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คณะผู้วิจัยขอขอบคุณสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ที่ได้ให้การสนับสนุนการดําเนินโครงการน้ี

จนสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เก่ียวข้อง ผู้ประกอบการเอกชนในสาขาต่างๆ 
ตลอดจนนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์แก่งานวิจัย ดังต่อไปน้ี 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

 สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย 

 สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 สถาบันไทย-เยอรมัน 

 สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 

 สถาบันอาหาร 

 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 สถาบนัยานยนต์ 

 สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 สถาบันพลาสติก 

 สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย 

 ผู้เข้าร่วมสัมมนาในงานสัมมนา “แนวทางการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศภายใต้
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงอุตสาหรกรม” 
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อุตสาหกรรมไทยในปัจจุบันกําลังเผชิญกับความท้าทายที่สําคัญหลายประการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ
สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ือต่ออุตสาหกรรมของไทยมากนัก ไม่ว่าจะเป็น
การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยไม่ได้เร่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ค่าแรงที่เพ่ิมสูงขึ้นและการขาดแคลน
แรงงานและวัตถุดิบที่สําคัญ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในช่วงปี 2568 รวมไปถึงการเจรจาเข้าสู่เขต
ตกลงการค้าเสรีขนาดใหญ่ (Mega FTA blocs) ของประเทศเพ่ือนบ้านของไทย  

 
ภายใต้สภาพแวดล้อมดังกล่าวนโยบายรัฐบาลในชุดปัจจุบันได้ให้ความสําคัญเร่งด่วนในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ โดยการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถให้กับอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศ ไม่
ว่าจะเป็นการกําหนดวิสัยทัศน์การก้าวไปสู่ Industry 4.0 การกําหนดอุตสาหกรรมศักยภาพ เช่น S-curves 
และ Clusters ต่างๆ รวมถึงการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) การพัฒนาระบบมาตรฐาน (Standards) การ
ทํางานวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ทั้งน้ีการ
พัฒนาอุตสาหกรรมต้องคํานึงถึงเรื่องความย่ังยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ควบคู่กันไปด้วย นอกจากน้ี ยังต้องส่งเสริมให้อุตสาหกรรมของไทยมีการ
เช่ือมโยงกับห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก และการเพ่ิมบทบาทของ
อุตสาหกรรมไทยในอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคท่ียังมีการเติบโตสูง  

 
องค์ประกอบสําคัญประการหน่ึงที่จะทําให้อุตสาหกรรมไทยสามารถบรรลุเป้าหมายต่างๆ ที่วางไว้คือ

การทําความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี ถอดบทเรียนจากประเทศที่ประสบความสําเร็จใน
เรื่องต่างๆ รวมถึงการทําข้อตกลงต่างๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเช่ือมโยงการค้าและการผลิตระหว่างกัน 
การศึกษาวิจัยในโครงการจัดทํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของ
กระทรวงอุตสาหกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์ประการแรก เพ่ือจัดทํายุทธศาสตร์ความร่วมมือกับต่างประเทศของ
กระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการทําความร่วมมือกับต่างประเทศของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรมทั้ง 8 หน่วยงาน ได้แก่ กพร. กรอ. กสอ. สมอ. สอน. สศอ. สปอ. และ กนอ. รวมถึง
สถาบันในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมทั้ง 11 แห่ง ให้มีทิศทางชัดเจนและตอบสนองต่อนโยบายอุตสาหกรรม 
โดยมีวัตถุประสงค์ประการที่สอง เพ่ือรวบรวมโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของหน่วยงานต่างๆ ไว้ใน
ฐานข้อมูลเดียว เพ่ือใช้ประโยชน์ในการติดตามความคืบหน้า ประเมินผลโครงการความร่วมมือต่างๆ และใช้
ประกอบในการกําหนดยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับต่างประเทศต่อไป  
 



ii โครงการจัดทํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

1. ร่างยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 
 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานและสถาบันภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม คณะผู้วิจัยพบว่า 

โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของหน่วยงานต่างๆ มีความหลากหลายสูง แต่ขาดทิศทางที่ชัดเจน ขาด
กลไกการประสานงานข้ามหน่วยงาน และโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศต่างๆ ยังไม่ตอบโจทย์การ
พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-curves, Clusters) และทิศทางอุตสาหกรรม Industry 4.0 นอกจากน้ี การ
ริเริ่มโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศมีลักษณะต้ังรับ (passive) มากกว่าการรุก (proactive) รวมถึง
สถาบันต่างๆ จะมีข้อจํากัดเรื่องสถานะองค์กรที่เป็นอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ หน่วยงานอ่ืนๆ ก็มีข้อจํากัด
เรื่องการจัดสรรงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการทําโครงการกับต่างประเทศ 
สุดท้ายคณะผู้วิจัยพบว่ายังไม่มีระบบการประเมินผลโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศอย่างเป็นระบบ 
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับต่างประเทศที่ร่างขึ้น ได้พยายามที่จะแก้ปัญหาเหล่าน้ี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
วิสัยทัศน์:  

     “อุตสาหกรรมไทยสามารถใช้ประโยชน์จากความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อตอบสนอง

นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม” 
 
ภายใต้วิสัยทัศน์น้ีจะมีประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประเด็นกล่าวคือ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การใช้ความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างย่ังยืน
ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไทย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การใช้ความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการเช่ือมโยงภาคอุตสาหกรรมไทยกับ
ต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการทําความร่วมมือกับต่างประเทศที่
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 
 
โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ดังต่อไปน้ี 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การใช้ความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่าง

ย่ังยืนให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไทย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 การทําความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
(Productivity) 
o กลยุทธ์ที่ 1 การทําความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และการ

บริหารจัดการที่ตอบสนองกับทิศทางอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-curves, Clusters) 



บทสรุปสําหรับผู้บริหาร iii 

 

 

o กลยุทธ์ที่ 2 การใช้ประโยชน์จากโครงการความร่วมมือภายใต้ FTA และการเป็นสมาชิก
องค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ให้เกิดประโยชน์เต็มที่มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในแง่การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการฝึกอบรมบุคลากร 

o กลยุทธ์ที่ 3 การทําความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือถ่ายทอดบทเรียนเรื่องการสร้าง cluster 
ที่เข้มแข็ง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 การทําความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อยกระดับงานด้านมาตรฐาน 
(Standards) 
o กลยุทธ์ที่ 1 การกําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล การสร้าง

เครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมกันกําหนดมาตรฐาน และการติดตามมาตรฐานหรือ
มาตรการใหม่ๆ 

o กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความน่าเช่ือถือและผลักดันมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของไทย ให้เป็นที่
ยอมรับทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ 

o กลยุทธ์ที่ 3 การเพ่ิมศักยภาพของของระบบตรวจสอบรับรองมาตรฐาน 
o กลยุทธ์ที่ 4 การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เก่ียวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

ให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การทําความร่วมมือกับต่างประเทศในด้านการทําวิจัยและพัฒนาและด้าน
นวัตกรรม 
o กลยุทธ์ที่ 1 การถอดบทเรียนเร่ือง National Innovation System จากประเทศท่ีประสบ

ความสําเ ร็จ  และนํามาประยุกต์ใ ช้จริ งใน  Flagship projects ต่างๆ  เ ช่น  Industry 
Transformation Center (ITC) และ World Food Valley 

o กลยุทธ์ที่ 2 การทํา joint research กับหน่วยงานต่างประเทศ โดยเน้นงานวิจัยที่มีลักษณะ 
quick win กล่าวคืออาจเน้นมาที่การทํา development มากกว่า research 

o กลยุทธ์ที่ 3 การเป็นศูนย์ออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง
ในอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1.4 การทําความร่วมมือกับต่างประเทศในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่าง
ย่ังยืน เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
o กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยให้เป็น Green Industry 
o กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการขยะจากภาคอุตสาหกรรม  

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1.5 การทําความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนา SMEs ไทย  



iv โครงการจัดทํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

o กลยุทธ์ที่ 1 การถอดบทเรียนจากต่างประเทศในเรื่องการสร้าง enabling environment ใน
การพัฒนา SMEs  

o กลยุทธ์ที่ 2 การทํา business matching ที่เกิดประโยชน์จริงกับ SMEs 
o กลยุทธ์ที่ 3 การเช่ือม SMEs เข้ากับ supply chain ของอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-curves, 

Clusters) 
o กลยุทธ์ที่ 4 การศึกษาและส่งเสริม business model ใหม่ๆ สําหรับ SMEs  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การใช้ความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมไทย

กับต่างประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยเข้ากับ supply chain ระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก 
o กลยุทธ์ที่ 1 การขยายหรือย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ สําหรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ

และมีความพร้อม 
o กลยุทธ์ที่ 2 การเข้าไปเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา Supply chain ระดับภูมิภาคหรือระดับโลก 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 การเป็น ASEAN Hub ในด้านต่างๆ ที่ไทยมีศักยภาพ 
o กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน  
o กลยุทธ์ที่ 2 การเป็นศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ ในอาเซียน 
o กลยุทธ์ที่ 3 การเป็นศูนย์ฝึกอบรมแห่งอาเซียน (ASEAN Training Center) โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมที่ไทยมีความชํานาญ  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2.3 การสร้างความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมโยง 
o กลยุทธ์ที่ 1 การแก้ไขปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพในการเช่ือมโยง และเพ่ิมการใช้

ประโยชน์พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ   
o กลยุทธ์ที่ 2 การเช่ือมโยงการผลิตและการตลาดระหว่างประเทศด้วยระบบดิจิทัล 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการทําความร่วมมือกับต่างประเทศท่ี

สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 หน่วยงานและสถาบันภายใต้เครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรมสามารถ
แสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศท่ีสอดคล้องกับนโยบาย Industry 4.0 และอุตสาหกรรม
ศักยภาพ (S-curves, Clusters) 
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o กลยุทธ์ที่ 1 หน่วยงาน/สถาบันภายใต้เครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรมมีแนวทางที่ชัดเจน
สําหรับหน่วยงานของตน ในการแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศที่สนับสนุนนโยบาย 
Industry 4.0 และอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-curves, Clusters)  

o กลยุทธ์ที่ 2 การมีกลไกในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน/สถาบันเพ่ือสร้างทีมงานที่
ประกอบด้วยหลายหน่วยงานในการออกไปทําความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมถึงการ
แสวงหาระดับความร่วมมือในระดับที่เหมาะสม เช่น อาจเป็น ระดับ Ministry to Ministry 
หรือ G to G 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศและระบบการประเมินผลโครงการความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ 
o กลยุทธ์ที่ 1 การจัดทําฐานข้อมูลความร่วมมือกับต่างประเทศของหน่วยงานและสถาบัน

เครือข่ายภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเป็นระยะ  
o กลยุทธ์ที่ 2 มีระบบประเมินผลโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศและใช้ส่วนหน่ึงของ

ระบบประเมินผลเป็น KPI ของหน่วยงาน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานและสถาบันเครือข่ายให้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นในการทําความร่วมมือกับต่างประเทศ 

ทั้งน้ี ในแต่ละกลยุทธ์จะมีแผนงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ และตัวช้ีวัด
ดังต่อไปน้ี 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การใช้ความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่าง

