลี่ยที่จุดสูงสุด
ประมาณ 17 เดือน และระยะเวลานําเฉลี่ยที่จุดต่ําสุดประมาณ 12 เดือน

ภาพที่ 8 ดัชนีชี้นําวัฏจักรอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมเพื่อการสงออกแบบผสม (Composite Leading Index)

สรุปผลและเสนอแนะ
1. ผลจากการศึกษาวัฏจักรอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของไทยเพื่อการสงออก ปรากฏวาปจจุบัน
อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพื่อการสงออกอยูในชวงวัฏจักรที่ 3 ( ปพ.ศ.2542 – 2551 ) ซึ่งระยะเวลาเฉลี่ยของวัฏจักร
อุตสาหกรรมสิ่งทอเทากับ 42 เดือน
ขณะนี้ผานพนชวงระยะเวลาชะลอตัวเฉลี่ยไปแลวและอยูในชวงระยะเวลา
ขยายตัวเฉลี่ยอีกประมาณ 12 เดือน และอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมเพื่อการสงออกซึ่งอยูใ นชวงวัฏจักรที่ 3 เชนกัน
โดยระยะเวลาเฉลี่ยของวัฏจักรอยูที่ 48 เดือน โดยวัฏจักรที่ 3 นี้ไดผานพนชวงระยะเวลาชะลอตัวแลว และเริ่มเขาสู
ชวงระยะเวลาขยายตัวอีกประมาณ 28 เดือน ซึ่งขอมูลเหลานี้จะเปนขอมูลสนับสนุนใหกับผูประกอบการในการ
เตรียมตัวเพื่อรองรับกับชวงระยะเวลาของการขยายตัวของอุตสาหกรรมในการเตรียมพรอมทั้งดานการผลิตและการ
จางงาน
2. รัฐบาลควรใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมทั้งระบบรวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
ภายในประเทศซึ่งยังขาดความรวมมือและขาดความเชื่อมโยงภายในอุตสาหกรรม รัฐบาลควรเปนศูนยกลางสราง
ความเชื่อมโยง อาทิเชนการจัดการระบบหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management : SCM), การจัดการระบบ
โลจิสติกส (Logistics Management) การรวมกลุมของผูป ระกอบการหรือเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) เพื่อใหมี
ความสอดคลองสัมพันธกันอยางตอเนื่องลดตนทุนและระยะเวลาในการดําเนินการ นอกจากนี้ควรมีโครงสรางอัตรา
ภาษีที่เหมาะสมเอื้ออํานวยตอการแขงขัน,
มีศูนยกลางที่ใหขอมูลที่ทันสมัย และสมบูรณเพื่อใชในการวิจัยและ
พัฒนาในระบบอุตสาหกรรมสิ่งทอ
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3. ผูประกอบการควรปรับตัวเพื่อใหมีขนาดการผลิตที่เหมาะสม, ฝกฝนบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ เพื่อให
เกิดประสิทธิผลทางการผลิต โดยควรผลิตสินคาที่มีคุณภาพในระดับกลางและบน, หาชองทางการจําหนายที่ติดตอ
กับผูบริโภคโดยตรง, รักษาตลาดเดิมและขยายสูตลาดใหม, มีการพัฒนารูปแบบและสราง Brand name เปนของ
ตนเอง
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