ย่ังยืนให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไทย 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 การทําความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการผลิต (Productivity) 
  
 กลยุทธ์ที่ 1 การทําความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และการบริหาร
จัดการที่ตอบสนองกับทิศทางอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-curves, Clusters) 
 
แผนงานท่ี 1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับระดับเทคโนโลยีในปัจจุบันของแต่ละอุตสาหกรรม 
และสามารถตอบสนองต่อแนวคิด Industry 4.0 และอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-curves, Clusters) โดยพัฒนา
โครงการที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (win-win) 
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สทย. สอห. สสท. สพต. สฟอ. สยย. สลท. 
  ระยะเวลาที่ดําเนินการ: 5 ปี 
 ตัวช้ีวัด:  



vi โครงการจัดทํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

(1) สําหรับสถาบันรายอุตสาหกรรม: มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ได้เลือกแล้วสําหรับ
แต่ละอุตสาหกรรม จากยุทธศาสตร์ที่ 3.1 ในรูปแบบต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 ด้าน    

(2) สําหรับ สทย . : มีการถ่ายทอด foundation technology ของ Industry 4.0 และ
อุตสาหกรรมศักยภาพ อย่างน้อยปีละ 1 ด้าน เช่น การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมร่วมกับ 
Fraunhofer, Beckhoff (เยอรมัน) , ITRI (ไต้หวัน ) ,  Robot Revolution Initiatives 
(ญี่ปุ่น) 

แผนงานที่ 2  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับความต้องการและระดับเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันของแต่ละอุตสาหกรรม และสามารถตอบสนองต่อแนวคิด Industry 4.0 และอุตสาหกรรมศักยภาพ 
(S-Curve, Clusters)  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สพช. สรอ. สอห. สสท. สพต. สฟอ. สยย. สลท. 
  ระยะเวลาที่ดําเนินการ: 5 ปี 
 ตัวช้ีวัด:  

(1) สําหรับสถาบันรายอุตสาหกรรม: มีหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบริหารจัดการที่
ไ ด้ เลื อกแล้ วสํ าหรับแ ต่ละ อุตสาหกรรม  จาก ยุทธศาสตร์ที่  3 .1  อย่าง น้อย 
ปีละ 1 ด้าน 

(2) สําหรับ สพช. สรอ.: แสวงหา/พัฒนาหลักสูตรทางด้านการบริหารจัดการที่เก่ียวข้องกับ
ของ Industry 4.0 และอุตสาหกรรมศักยภาพ อย่างน้อยปีละ 1 ด้าน โดยหากหลักสูตร
ของ APO ยังไม่ตอบโจทย์ที่ต้องการ อาจต้องมีการร่วมวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหม่ 

 
 กลยุทธ์ท่ี 2 การใช้ประโยชน์จากโครงการความร่วมมือภายใต้ FTA และการเป็นสมาชิกองค์กร
ระหว่างประเทศต่างๆ ให้เกิดประโยชน์เต็มที่มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในแง่การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการ
ฝึกอบรมบุคลากร 
 
แผนงานที่ 1 การใช้ประโยชน์จากโครงการความร่วมมือภายใต้ข้อตกลง FTA ต่างๆ ในแง่การถ่ายทอด
เทคโนโลยีและการฝึกอบรมบุคลากร ให้เกิดประโยชน์เต็มที่มากขึ้น  
   หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สทย. สอห. สสท. สพต. สฟอ. สยย. สลท 
   ระยะเวลาที่ดําเนินการ: 5 ปี 
  ตัวช้ีวัด:  

(1) มีโครงการความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้ FTA อย่างน้อยสถาบันละ 1 
โครงการต่อปี 

 
แผนงานที่ 2 การใช้ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ  ในแง่การถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
การฝึกอบรมบุคลากรให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ซึ่งควรทําเป็นโครงการต่อเน่ืองจากการประชุมประจําปี ในบาง
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กรณีอาจเป็นการขอองค์ความรู้จากหน่วยงานหน่ึงแต่ขอทุนจากอีกหน่วยงานหน่ึงเช่น UNIDO ซึ่งในปัจจุบันให้
ทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมาก  
   หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สทย. สรอ. สอห. สสท. สพต. สฟอ. สยย. สลท 
   ระยะเวลาที่ดําเนินการ: 5 ปี 
   ตัวช้ีวัด:  

(1) มีโครงการความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือการจัดอบรมบุคลากรต่อเน่ือง
จากการประชุมประจําปีขององค์กรระหว่างประเทศต่างๆ อย่างน้อยสถาบันละ 1 
โครงการต่อปี 

 
 กลยุทธ์ที่ 3 การทําความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อถ่ายทอดบทเรียนเรื่องการสร้าง cluster ที่
เข้มแข็ง กลยุทธ์น้ีจะเน้นที่การถอดบทเรียนการสร้าง clusters ที่เข้มแข็งจากประเทศที่ประสบความสําเร็จ 
เช่น Automotive clusters ของญี่ ปุ่น Cluster อาหารในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ Cluster สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มในสเปนและอิตาลี  Cluster Electronics ของไต้หวัน กลยุทธ์น้ีมีแผนงานดังต่อไปน้ี 
 
แผนงานท่ี 1 การถอดบทเรียนว่าการสร้าง clusters ที่เข้มแข็งจากประเทศที่ประสบความสําเร็จ ว่ามีส่วนช่วย
เพ่ิม productivity ได้อย่างไร โดยอาจต้องเป็นความร่วมมือระดับ Ministry to Ministry หรือ G to G 
เน่ืองจาก cluster ที่ประสบความสําเร็จจะเกิดจากความร่วมมือหลายฝ่าย 
   หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สอห. สสท. สยย. สฟอ. 
   ระยะเวลาที่ดําเนินการ: 3 ปี 

  ตัวช้ีวัด:  
(1) ได้บทเรียนในการสร้าง cluster ที่ช่วยเพ่ิม productivity เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิง

ลึกระหว่างผู้ประกอบการ การมีการเช่ือมโยงทั้งแนวต้ังและแนวนอนเพ่ือบริหารทั้ง 
supply chain ฯลฯ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 การทําความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อยกระดับงานด้านมาตรฐาน (Standards) 
 
 กลยุทธ์ที่ 1 การกําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล การสร้างเครือข่าย
กับภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมกันกําหนดมาตรฐาน และการติดตามมาตรฐานหรือมาตรการใหม่ๆ  
แผนงานที่ 1 การเร่งกําหนดมาตรฐานให้แก่สินค้าที่ยังไม่มีมาตรฐาน สินค้าที่ใช้วิธีจดทะเบียนผลิตภัณฑ์และ
การกําหนดมาตรฐานให้แก่กลุ่มสินค้าในอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-curves/Clusters) โดยแนวทางในการ
กําหนดมาตรฐานใหม่ต้องคํานึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเป็นพ้ืนฐาน ฉะน้ัน หน่วยงานมาตรฐาน
ของไทยอาจใช้ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ เช่น ISO IEC เป็นต้น เรียนรู้ข้อมูลด้าน
มาตรฐานต่างๆ มาปรับใช้เพ่ือกําหนดมาตรฐานภายในประเทศ นอกจากมาตรฐานสากลแล้วควรคํานึงถึง



viii โครงการจัดทํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

มาตรฐานของประเทศพัฒนาแล้วที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์เหล่าน้ี รวมถึงมาตรฐานของประเทศคู่ค้าผลิตภัณฑ์
เหล่าน้ันประกอบด้วย  
   หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สมอ. 

   ระยะเวลาดําเนินการ: 5 ปี 
   ตัวช้ีวัด:  

(1) การ กําหนดมาตรฐานใหม่ เ พ่ือรอง รับสินค้ าจากอุตสาหกรรมศักยภาพ  (S-
curves/Clusters) 

(2) จํานวนสินค้าที่ยังไม่มีมาตรฐานและสินค้าที่ใช้วิธีจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ลดลง 
(3) มีความร่วมมือกับหน่วยงานด้านมาตรฐานในประเทศพัฒนาแล้วหรือประเทศคู่ค้าสําคัญ

ของไทย 
  

แผนงานที่ 2 การสร้างเครือข่ายในการกําหนดมาตรฐาน โดยการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการกําหนด
มาตรฐานให้แก่ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ สมาคมต่างๆ องค์กรวิชาชีพ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือ
สถาบันการศึกษาที่เช่ียวชาญในด้านต่างๆ ควรถอดบทเรียนเพ่ิมเติมจากประเทศที่มีระบบการบริหารจัดการ
เครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือทราบกระบวนการทํางาน ปัญหาและแนวทางการแก้ไข ทดลองการนํา
แนวทางปฏิบัติน้ันมาใช้กับเครือข่ายมาตรฐานของสินค้าบางชนิดและทําเป็นต้นแบบ แล้วขยายเครือข่าย
กําหนดมาตรฐานไปทํากับสินค้าอ่ืนๆ ต่อไป 
   หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สมอ. สถาบันเครือข่าย 
   ระยะเวลาดําเนินการ: 3 ปี 
   ตัวช้ีวัด:  

(1) สมอ. มีการถอดบทเรียนจากประเทศต้นแบบในการสร้างและบริหารจัดการเครือข่าย
มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) สมอ. พัฒนาต้นแบบเครือข่ายในการกําหนดมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ เช่น กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ยาง ที่สมอ. ได้ทํา MOU กับ มอ. ซึ่งเช่ียวชาญเรื่องยาง เป็นต้น 

(3) มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ถูกประกาศใช้ จากการผลักดันของเครือข่ายมาตรฐาน 
 
แผนงานที่ 3 การติดตามมาตรฐานหรือมาตรการใหม่ๆ ที่ถูกกําหนดเพ่ิมเติมจากประเทศคู่ค้าสําคัญ ปัจจุบัน
มาตรฐานหรือมาตรการที่กําหนดโดยประเทศคู่ค้าหรือผู้นําเข้าถูกนํามาใช้มากข้ึน หน่วยงานมาตรฐานของไทย
ควรทําความร่วมมือกับหน่วยงานด้านมาตรฐานของประเทศคู่ค้าน้ันๆ เพ่ือรับรู้ถึงแนวโน้มของมาตรการหรือ
กฎระเบียบด้านมาตรฐานใหม่ๆ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับมาตรฐาน ทั้งรายละเอียดมาตรฐาน 
กฎระเบียบ และการตรวจสอบรับรอง 
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สมอ.  
  ระยะเวลาดําเนินการ: 3 ปี 
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  ตัวช้ีวัด:  
(1) สมอ. ทําความร่วมมือในการติดตามมาตรการที่ถูกกําหนดโดยประเทศคู่ค้าและมีการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้จากประเทศเหล่าน้ัน เช่น การสร้างความร่วมมือเชิงวิชาการกับ
หน่วยงานมาตรฐานของ EU เป็นต้น 

(2) การถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับมาตรการหรือมาตรฐานใหม่ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมและวางแผนในการรับมือ 

 
แผนงานที่ 4 การพัฒนากลไกด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เป็น 2 ระดับ ประกอบด้วยการปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากล และการปฏิบัติตามมาตรฐานภายในประเทศ ทั้งน้ีอาจศึกษาแนวคิดและถอดบทเรียนการมี
มาตรฐาน 2 ระดับจากประเทศญี่ปุ่นกรณีสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งอาจใช้มาตรฐานสากลหรือมาตรฐาน DENAN 
Laws ซึ่งเป็นมาตรฐานในประเทศ 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สมอ. 
 ระยะเวลาดําเนินการ: 5 ปี 
 ตัวช้ีวัด:  

(1) ระบุกลุ่มสินค้าที่ควรมีระบบมาตรฐานแบบ 2 ระดับ 
(2) ไทยมีระบบมาตรฐานแบบ 2 ระดับสําหรับสินค้าที่มีความจําเป็น เพ่ือช่วยเหลือกลุ่ม

ผู้ประกอบการ 
 
 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความน่าเช่ือถือและผลักดันมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของไทย ให้เป็นที่ยอมรับทั้ง
ในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ  
 
แผนงานที่ 1 การผลักดันมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่ไทยมีศักยภาพหรือสินค้าอุตสาหกรรมที่ไทยมีบทบาทเป็นผู้นํา ในบริบทอาเซียน ไทย
ควรใช้ประโยชน์จากการเป็นประเทศสมาชิกในการผลักดันมาตรฐานสินค้าที่มีศักยภาพ โดยการวางบทบาท
ตนเองให้เป็นผู้นําในการขับเคล่ือนการ Harmonize มาตรฐานสินค้าเหล่าน้ี สําหรับสินค้าที่มีศักยภาพสูงและ
ไทยมีบทบาทเป็นผู้นํา ควรมีการผลักดันให้เป็นมาตรฐานระดับสากล เช่น มาตรฐานยาง/ผลิตภัณฑ์ยาง โดย
ร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่เช่นมาเลเซียและอินโดนีเซีย และใช้ประโยชน์จากการที่ไทยเป็นสมาชิก
องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ ในการเข้าไปมีบทบาทผลักดัน เช่น การเข้าไปเป็นคณะกรรมการ ISO ใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล่าน้ี เป็นต้น ทั้งน้ี ควรทําการศึกษาและถอดบทเรียนกลยุทธ์ของประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
ในการผลักดันมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ตนเองมีความเช่ียวชาญ โดยพยายามเข้าไปมีบทบาทในองค์กรมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ เพ่ือผลักดันให้เป็นมาตรฐานในระดับสากล 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สมอ. สฟอ. สอห. สสท. สพต. 
 ระยะเวลาดําเนินการ: 5 ปี 



x โครงการจัดทํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 ตัวช้ีวัด:  
(1) ไทยเป็นผู้ขับเคลื่อนมาตรฐานในอาเซียน โดยเฉพาะมาตรฐานในกลุ่มสินค้าที่ไทยมี

ศักยภาพ หรืออุตสาหกรรมที่ไทยเป็นผู้นํา อาทิ ยาง/ผลิตภัณฑ์ยาง อาหาร พลาสติก สิ่ง
ทอ เป็นต้น 

(2) การผลักดันมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง ให้กลายเป็นมาตรฐานสากล ผ่าน ISO โดยร่วมมือ
กับมาเลเซียและอินโดนีเซีย 

 
แผนงานท่ี 2 ส่งเสริมกิจกรรม Branding เพ่ือให้ตรามาตรฐานผลิตภัณฑ์ของไทย อาทิ มอก. มผช. เป็นที่รู้จัก
และได้รับความไว้วางใจในคุณภาพของสินค้าทั้งในภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยอาจการสร้างความร่วมมือ
กับญี่ปุ่นเพ่ือถอดบทเรียนจากโครงการ One Village One Product (OVOP) เมืองโออิตะ (Oita) ที่มีการ
สร้างเรื่องราวท่ีมาของผลิตภัณฑ์และการขายสินค้าท้องถิ่นเฉพาะในพ้ืนที่น้ันๆ เพ่ือนํามาปรับใช้เป็นกลยุทธ์
ทางการตลาดแก่สินค้าไทย  

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สมอ. กสอ. สพว. 
 ระยะเวลาดําเนินการ: 3 ปี 
 ตัวช้ีวัด:  

(1) ตรามาตรฐานผลิตภัณฑ์ของไทย ทั้ง มอก. และ มผช. เป็นที่รู้จักมากขึ้น 
 
 กลยุทธ์ที่ 3 การเพ่ิมศักยภาพของของระบบตรวจสอบรับรองมาตรฐาน ผ่านการเป็น partner 
ด้านมาตรฐานกับหน่วยงานมาตรฐานในต่างประเทศ หรือต่อยอดการเป็นตัวแทนตรวจสอบรับรองมาตรฐาน 
โดยให้ความสําคัญกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและอุปกรณ์/เครื่องมือจากต่างประเทศ ทั้งน้ีใน
เบ้ืองต้นอาจเร่ิมจากการสร้างความร่วมมือโดยทํา MRA กับต่างประเทศในการยอมรับผลการตรวจสอบและ
รับรองสินค้าร่วมกัน นอกจากน้ี สมอ. อาจเรียนรู้จากต่างประเทศและนําระบบ Self-Declaration มาปรับใช้
กับอุตสาหกรรมของไทย  
 
แผนงานที่ 1 การหา Partners ต่างประเทศที่เช่ียวชาญในด้านต่างๆ เช่น ด้านการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานท้ังส่วนของผลิตภัณฑ์ โรงงานและระบบริหารงาน ด้านการดําเนินธุรกิจเก่ียวกับห้องปฏิบัติการหรือ
การทดสอบ โดยเฉพาะสําหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมศักยภาพ (New S-curves/Clusters)  

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สมอ. สอห. สสท. สรอ. สยย. สฟอ. สพต. 
ระยะเวลาดําเนินการ: 5 ปี 
ตัวช้ีวัด:  
(1) หน่วยงานไทยมี Partner ด้านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานจากต่างประเทศ ที่

เช่ียวชาญในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมศักยภาพ (S-curves/Clusters)  
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(2) หน่วยงานไทยมีศักยภาพในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โรงงานและ
ระบบบริหารจัดการ รวมถึงการมีห้องปฏิบัติการที่รองรับการทดสอบสินค้าที่มาจาก
อุตสาหกรรมศักยภาพ (S-curves/Clusters)  

 
แผนงานที่ 2 การใช้ประโยชน์จากการเป็นตัวแทนตรวจสอบและรับรองมาตรฐานให้แก่หน่วยงานต่างประเทศ 
โดยการต่อยอดและแสวงหาประโยชน์จากการเป็นตัวแทน ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมถึงองค์ความรู้การ
ตรวจสอบและรับรองใหม่ๆ นอกจากที่ได้รับจากการเป็นตัวแทนตรวจสอบสินค้าให้  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สมอ. สรอ. สฟอ. สอห. สยย. 
  ระยะเวลาดําเนินการ: 5 ปี 
  ตัวช้ีวัด:  

(1) จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการตรวจสอบรับรองจากต่างประเทศ ทําให้แต่ละ
หน่วยงานมีเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการตรวจสอบรับรองที่ทันสมัย รองรับต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ  

 
แผนงานท่ี 3 การสร้างความร่วมมือแบบข้อตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Agreement or 
Mutual Recognition Arrangement: MRA) กับประเทศคู่ค้า ในการยอมรับผลการตรวจสอบรับรอง
ผลิตภัณฑ์ซึ่งกันและกัน เพ่ืออํานวยความสะดวกทางการค้าและลดความซ้ําซ้อนในกระบวนการตรวจสอบ
รับรองระหว่างประเทศ  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สมอ. 
  ระยะเวลาดําเนินการ: 2 ปี 
  ตัวช้ีวัด:  

(1) รายช่ือกลุ่มสินค้าที่มีความจําเป็นต้องทํา MRA และประเทศเป้าหมาย 
(2) มีการทํา MRA ใหม่ๆ เพ่ือยอมรับผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสําหรับสินค้าที่มี

ความจําเป็น 
 
แผนงานที่ 4 การเรียนรู้ พัฒนาและทดลองระบบ Self-declaration ในงานด้านมาตรฐานของไทย ไทยควร
สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือถอดบทเรียนและนํามาปรับใช้กับบางกลุ่มสินค้า เริ่มจากการระบุกลุ่ม
สินค้าที่ความเสี่ยงตํ่าและมีความเป็นไปได้ที่จะใช้ระบบน้ี พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการใช้ระบบน้ี เช่น 
กฎหมาย/กฎระเบียบต่างๆ ความพร้อมของบุคลากร เป็นต้น จากน้ันควรมีการทดลองใช้ระบบ Self-
declaration ปรับปรุงแก้ไขกรณีเกิดปัญหา และขยายผลไปใช้กับสินค้ากลุ่มอ่ืนๆ 
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สมอ. 
  ระยะเวลาดําเนินการ: 2 ปี 
  ตัวช้ีวัด:  



xii โครงการจัดทํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

(1) มีแนวทางปฏิบัติในการใช้ระบบ Self-declaration 
(2) ระบุกลุ่มสินค้าที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้ระบบ Self-declaration 
(3) มีการทดลองใช้ระบบจริง ติดตามและประเมินผล 

 
 กลยุทธ์ที่ 4 การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เก่ียวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานให้
ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
แผนงานที่ 1 ปรับโครงสร้างองค์กรที่เป็นหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body; AB) โดยถอด
บทเรียนจากประเทศที่มี AB เดียว เสนอแนวทางในการปรับปรุงหน่วยงานรับรองระบบงานของไทยที่ปัจจุบัน
มี 4 หน่วย ให้เหลือเพียง AB เดียว ลดความซ้ําซ้อนในระบบเอกสารและปรับปรุงการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยตรวจสอบ (inspection body) หน่วยรับรอง (certification body) และหน่วยรับรองระบบงาน 
(Accreditation Body) 

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สมอ. 
  ระยะเวลาดําเนินการ: 5 ปี 
  ตัวช้ีวัด:  

(1) มีแนวทางปฏิบัติในการปรับโครงสร้างหน่วยรับรองระบบงานให้เหลือเพียงแห่งเดียว 
(2) การร้องเรียนของผู้ประกอบการเก่ียวกับความซ้ําซ้อนของระบบงานลดลง  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ทําความรว่มมือกับต่างประเทศในด้านการทําวิจัยและพัฒนาและด้านนวัตกรรม  

 
กลยุทธ์ที่ 1 การถอดบทเรียนเร่ือง National Innovation System จากประเทศท่ีประสบความ 

สําเร็จ และนํามาประยุกต์ใช้จริงใน Flagship projects ต่างๆ เช่น Industry Transformation Center (ITC) 
และ World Food Valley กลยุทธ์น้ีมีแผนงานดังต่อไปน้ี 
 
แผนงานที่ 1 การทําความร่วมมือกับประเทศที่ประสบความสําเร็จในการสร้าง National Innovation 
System (NIS) อย่างเช่นไต้หวัน เพ่ือถอดบทเรียนเรื่อง NIS อย่างรอบด้าน เช่น การประสานงานระหว่าง 
สถาบันการศึกษา  สถาบัน วิจั ย  ภาคเอกชน  ภาครัฐ  ในการแปลง  Innovation ใหม่ๆ  ไปสู่ การ 
commercialization แ ล ะมี ก า ร นํ า บท เ รี ย น ดั ง ก ล่ า ว ไ ป ใ ช้ ใ น  flagship projects เ ช่ น  Industry 
Transformation Center (ITC) และ World Food Valley   
   หน่วยงานที่รับผดิชอบ: สศอ. 
   ระยะเวลาที่ดําเนินการ: 1 ปี 
  ตัวช้ีวัด:  



บทสรุปสําหรับผู้บริหาร xiii 

 

 

(1) มีแนวทางที่ ชัดเจนในการประสานงานระหว่าง สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย 
ภาคเอกชน ภาครัฐ เพ่ือแปลง innovation ไปสู่ commercialization    

(2) มีการผลักดันกลไกดังกล่าวเข้าไปใช้จริงใน Flagship projects ของกระทรวงเช่น 
Industrial Transformation Center (ITC), World Food Valley 

  
 กลยุทธ์ที่ 2 การทํา joint research กับหน่วยงานต่างประเทศ โดยเน้นงานวิจัยที่มีลักษณะ 
quick win กล่าวคืออาจเน้นมาที่การทํา development มากกว่า research กลยุทธ์น้ีมีแผนงานดังต่อไปน้ี 
 
แผนงานท่ี 1  มีการระบุหัวข้อวิจัยที่ไทยยังขาดองค์ความรู้และน่าจะเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมไทยใน
ลักษณะ quick win แล้วทําความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในเร่ืองดังกล่าว โดยท่ีไทยไม่ต้อง
เริ่มทําวิจัยต้ังแต่พ้ืนฐาน  
   หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สทย. สอห. สสท. สพต. สฟอ. สยย. สลท. 
   ระยะเวลาที่ดําเนินการ: 5 ปี 
   ตัวช้ีวัด:  

(1) มีโครงการลักษณะ development ดังกล่าวอย่างน้อยสถาบันละ 1 โครงการต่อปี 
  
 กลยุทธ์ที่ 3 การเป็นศูนย์ออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงใน
อุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ  
 
แผนงานที่ 1 การระบุอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ เพ่ือสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีขั้นสูงสําหรับอุตสาหกรรมน้ัน ซึ่งจําเป็นต้องมีการทําความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยในต่างประเทศที่
เช่ียวชาญในอุตสาหกรรมดังกล่าว เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนา
ร่วมกัน เช่น ทําวิจัยและพัฒนาร่วมกัน หรือร่วมลงทุนในอุปกรณ์/เครื่องมือหรือห้องปฏิบัติการ เป็นต้น ทั้งน้ี
อุตสาหกรรมที่เลือกอาจจะเป็นอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพและสามารถต่อยอดขึ้นไปเป็นอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่อยู่ใน S-curves, Clusters ได้ เช่น food for the future,  bio-chemicals (ทั้งส่วนที่เป็นอาหาร
และไม่ใช่อาหาร), Next-generation Vehicles เป็นต้น  
   หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สอน. สพต. สอห. สยย. สสท. 
   ระยะเวลาที่ดําเนินการ: 5 ปี 

  ตัวช้ีวัด:  
(1) สถาบันต่างๆ มีแผนงานความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยในต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาศูนย์

ออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง ในอุตสาหกรรมที่
ไทยมีศักยภาพ เช่น นํ้าตาล พลาสติก อาหาร ยานยนต์และช้ินส่วน สิ่งทอ เป็นต้น 

 



xiv โครงการจัดทํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1.4 การทําความร่วมมือกับต่างประเทศในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน เป็นมิตร
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยให้เป็น Green Industry  
 
แผนงานที่ 1 การถ่ายทอดแนวคิดอุตสาหกรรมสีเขียวและองค์ความรู้ในการปรับกระบวนการผลิตและการ
บริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ Green Productivity การจัดการโซ่อุปทานสีเขียว (Green 
Supply Chain Management: GSCM) เป็นต้น รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมหรือเทคโนโลยี
สีเขียว เช่น เทคโนโลยีในการจัดการของเสีย การพัฒนาพลังงานทดแทน การลด CO2 เป็นต้น โดยแสวงหา
ความร่วมมือจากองค์กรระหว่างประเทศที่ทํางานเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น UNEP UNIDO เพ่ือถ่ายทอด
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนผู้เช่ียวชาญ 

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรอ. กนอ. สพช.  
  ระยะเวลาดําเนินการ: 2 ปี 
  ตัวช้ีวัด:  

(1) ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมมีความรู้ ความเข้าใจและสนใจที่จะยกระดับตนเอง
เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว โดยมีจํานวนโรงงานที่ถูกรับรองให้อยู่ในระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสี
เขียว เพ่ิมมากขึ้น 

  
แผนงานท่ี 2 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต้นแบบ (Eco town) จากการศึกษาแนวคิดและ
กระบวนการสร้าง Eco town ของประเทศญ่ีปุ่น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรอ.  

ระยะเวลาดําเนินการ: 5 ปี 
ตัวช้ีวัด:  
(1) ประเทศไทยมีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต้นแบบ 

 
แผนงานที่ 3 การเสนอโครงการหรือกําหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับ
ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในประเทศในระยะยาว โดยศึกษาต้นแบบจากต่างประเทศที่กําหนดมาตรการ
หรือพัฒนาโครงการเพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อม อาทิ อเมริกามีการกําหนดมาตรการ UCS Blueprint 2030 
เรื่อง Energy Efficiency เน่ืองจากภาคอุตสาหกรรมมีการใช้พลังงานจํานวนมาก จึงเกิดแนวคิดการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และการต้ังเป้าหมายว่าจะหยุดใช้พลังงานจากฟอสซิลและใช้พลังงานทดแทนภายในปี 
2030 ขณะท่ี EU มีมาตรการ EMC2 Factory เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากรในการผลิต
รถไฟ ยานยนต์และเคร่ืองบิน ส่วนประเทศจีนมีการกําหนดมาตรการการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ 
เป็นต้น 



บทสรุปสําหรับผู้บริหาร xv 

 

 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรอ.  
 ระยะเวลาดําเนินการ: 5 ปี 
 ตัวช้ีวัด:  

(1) มีการเสนอโครงการหรือกําหนดมาตรการใหม่ๆ เพ่ือรับมือกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจาก
ภาคอุตสาหกรรม 
 

แผนงานที่ 4 การให้ความสําคัญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้
กระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก กระบวนการทํา Carbon credit/Carbon footprint การทํา Life Cycle Assessment: LCA 
เป็นต้น 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรอ.  
 ระยะเวลาดําเนินการ: 3 ปี 
 ตัวช้ีวัด:  

(1) รายงานผลการดําเนินการของไทยตามพันธกรณีและอนุสัญญาต่าง มีการพัฒนาที่ดีขึ้น 
(2) ได้รับการประเมินที่ดีขึ้นโดยหน่วยงานหรือองค์กรที่พัฒนาตัวช้ีวัดด้านสิ่งแวดล้อม เช่น 

Environmental Performance Index (EPI) เพ่ิมขึ้น เป็นต้น 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการขยะจากภาคอุตสาหกรรม  
 

แผนงานที่ 1 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการขยะของไทยให้มีประสิทธิภาพ โดยเรียนรู้และถอดบทเรียน
จากประเทศญี่ปุ่น เรื่องการพัฒนาฐานข้อมูลเรื่องขยะ การออกกฎหมายการบริหารจัดการขยะเพ่ือนํามา
ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับขยะในไทย  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรอ. กนอ. 
  ระยะเวลาดําเนินการ: 5 ปี 
  ตัวช้ีวัด:  

(1) กรอ. และ กนอ. อาจร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษในการพัฒนาฐานข้อมูลขยะ
อุตสาหกรรม 

(2) เสนอแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายเรื่องขยะของไทย โดยเฉพาะกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับขยะอุตสาหกรรม เช่น พรบ. โรงงาน พรบ. การนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น 

 
แผนงานที่ 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการทําเรื่องรีไซเคิล ทั้งน้ีไทยอาจเรียนรู้เทคโนโลยีหรือ
องค์ความรู้ในการทําเร่ืองรีไซเคิลใหม่ๆ โดยการทําความร่วมมือกับต่างประเทศ เช่น ร่วมกันวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีรีไซเคิล เป็นต้น นอกจากน้ีควรเรียนรู้กระบวนการที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทํา 3R มากขึ้น เช่น 



xvi โครงการจัดทํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ การกําหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน การให้แรงจูงใจ อาทิ การ
ลดหย่อนภาษี การรับรองคุณภาพหรือมอบรางวัล เป็นต้น  

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรอ. กนอ. กพร. สพต. 
  ระยะเวลาดําเนินการ: 3 ปี 
  ตัวช้ีวัด:  

(1) ไทยมีเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในเรื่องรีไซเคิล และมีการถ่ายทอดไปยัง
ผู้ประกอบการ เช่น สพต. เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีรีไซเคิลในการทํา Plastic to 
chemicals เป็นต้น 

(2) ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 3R มากขึ้น 
(3) กพร. สามารถพัฒนาศูนย์นวัตกรรมรีไซเคิล โดยมีแผนงานและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน  

 
 ยุทธศาสตร์ที ่1.5 การทําความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา SMEs ไทย 
 
 กลยุทธ์ที่ 1 การสร้าง enabling environment โดยการถอดบทเรียนจากต่างประเทศ กลยุทธ์น้ีเป็น
การศึกษาว่าประเทศไหนมีจุดเด่นด้านไหนแล้วพยายามถอดบทเรียนเพ่ือนํามาสร้าง enabling environment 
ที่เหมาะสมกับการพัฒนา SMEs ในประเทศไทย  
 
แผนงานท่ี 1 การถอดบทเรียนเรื่อง enabling environment ในด้านต่างๆ จากประเทศท่ีประสบความสําเร็จ
ในแต่ละด้านแล้วนํามาประยุกต์ใช้ในการกําหนดนโยบาย SMEs ของไทย ตัวอย่างเช่น ด้านการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน จะมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือเรียนรู้การระดมทุนในรูปแบบใหม่ๆ หรือการเปิด
โอกาสให้มีการระดมทุนจากต่างประเทศ เช่น เรียนรู้ระบบการทํา Crowd funding จากประเทศญ่ีปุ่น 
นอกจากน้ียังมีบทเรียนด้านอ่ืนๆ เช่น การสร้างโอกาสทางการตลาดด้วยวิธีการใหม่ๆ (เรียนรู้จากประเทศ
ญี่ปุ่น) การเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ (เรียนรู้จากประเทศสิงคโปร์ ไต้หวัน) ด้านกฎหมาย (เรียนรู้
จากประเทศสหรัฐฯ) ด้านการเข้าถึงข้อมูลบริการหรือการส่งเสริมจากภาครัฐ (เรียนรู้จากประเทศญี่ปุ่น) ด้าน
บุคลากร  (เรียนรู้จากประเทศญี่ปุ่น) เรียนรู้กลไกในการให้ความช่วยเหลือ SMEs อย่างครบวงจร  (เรียนรู้จาก
ไต้หวัน) 
   หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กสอ. สพว. เช่ือมโยงกับ สสว. 
   ระยะเวลาที่ดําเนินการ: 2 ปี 

  ตัวช้ีวัด:  
(1)  มีการนําเอาบทเรียนด้านต่างๆ ไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนหน่ึงของแผนการส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 4 (2560-2564) 
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 กลยุทธ์ที่ 2 การทํา business matching ที่เกิดประโยชน์จริงกับ SMEs ตัวอย่างแผนงานภายใต้กล
ยุทธ์น้ีได้แก่ 
 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาฐานข้อมูล SMEs ที่คัดเลือกแล้วว่าเป็นผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพ เพ่ือนําไป
แลกเปลี่ยนกับหน่วยงานพัฒนา SMEs ของประเทศเป้าหมายต่างๆ เช่น SME Department ของกัมพูชา, 
SME Corporation Malaysia, Agency for SME Development (ASMED) ของเวียดนาม เป็นต้น  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กสอ. เป็นเจ้าภาพ โดยขอความร่วมมือจาก สพว. สทย. สอห. สสท. 
สพต. สฟอ. สยย. สลท. ในเรื่องฐานข้อมูล SMEs ในอุตสาหกรรม
ต่างๆ 

   ระยะเวลาที่ดําเนินการ: 3 ปี 
  ตัวช้ีวัด:  

(1)  มีฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ของผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่มีศักยภาพ 
(2)  มีฐานข้อมูลผู้ประกอบการ SMEs ของประเทศเป้าหมายที่มีความพร้อมและสมบูรณ์ 

 
แผนงานที่ 2  การทํา business matching ที่เกิด business จริง กล่าวคือมีการวางแผนระยะยาวเนื่องจาก
การตัดสินใจทางธุรกิจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่นและนําไปสู่การเกิดธุรกิจ
ร่วมกัน โดยมีความชัดเจนว่าเราต้องการอะไรจากเขา เขาจะได้อะไรจากเราและต้องการ match กับ
ผู้ประกอบการลักษณะไหน รวมถึงมีการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยอย่างเพียงพอ 
   หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กสอ. เป็นเจ้าภาพ โดยขอความร่วมมือจาก สพว. สทย. สอห. สสท. 
สพต. สฟอ. สยย. สลท. ในการวางยุทธศาสตร์เรื่อง business matching และการเตรียมความพร้อม
ผู้ประกอบการ 
   ระยะเวลาที่ดําเนินการ: 3 ปี 

   ตัวช้ีวัด:  
(1)  มียุทธศาสตร์การทํา business matching ในระยะยาว 
(2)  มีการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยให้มีความเข้าใจในเรื่องร่วมลงทุนระหว่าง

ประเทศ  
 
 กลยุทธ์ที่ 3 การเช่ือม SMEs เข้ากับ supply chain ของอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-curves, 
Clusters) กลยุทธ์น้ีจะเป็นการสร้างโอกาสให้กับ SMEs ในการเ ช่ือมต่อเข้ากับ supply chain ของ
อุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะประกอบด้วยแผนงานดังต่อไปน้ี 
 
แผนงานที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี โดยการทํา MOU กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนใน
ต่างประเทศที่มีความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยใช้ model Train the Trainers โดยการส่งบุคลากรท่ี
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มีความพร้อมจากภาครัฐหรือจากบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ไปฝึกอบรมในต่างประเทศแล้วมาถ่ายทอดความรู้ให้ 
SMEs อีกทอดหน่ึง   
   หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กสอ. สพว. สทย. สพช. สรอ. 
   ระยะเวลาที่ดําเนินการ: 3 ปี 
  ตัวช้ีวัด:  

(1)  มี Trainers ซึ่งอาจจะเป็นบุคลากรภาครัฐหรือบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ 
สามารถนําองค์ความรู้ที่ได้มาไปถ่ายทอดให้ SMEs อีกทอดหน่ึง 

 
แผนงานที่ 2  การระบุช่องทางที่ SMEs สามารถเข้าไปเช่ือมกับ supply chain ของอุตสาหกรรมใหม่เหล่าน้ี 
เช่น การเป็น supplier การเป็น service outsourcer ฯลฯ และส่งเสริมให้ SMEs เข้าไปมีส่วนร่วม  
   หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กสอ. สพว. สทย. สอห. สสท. สพต. สฟอ. สยย. สลท. 
   ระยะเวลาที่ดําเนินการ: 3 ปี 

  ตัวช้ีวัด:  
(1)  จํานวน SMEs ไทยที่เข้าไปเช่ือมต่อกับ supply chain ของอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-

curves, Clusters) 
 
 กลยุทธ์ที่ 4 การศึกษาและส่งเสริม business model ใหม่ๆ สําหรับ SMEs ปัจจุบันใน
ต่างประเทศ ได้เกิด business model ใหม่ๆ สําหรับ SMEs ที่ไทยสามารถเรียนรู้และนํามาส่งเสริมให้ SMEs 
ไทยได้  
 
แผนงานท่ี 1 ศึกษาบทเรียนจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี กรณี SMEs ที่ประสบความสําเร็จในการสร้าง 
creative/cultural products และผลักดันให้เป็นนโยบายในการพัฒนา SMEs   

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กสอ. สพว. ร่วมกัย สสว. 
  ระยะเวลาที่ดําเนินการ: 1 ปี 

   ตัวช้ีวัด:  
(1)  ไ ด้บทเรียนและแผนปฏิบั ติการในการสร้าง  creative/cultural products จาก

ต่างประเทศ 
(2)  นําบทเรียนที่ได้ไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนหน่ึงของแผนปฏิบัติการการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมฉบับที่ 4 (2560-2564) 
 

แผนงานที่ 2  ศึกษาบทเรียนการสร้าง cluster ของ SMEs เช่นการรวมกลุ่มของ SME ในภาคธุรกิจประเภท
เดียวกันให้เป็น “Connector Hub Businesses” ในกรณีประเทศญี่ปุ่น หรือการรวมกลุ่มกัน เป็น cluster ใน
การออกไปลงทุนในต่างประเทศกรณีไต้หวัน และผลักดันให้เป็นนโยบายในการพัฒนา SMEs 
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  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กสอ. สพว. ร่วมกัย สสว. 
  ระยะเวลาที่ดําเนินการ: 1 ปี 

  ตัวช้ีวัด:  
(1)  มีการนําบทเรียนเร่ืองการสร้าง cluster ของ SMEs มาประกอบเข้ากับการดําเนินงาน

ตามแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 4 (2560-2564) 
 

แผนงานที่ 3  ศึกษา  business model ใหม่ๆ  ของ SMEs จากต่างประเทศ และเผยแพร่แนวความคิด
ดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการ  

 SMEs ที่มี business model ที่สอดคล้องกับ mega trend ของโลก1  

 Business model ของ SMEs ในภาคบริการอ่ืนๆ เช่นการท่องเที่ยว real estate development 
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กสอ. สพว. 
  ระยะเวลาที่ดําเนินการ: 3 ปี 

  ตัวช้ีวัด:  
(1)  จํานวน SMEs ที่มี business model ใหม่ๆ เพ่ิมมากขึ้น 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การใชค้วามรว่มมือกับต่างประเทศเพ่ือสง่เสริมการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม
ไทยกับต่างประเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยเข้ากับ supply chain ระดับภูมิภาคและระดับโลก  

 
กลยุทธ์ที่ 1 การขยายหรือย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ สําหรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและมี

ความพร้อม  
 
แผนงานท่ี 1 การทําความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหรือสถาบันฯ รายอุตสาหกรรมของไทยกับหน่วยงาน 
counterpart ในต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมน้ันๆ อาทิ หน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน สมาคม
ผู้ประกอบการ เป็นต้น เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก โดยเฉพาะข้อมูลเฉพาะรายอุตสาหกรรมที่มีนัยต่อการ
ตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบการ เช่น ข้อมูลตลาด กฎหมาย นโยบายรัฐ ข้อมูลผู้ประกอบการ เป็นต้น หรือ

                                                 
1  สพว. ได้ระบุ Mega trend ของโลก ไว้ดังต่อไปน้ี แนวโน้มการใช้วิถีชีวิตแบบคนเมือง (Urbanization) เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) พลังผู้หญิงขับเคล่ือนเศรษฐกิจ (She-economy) ระบบขนส่งความเร็วสูงและโลจิสติกส์ (Hi-Speed & 
Coverage Logistics) ชีวิตในโลกแห่งดิจิตอล (Digital Lifestyle)  
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การสร้างความร่วมมือเพ่ือศึกษา Model ของญี่ปุ่นที่สามารถต้ัง Japan desk ในหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจเข้า
ไปลงทุน เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่นักลงทุนจากญี่ปุ่น 
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สอน. กพร. กสอ. สอห. สสท. สยย. สฟอ. สลท. สพว. สพต.    
  ระยะเวลาดําเนินการ: 5 ปี 
  ตัวช้ีวัด:  

(1) ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ พอใจกับข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากหน่วยงานและสถาบัน 
 
แผนงานท่ี 2 ส่งเสริมการร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยกับต่างประเทศ สําหรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและ
มีความพร้อม หน่วยงานและสถาบันควรสนับสนุนหรืออํานวยความสะดวกให้เกิดความร่วมมือในลักษณะ B to 
B เพ่ือร่วมกันลงทุนขยายหรือย้ายฐานการผลิตทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงการร่วมกันขยายการลงทุนเข้า
ไปในประเทศที่สาม ตัวอย่างเช่น การขยายฐานการผลิตบางส่วนไปยังต่างประเทศ ไทยอาจจับมือร่วมลงทุนกับ
ญี่ปุ่นเพ่ือเข้าไปขยายฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นต้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กสอ. สอน. กพร. สอห. สสท. สยย. สฟอ. สพต. 
  ระยะเวลาดําเนินการ: 3 ปี 
  ตัวช้ีวัด:  

(1) แต่ละหน่วยงานมีแผนงานหรือวิธีการในการสนับสนุนให้ภาคเอกชนไทยกับประเทศที่
สาม ในการขยายหรือย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
กลยุทธ์ที่ 2 การเข้าไปเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา Supply chain ระดับภูมิภาคหรือระดับโลก  

 
แผนงานที่ 1 การสร้างความร่วมมือลักษณะให้ความช่วยเหลือกับต่างประเทศ ในอุตสาหกรรมที่ไทยมี
ศักยภาพ โดยเข้าไปในรูปแบบการเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา Supply chain ร่วมกัน เช่น ไทยช่วยพัฒนา
บุคลากร การถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การช่วยวางระบบงานด้านการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐาน เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ในการเช่ือมต่อ supply chain ในอนาคต อาจจะเป็นการทําความร่วมมือ
โดยตรงหรือการเข้าไปช่วยเหลือผ่านการสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศ 
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กสอ. สทย. สมอ. สสท. สอน. กพร. สอห. สยย. สฟอ. สพต. 
  ระยะเวลาดําเนินการ: 3 ปี 
  ตัวช้ีวัด:  

(1) แต่ละหน่วยงานมีการวางแผนและมีแผนงานในการให้ความช่วยเหลือเพ่ือพัฒนา
อุตสาหกรรมในต่างประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมไทย 

  



บทสรุปสําหรับผู้บริหาร xxi 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 การเป็น ASEAN Hub ในด้านต่างๆ ที่ไทยมีศักยภาพ   
 
 กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน  
 
แผนงานที่ 1 การสร้างความร่วมมือหรือการเพ่ิมบทบาทในการเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ เพ่ือมุ่งให้
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อภาคอุตสาหกรรมไทย จากการเป็นศูนย์กลางทางวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีให้กับประเทศเพ่ือนบ้าน การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมหรือสัมมนาระหว่างประเทศ เช่น การจัด
สัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ การจัดประกวดในระดับโลก เป็นต้น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กสอ. สศอ. สอน. กพร. สอห. สสท. สยย. สฟอ. สลท. สพต. สพว. 
ระยะเวลาดําเนินการ: 3 ปี 
ตัวช้ีวัด:  
(1) หน่วยงานของไทยมีการจัดสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ 
(2) ไทยมีช่ือเสียงในการเป็นศูนย์กลางทางวิชาการในอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ 

 
 กลยุทธ์ที่ 2 การเป็นศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ  
 
แผนงานที่ 1 การระบุผลิตภัณฑ์ที่อาเซียนยังขาดศูนย์ทดสอบ ในขณะที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการจัดต้ัง
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เหล่าน้ัน อาทิ ศูนย์ทดสอบยางล้อ ศูนย์ทดสอบสําหรับสินค้าเหล็ก ศูนย์ทดสอบเบรก 
โดยอาศัยความร่วมมือในการจัดจ้างที่ปรึกษาจากต่างประเทศในผลิตภัณฑ์ที่ไทยไม่มีความเช่ียวชาญเพียงพอ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  สมอ. สรอ. สยย. และสถาบันรายอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับ 
 ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการมีศูนย์ทดสอบ 

  ระยะเวลาดําเนินการ: 5 ปี 
  ตัวช้ีวัด:  

(1) ไทยมีแผนพัฒนาศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ ไ ด้รับการยอมรับจาก
ต่างประเทศ 

 
 กลยุทธ์ที่ 3 การเป็นศูนย์ฝึกอบรมแห่งอาเซียน (Training Center) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ไทยมี
ความชํานาญ  
 
แผนงานที่ 1 การจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมเพ่ือให้องค์ความรู้ด้านมาตรฐาน ระบบการจัดการต่างๆ และมาตรการ
ทางการค้าที่สําคัญ  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สมอ. สรอ. กสอ.  
  ระยะเวลาดําเนินการ: 5 ปี 



xxii โครงการจัดทํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

  ตัวช้ีวัด:  
(1) ไทยเป็นศูนย์ฝึกอบรมแห่งอาเซียน โดยเฉพาะเรื่องมาตรฐาน ระบบการจัดการ และ

มาตรการทางการค้าที่สําคัญ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ ไทยมีศักยภาพ เช่น 
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นต้น 

(2) จํานวนบุคลากรจากต่างประเทศที่เข้าฝึกอบรม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2.3 การสร้างความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมโยง 
 
 กลยุทธ์ที่ 1 การแก้ไขปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพในการเช่ือมโยง และเพ่ิมการใช้ประโยชน์
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 
แผนงานท่ี 1 การทบทวนและบังคับใช้ MRA ต่างๆ เก่ียวกับการขนส่งและ logistics ภายใต้ GMS และ 
ASEAN เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ และลดอุปสรรคที่ทําให้การใช้ประโยชน์พ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษไม่เต็มที่ 
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สศอ. กพร. กนอ. ร่วมกับกระทรวงคมนาคม 
  ระยะเวลาดําเนินการ: 5 ปี 
  ตัวช้ีวัด:  

(1) การร้องเรียนเรื่องความไม่สะดวกหรือปัญหาในการขนส่งระหว่างประเทศลดลง 
(2) อัตราการใช้ประโยชน์พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ิมขึ้น 

 
แผนงานที่ 2 การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อถ่ายทอดและเรียนรู้ระบบ logistics ที่มีประสิทธิภาพ 
เช่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบ การพัฒนาโลจิสติกส์ทางด้านการเงินคู่กับการพัฒนาโลจิ
สติกส์ทางกายภาพ เป็นต้น และส่งเสริมการทําความร่วมมือเพ่ือเช่ือมต่อระบบ logistics ระหว่างกัน เช่น 
โครงการส่งเสริมการใช้และเช่ือมระบบ (Backhauling) เพ่ือลดสัดส่วนรถว่ิงเที่ยวเปล่า 
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กพร. กสอ.  
  ระยะเวลาดําเนินการ: 3 ปี 
  ตัวช้ีวัด:  

(1) อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยมีศักยภาพมากขึ้น 
(2) ไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านมีระบบ logistics ที่เช่ือมโยงกันและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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 กลยุทธ์ที่ 2 การเช่ือมโยงการผลิตและการตลาดระหว่างประเทศด้วยระบบดิจิทัล  
 
แผนงานท่ี 1 แสวงหาความร่วมมือเพ่ือสนับสนุนการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมไทยกับตลาดผ่านระบบดิจิทัล เช่น 
การใช้ประโยชน์จาก cloud platform โดยการแสวงหาพันธมิตรกับต่างประเทศเพ่ือทํา marketing บน 
cloud platform เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการพาผู้ประกอบการไปแสดงสินค้าในต่างประเทศ หรือ
อาจจะก่อให้เกิดการจับคู่กันของธุรกิจ ผ่านระบบ Cloud 
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กสอ. สพว. 
  ระยะเวลาดําเนินการ: 3 ปี 
  ตัวช้ีวัด:  

(1) ผู้ประกอบการไทยได้ใช้ประโยชน์จากช่องทางการตลาดแบบดิจิทัลมากข้ึน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนนุการทาํความร่วมมือกับต่างประเทศที่

สอดคล้องกับนโยบายการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 หน่วยงานและสถาบันภายใต้เครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรมสามารถแสวงหาความ
ร่วมมือกับต่างประเทศทีส่อดคล้องกับนโยบาย Industry 4.0 และอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-curves, 
Clusters) 

 
กลยุทธ์ที่ 1 หน่วยงาน/สถาบันภายใต้เครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรมมีแนวทางท่ีชัดเจนสําหรับ

หน่วยงานของตน ในการแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศที่สนับสนุนนโยบาย Industry 4.0 และ
อุตสาหกรรมศักยภาพ (S-curves, Clusters) กลยุทธ์น้ีจะเร่ิมต้ังแต่การทําความเข้าใจกับแนวคิด Industry 
4.0 และอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-curves, Clusters) ลงมาจนถึงการที่หน่วยงาน/สถาบันต่างๆ สามารถ
พัฒนาโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวได้ (ดูภาพที่ 1 ประกอบ) โดยกล
ยุทธ์น้ีจะมีแผนงานดังต่อไปน้ี 
  



xxiv โครงการจัดทํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

ภาพท่ี 1 (ก) ตัวอย่างแสดงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ต่างๆ: กรณีการใชค้วามร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อตอบโจทย์ Industry 4.0 และอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-curve, Clusters) 

 
 
ภาพท่ี 1 (ข) ตัวอย่างแสดงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ต่างๆ: กรณีการใชค้วามร่วมมือระหว่างประเทศ

เพื่อตอบโจทย์ Industry 4.0 และอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-curve, Clusters) 

 



บทสรุปสําหรับผู้บริหาร xxv 

 

 

แผนงานท่ี 1 การจัดสัมมนาระดับนานาชาติโดยเชิญผู้เช่ียวชาญด้าน Industry 4.0 และอุตสาหกรรมศักยภาพ
เพ่ือทําความชัดเจนกับแนวความคิด และเทคโนโลยีที่จําเป็น โดยมีการจัด working group ในแต่ละเรื่องเพ่ือ
ทํางานต่อเน่ืองจากการสัมมนา (ดูภาพที่ 1 (ก) ประกอบ)  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  สศอ. เป็นเจ้าภาพ โดยประสานงานกับ หน่วยงาน/สถาบันอ่ืนๆ 
ภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

  ระยะเวลาที่ดําเนินการ: 1 ปี 
  ตัวช้ีวัด: 

(1)  มีการจัดสัมมนาและ working group ดังกล่าว 
(2)  ผู้เข้าร่วมสัมมนา (หน่วยงานและสถาบันภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม) มีความ

ชัดเจนในตัวแนวความคิด และสามารถใช้ประโยชน์จาก working group ในการพัฒนา 
agenda ของหน่วยงานตน ตามแผนงานที่ 2 

 
แผนงานท่ี 2  หน่วยงาน/สถาบันรายอุตสาหกรรม ทําการวิเคราะห์อุตสาหกรรมของตน เพ่ือจัดลําดับ
เทคโนโลยีที่มีความจําเป็นก่อน-หลัง (prioritization) และคัดเลือกระดับความลึกของเทคโนโลยี (depth) ที่
เหมาะสมกับสถานะของอุตสาหกรรมของตน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนา agenda ในการทําความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ โดยผลักดันให้เป็นส่วนหน่ึงของ roadmap ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน cluster ต่างๆ กรณี
สถาบันแนวนอน เช่น สทย. สพช. ให้มีการระบุ foundation technology ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสม
สําหรับอุตสาหกรรมไทยในภาพรวม ทั้งน้ีต้องมีการะบุหน่วยงาน/ประเทศ เป้าหมายและระดับของความ
ร่วมมือที่เหมาะสมด้วย (ดูภาพที่ 1 (ก) ประกอบ) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สอห. สสท. สพต. สฟอ. สยย. สลท. สทย. สพช. 
  ระยะเวลาที่ดําเนินการ: 2 ปี 

  ตัวช้ีวัด:  
(1)  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบมี agenda ที่ชัดเจนของหน่วยงานตนในการทําความร่วมมือกับ

ต่างประเทศเพ่ือรองรับแนวความคิด Industry 4.0 และ อุตสาหกรรมศักยภาพ (S-
curves, Clusters)  

(2)  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบสามารถพัฒนาโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศดังกล่าว 
อย่างน้อย 1 โครงการ/หน่วยงาน โดยสามารถระบุประเด็นที่จะทําความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ จะทําความร่วมมือในลักษณะไหน และจะทําความร่วมมือกับใคร 

 
กลยุทธ์ที่ 2 การมีกลไกในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน/สถาบันเพ่ือสร้างทีมงานที่ประกอบด้วย

หลายหน่วยงานในการออกไปทําความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมถึงการแสวงหาระดับความร่วมมือในระดับที่
เหมาะสมเช่นอาจเป็น ระดับ Ministry to Ministry หรือ G to G  
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แผนงานท่ี 1 การมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมในการทํางานข้ามหน่วยงาน เช่น การจัดกลุ่มหน่วยงาน/สถาบัน
ตามภารกิจ (เช่นตามอุตสาหกรรมศักยภาพ) มีหน่วยงานที่มี mandate ในการเป็นผู้นําในการประสานงาน มี
การจัดสรรงบประมาณตามกลุ่ม  (ดูภาพที่ 1 (ข) ประกอบ) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ทุกหน่วยงาน/สถาบันภายใต้สังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม 
  ระยะเวลาที่ดําเนินการ: 2 ปี 

  ตัวช้ีวัด:  
(1)  มีโครงสร้างพ้ืนฐานตามแผนงานครบถ้วน 

 
แผนงานท่ี 2  การแสวงหาหน่วยงาน/ประเทศ เป้าหมายและระดับของความร่วมมือที่เหมาะสม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ทุกหน่วยงาน/สถาบันภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
  ระยะเวลาที่ดําเนินการ: 2 ปี 

  ตัวช้ีวัด:   
(1)  แต่ละกลุ่มมีหน่วยงาน/ประเทศ เป้าหมายและระดับของความร่วมมือที่เหมาะสม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศและระบบการประเมินผลโครงการความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 
  

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดทําฐานข้อมูลความร่วมมือกับต่างประเทศของหน่วยงานและสถาบันเครือข่ายภายใต้
สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเป็นระยะ  
 
แผนงานที่ 1 การรวบรวมข้อมูลโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเพ่ิมขั้นตอนการกรอกรายละเอียด
และการปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทําความร่วมมือกับต่างประเทศ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ทุกหน่วยงาน/สถาบันภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
  ระยะเวลาที่ดําเนินการ: ไม่มกํีาหนดสิ้นสุด 

  ตัวช้ีวัด:   
(1)  ในกระบวนการทําความร่วมมือกับต่างประเทศทุกครั้งต้องมีขั้นตอนการรายงานข้อมูล

โครงการความร่วมมือลงในฐานข้อมูลฯ รวมถึงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องมีการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลฯ 

 

กลยุทธ์ที่ 2 มรีะบบประเมินผลโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศและใช้ส่วนหน่ึงของระบบ
ประเมินผลเป็น KPI ของหน่วยงาน  
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แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบประเมินผลโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ และใช้ส่วนหน่ึงของระบบ
ประเมินผลเป็น KPI ของหน่วยงาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สศอ. สปอ. 
  ระยะเวลาที่ดําเนินการ: 2 ปี 

  ตัวช้ีวัด:   
(1)  มีระบบประเมินผลโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ และใช้ส่วนหนึ่งของระบบ

ประเมินผลเป็น KPI ของหน่วยงาน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปรบัปรุงโครงสร้างของหน่วยงานและสถาบันเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นใน
การทําความรว่มมือกับต่างประเทศ 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับหน่วยงานและสถาบันเครือข่ายพบว่าอุปสรรคของการทําความร่วมมือกับ
ต่างประเทศมาจากปัญหาเชิงโครงสร้าง กระบวนการทํางานและกฎระเบียบต่างๆ ที่ไม่เอ้ืออํานวยในการทํา
โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้างองค์กร
ทั้งหน่วยงานและสถาบันเครือข่าย คาดว่าจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านโครงสร้าง สถานะองค์กร 
กระบวนการทํางานและกฎระเบียบต่างๆ ที่จะช่วยให้การทําความร่วมมือกับต่างประเทศมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
ประเด็นน้ีคณะผู้วิจัยไม่ได้ศึกษาเจาะลึกเน่ืองจากอยู่นอกขอบเขตของการศึกษา 
 
2. การพัฒนาฐานข้อมูลโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 
 

โครงการวิจัยน้ีได้ทําการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของฐานข้อมูลโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ
ของกระทรวงอุตสาหกรรมเสร็จสิ้นและพร้อมใช้งานได้ โดยฐานข้อมูลจะประกอบด้วยข้อมูล 2 ชุด คือชุด
ข้อมูลโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ และชุดข้อมูลรายละเอียดของแต่ละประเทศ (country profile) 
ปัญหาหลักของการพัฒนาฐานข้อมูลดังกล่าวคือหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ตอบแบบสอบถามมาน้อย ทําให้
ยังไม่สามารถนําเสนอสารสนเทศ (information) ที่เป็นประโยชน์ในการร่างยุทธศาสตร์ได้ อย่างไรก็ตาม
คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของหน่วยงานต่างๆ จากการสัมภาษณ์ไว้แล้ว 
แต่อาจจะยังขาดความสมบูรณ์ ครบถ้วนและถูกต้อง จึงจําเป็นต้องให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการใช้
ฐานข้อมูลน้ีดําเนินการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วนต่อไป  
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Executive Summary 

 
 

Thai industry is facing major challenges that may lead to a loss of its competitiveness. 
We have been developing industry without technology upgrading or innovation. We are facing 
an increase in wage and labor shortage and entering a full aging society in 2025. Also, Thailand 
did not joined the recently negotiated Mega FTA blocs, while neighboring countries did. Under 
this environment, the current government has set priority in strengthening and increasing the 
competitiveness of industry. The vision is to become “Industry 4.0” driven by “existing, new 
S-curve industries” and “clusters”. These goals would necessitate an increase in productivity, 
an improvement of standard system, research and development and innovation. The 
development has to be sustainable and environmental friendly. It also has to be inclusive, 
where SMEs would be supported and promoted. Thai industry must also be able to link up 
with the regional/global supply chain, where ASEAN region should be the focus. 

 
To achieve these goals, a cooperation with foreign countries/organizations to transfer 

technology, learn lessons from success cases, and work on agreements to facilitate trade and 
production is crucial. The purposes of this study are two-prongs. The first is to draft a strategy 
that would set a direction for the 8 departments and 11 institutions2 (8+11 agencies from here 
on) under the Ministry of Industry on ways to develop new foreign cooperation programs 
and/or enhance existing ones so that these programs are more supportive of current 
government policy. The second objective is to collect and develop a database for foreign 
cooperation programs of the 8+11 agencies for the purpose of monitoring progress, evalutate 
programs and help drafting strategy.     
 
1. Ministry of Industry’s strategy on foreign cooperation programs. 
 From an in-depth interview with 8+11 agencies, we found a wide variety of foreign 
cooperation programs implemented or planed by these agencies. However, there is no clear 
direction and a lack of cross-agency working mechanism. Perhaps, most importantly, these 
programs have yet to support the so-called “potential industries”, which include existing, new 

                                                 
2
 The 8 agencies are DIW DPIM OCSB OPS DIP TISI IEAT OIE. The 11 institutions are TGI TPI NFI THTI MASCI TAI ISIT EEI ISMED PITH CIT. See list of 

abbreviations. 
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S-curves industries/clusters and also the vision to become industry 4.0. The initiative of most 
programs are passive and not proactive. The status of the 11 institutions as “foundation for 
industrial development” also constrains foreign workings. The allocation of budgets that does 
not allign with assigned missions is also an impediment. We also found no evaluation system 
in place for foreign cooperation programs. The drafted strategy is intended to address these 
issues. The detail follows. 
 
Vision: 

“Thai industry can make use of foreign cooperation programs to support 
industrial development policy.” 

 
Under this vision, there are three strategic directives: 
Strategic directive 1: The use of foreign cooperation programs to sustainably increase 
competitiveness of Thai industry. 
Strategic directive 2: The use of foreign cooperation programs to promote international 
linkages. 
Strategic directive 3: The establishment of an effective mechanism to encourage the 
development of international cooperation programs that support industrial development 
policy. 
 
The detail of each directive follows. 
 
Strategic directive 1: The use of foreign cooperation programs to sustainably increase 
competitiveness of Thai industry. 

 Strategy 1.1: Foreign cooperation programs on productivity enhancement. 
o Strategic action 1: To use foreign cooperation programs as a means to  

transfer production and management technology that supports potential 
industries (S-curves, Clusters). 

o Strategic action 2: To more fully utilize beneficial cooperation schemes 
under current Thai FTAs and maximize benefits as a membership of 
international organizations especially in the areas of technology transfer 
and personnel training. 
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o Strategic action 3: To learn from successful cases lessons on clusters 
building. 

 Strategy 1.2: Foreign cooperation programs on improving Thai standards 
system. 
o Strategic action 1: To specify standards for industrial products using 

international standards as a basis, to form alliance with private sector on 
products’ standards specification, and to monitor new foreign 
standards/measures. 

o Strategic action 2: To improve credibility and a general acceptance of Thai 
standards at regional and international level. 

o Strategic action 3: To enhance the capability of standard testing and 
certification bodies. 

o Strategic action 4: To improve efficiency of the standard testing and 
certification bodies through restructuring.  

 Strategy 1.3: Foreign cooperation programs on research and development 
(R&D) and innovation. 

o Strategic action 1: To learn lessons on how to create a “National 
Innovation System” from successful countries and apply them in 
flagship projects such as the Industry Transformation Center (ITC) and 
the World Food Valley. 

o Strategic action 2: To pursue a joint research project with foreign 
organizations with emphasis on a “quick win” research i.e. focusing 
more on a development rather than a basic research. 

o Strategic action 3: To be the center for design, R&D, innovation, and 
high technology in industries that Thailand has strong capability.  

 Strategy 1.4: Foreign cooperation programs on sustainable, social and 
environmental friendly industrial development.  

o Strategic action 1: To promote “Green Industry”. 
o Strategic action 2: To develop industrial waste management system. 

  Strategy 1.5: Foreign cooperation programs on SMEs development. 
o Strategic action 1: To lean lessons on how to create an enabling 

environment for SMEs development. 
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o Strategic action 2: To develop a business matching model that benefits 
SMEs 

o Strategic action 3: To link SMEs with the supply chain of potential 
industries (S-curves, Clusters).  

o Strategic action 4: To learn new business models for SMEs and promote 
adoption among Thai SMEs. 

 
Strategic directive 2: The use of foreign cooperation programs to promote international 
industrial linkages.  

 Strategy 2.1: Foreign cooperation programs on the linkage of Thai industry 
with regional/global supply chain.  

o Strategic action 1: To expand or move production base of industries 
that Thailand has high capability to foreign countries. 

o Strategic action 2: To build a development partnership with neighboring 
countries to enhance regional/global supply chain.   

 Strategy 2.2: Foreign cooperation programs on “Thailand as an ASEAN 
hub”.  

o Strategic action 1: To enhance Thai industries images among ASEAN 
countries. 

o Strategic action 2: To be an ASEAN testing center for various industrial 
products. 

o Strategic action 3: To be an ASEAN training center for industires that 
Thailand has expertise.   

 Strategy 2.3: Foreign cooperation programs on connectivity infrastructure 
improvement.  

o Strategic action 1: To alleviate physical infrastructure problems 
especially in the special economic zones to encourage more usage. 

o Strategic action 2: To link production and marketing using digital 
platform. 

 
Strategic directive 3: The establishment of an effective mechanism to encourage the 
development of international cooperation programs that support industrial 
development policy. 
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 Strategy 3.1: Departments and institutions under the Ministry of Industry 
have the capability to develop foreign cooperation programs that support 
industry 4.0 vision and potential industries (S-curves, Clusters).  

o Strategic action 1: Each departments and institutions under the Ministry 
of Industry has clear agenda on the development of foreign cooperation 
programs that support industry 4.0 vision and potential industries (S-
curves, Clusters). 

o Strategic action 2: The development of inter-agency coordinating 
mechanism to be able to go abroad as a “team” and to seek 
appropriate level of foreign cooperation such as Ministry to Ministry or 
G to G.  

 Strategy 3.2: The development of database, useful information and 
evaluation system for foreign cooperation programs. 

o Strategic action 1: The development and maintenance of database for 
foreign cooperation programs. 

o Strategic action 2: The development of an evaluation system for foreign 
cooperation programs and to use parts of the evaluation results as a 
KPI for each agency. 

 Strategy 3.3: The re-structuring of departments and institutions under the 
Ministry of industry to improve efficiency and effectiveness to create and 
conduct foreign cooperation programs. 

Under each strategic action, there are work plans, responsible agencies, time frame, 
and KPIs as follows.  
 
Strategic directive 1: The use of foreign cooperation programs to sustainably increase 
competitiveness of Thai industry. 
 
Strategy 1.1: Foreign cooperation programs on productivity enhancement. 

 
Strategic action 1: To use foreign cooperation programs as a means to  transfer 

production and management technology that supports potential industries (S-curves, 
Clusters). 
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Workplan 1: The transfer of selected production technology relating to industry 4.0 and 
potential industries (S-curves, Clusters), with careful consideration of the appropriate level of 
technology in each industry. The programs should benefit both the country that transfers 
technology and the country that receive it (win-win).  
  Responsible agencies: TGI NFI THTI PITH EEI TAI ISIT 

  Time frame: 5 years 
  KPIs: 

1. For industry-wise institute i.e. instititue specialized in an industry (vertical 
institute from here on): Transfer of at least one selected technology from 
Strategy 3.1 per year. 

2. For TGI: Transfer of at least one “foundation technology” for industry 4.0 
and potential industries per year. For example, the development of a 
training course jointly with Fraunhofer, Beckhoff (Germany) ,  ITRI ( Taiwan) , 
Robot Revolution Initiatives (Japan) 

 
Workplan 2: The transfer of selected management technology relating to industry 4.0 and 
potential industries (S-curves, Clusters), with careful consideration of the appropriate level of 
technology in each industry.  
  Responsible agencies: TPI MASCI NFI THTI PITH EEI TAI ISIT 

  Time frame: 5 years 
  KPIs: 

1. For vertical institute: Transfer of at least one selected management 
technology from Strategy 3.1 per year. 

2. For TPI MASCI: Organize at least one training course on management 
technology related to industry 4.0 and potential industries per year. If the 
courses offered by Asian Productivity Organization (APO) do not reflect 
industry 4.0 and potential industries, TPI needs to do joint research with 
APO to develop ones.  

 
Strategic action 2: To more fully utilize beneficial cooperation schemes under current 

Thai FTAs and maximize benefits as a membership of international organizations especially in 
the areas of technology transfer and personnel training. 
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Workplan 1: Increased utilization of beneficial cooperation schemes under current Thai FTAs 
especially in the areas of technology transfer and personnel training.  
  Responsible agencies: TGI NFI THTI PITH EEI TAI ISIT 

  Time frame: 5 years 
  KPIs: 

1. Organize at least one technology transfer program under various FTAs 
cooperation schemes per year. 

 
Workplan 2: To maximize benefits from being a membership of international organizations 
especially in the areas of technology transfer and personnel training. The responsible agencies 
should be more proactive in seeking a transfer of knowledge from these international 
organizations after each year annual conference. Sometimes, it is possible to acquire 
knowledge from one organization and seek funds from another such as UNIDO, who currently 
provides significant financial support for environmental projects.  
  Responsible agencies: TGI MASCI NFI THTI PITH EEI TAI ISIT 

  Time frame: 5 years 
  KPIs: 

1. Organize at least one technology transfer program or personnel training after 
each year annual conference from international organizations. 
 
Strategic action 3: To learn from successful cases lessons on clusters building. 

Examples of successful cases are automotive clusters (Japan), food cluster (Australia, New 
Zealand), textiles and garments (Spain and Italy), electronic clusters (Taiwan).  
 
Workplan 1: Learning lessons on how to build successful clusters especially how strong 
clusters help increase productivity. Since cluster needs cooperation from various parites, the 
cooperation platform may need to be Ministry to Ministry or G to G level.    
  Responsible agencies: NFI THTI TAI EEI  
  Time frame: 3 years 
  KPIs: 

1. Lesson learned as to how strong cluster improve productivity for example 
through in-dept exchange of information between firms, vertical and 
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horizontal linkage among firms for more efficient supply chain 
management. 

 
Strategy 1.2: Foreign cooperation programs on improving Thai standards system. 
 

Strategic action 1: To specify standards for industrial products using international 
standards as a basis, to form alliance with private sector on products’ standards specification, 
and to monitor new foreign standards/measures. 
 
Workplan 1: Accelerate the specification of standards for industrial products with no 
standards, products that still use product registration system, and new products from potential 
industries (S-curves/Clusters). The standard specification should be based primarily on 
international standards such as ISO IEC. Besides international standards, standards of 
developed countries and major trade partner should be considered.  
  Responsible agencies: TISI 
  Time frame: 5 years 
  KPIs: 

1. New standards specifications for products from potential industries (S-
curves/Clusters). 

2. A decrease in a number of products using registration system. 
3. A cooperation program with developed countries and/or major trade 

partner on standards specification. 
 
Workplan 2: To form alliance/network with private sector on products’ standards 
specification. Professional/private sector associations, educational institutions, etc. should play 
more important role in collaboration with TISI in setting product standards. Lessons should be 
learned from countries with good management of standards network. A prototype of standard 
network should be created and, later on, built upon to cover more products.    
  Responsible agencies: TISI 
  Time frame: 3 years 
  KPIs: 

1. TISI has lessons learned from countries with good standard network 
management. 
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2. A prototype of efficient standards network is created. TISI can build on the 
existing standards alliance with the Prince of Songkla University for rubber 
standards. 

3. There are standards that the standards network play significant roles in its 
design.   

 
Workplan 3: A timely monitoring of new foreign standards/measures especially from major 
trading partners. TISI should seek to form cooperation programs with these countries aimed 
at learning about new standards/measures and testing/certification procedures.     
  Responsible agencies: TISI 
  Time frame: 3 years 
  KPIs: 

1. TISI develops a cooperation program with major trading partners on 
standards for example a cooperation with EU on the exchange of 
knowledge on standards. 

2. TISI make use of the knowledge learned from 1 by disseminating new 
standards, measures to firms. 

 
Workplan 4: The development of double-standards system; one follows international 
standards, the other is domestic. Domestic firms can use domestic standards for domestic 
sales but to export they have to follow international standards. Lessons like this should be 
learned from Japan where electrical equipments have two standards; international standards 
such as IEC and domestic standards called DENAN Laws.       
  Responsible agencies: TISI 
  Time frame: 5 years 
  KPIs: 

1. Identification of products that double standards system should be used. 
2. Thailand has a double standard system for some products that producers 

are not ready to follow international standards. 
 

Strategic action 2: To improve credibility and a general acceptance of Thai standards 
at regional and international level. 
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Workplan 1: Promote a general acceptance of Thai standards at regional and global level 
especially those products that Thailand has high capability or being a leader in the world 
market. At ASEAN level, Thailand should position itself as a driver for standards harmonization 
for these products. For some products such as rubber and rubber products, Thailand should 
collaborate with Malaysia and Indonesia to set ISO standards. On this front, lessons should be 
learned from Japan and Korea, where representatives from these countries exert influence 
over the setting of international standards for products that they have expertise.    
  Responsible agencies: TISI EEI NFI THTI PITH 
  Time frame: 5 years 
  KPIs: 

1. Thailand is a driver of standards harmonization in ASEAN for those products 
that Thailand has high capability or being a leader in the world market such 
as rubber/rubber products, food, plastic, textiles. 

2. To promote an acceptance of rubber/rubber products standards as 
international standards by colloaborating with Malaysia and Indonesia.  

 
Workplan 2: Organization of branding activities for Thai standards such as Thai Industrial 
Standards (TSI) and Thai community product standard to promote recognition and acceptance 
at regional and international level. Coopertation program with Japan to learn lessons from 
One Village One Product (OVOP) of Oita province should be developed.     
  Responsible agencies: TISI DIP ISMED 

  Time frame: 3 years 
  KPIs: 

1. Higher level of recognition for Thai standards brands such as Thai Industrial 
Standards (TSI) and Thai community product standard.   

 
Strategic action 3: To enhance the capability of standard testing and certification 

bodies by forming partnership with foreign standards agencies and building on the current 
status of Thailand as a testing body for foreign standards organizations. The focus should be 
on the transfer of knowledge, technology, and testing equipments from these agencies. For 
some products, the first step might be the use of MRA to mutually accept test results. In 
addition, lessons about self-declaration system should be learned and applied.  
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Workplan 1: To form various types of partnership with foreign standards agencies who have 
capability in products testing, factories inspection, management system monitoring, laboratory 
and testing protocol especially for new products in potential industries (S-curves, Clusters).  
  Responsible agencies: TISI NFI THTI MASCI TAI EEI PITH 

  Time frame: 5 years 
  KPIs: 

1. Organizations with agenda related to standards have partnership with 
foreign standards agencies especially those who have capability for new  
products in potential industries (S-curves/Clusters). 

2. Organizations with agenda related to standards have higher capability to 
test, certify products/factories, including testing facilities especially for new 
products in potential industries (S-curves/Clusters). 

 
Workplan 2: To build on the current status of Thailand as a testing body for foreign standards 
organizations by pursuing the transfer of knowledge, technology, and testing equipments.    
  Responsible agencies: TISI MASCI EEI NFI TAI 
  Time frame: 5 years 
  KPIs: 

1. Thai testing bodies have higher capability to perform testing procedures at 
a higher level.   

 
Workplan 3: The use of MRA to mutually accept test results especially with major trade 
partners to avoid double testing.     
  Responsible agencies: TISI 
  Time frame: 2 years 
  KPIs: 

1. Identification of products that needs MRAs to mutually accept test results. 
2. There are new MRAs on accepting test results for products identified in 1. 

 
Workplan 4: Learn, develop and test the self-declaration system in Thailand. Thailand should 
learn how to build supportive eco-system to apply self-declaration system from successful 
countries such as identification of low-risk products, issuance of appropriate rules/regulations, 
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capacity building for regulator. After testing the system, problems should be identified and 
solved before expanding the system to cover more products.        
  Responsible agencies: TISI 
  Time frame: 2 years 
  KPIs: 

1. Acquire a practical guideline to use the self-declaration system. 
2. Identification of products appropriate for the system. 
3. Test, monitor and evaluate the system. 

 
Strategic action 4: To improve efficiency of the standard testing and certification 

bodies through restructuring. 
 
Workplan 1: Consolidate the current Thai 4 Accreditation bodies (AB) into one AB. Lessons 
should be lerned from successful country with one AB. Best practice should also be learned 
about streamlining documentations and improving information exchange between inspection 
body, certifygin body, and AB.   
  Responsible agencies: TISI 
  Time frame: 5 years 
  KPIs: 

1. Acquire practical guidelines on how to consolidate ABs. 
2. A reduction in the number of claims from companies regarding 

duplicated/complex documentation. 
 
Strategy 1.3: Foreign cooperation programs on research and development (R&D) and 
innovation. 

 
Strategic action 1: To learn lessons on how to create a “National Innovation System” 

from successful countries and apply them in flagship projects such as the Industry 
Transformation Center (ITC) and the World Food Valley. 
 
Workplan 1: To build cooperation program with countries that are successful at creating 
National Innovation System (NIS) such as Taiwan. The focus is to learn how academic 
institutions, research institutions, private sector, and governments can collaborate in 
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transforming new innovations to commercialization. Lessons should be applied in flagship 
projects such as Industry Transformation Center (ITC) and World Food Valley. 
  Responsible agencies: OIE 

  Time frame: 1 years 
  KPIs: 

1. To have clear understanding of the mechanism to facilitate a collaboration 
between academic institutions, research institutions, private sector, and 
governments to transform new innovations to commercialization. 

2. To apply lessons learned in flagship projects such as Industry 
Transformation Center (ITC) and World Food Valley. 

 
Strategic action 2: To pursue a joint research project with foreign organizations with 

emphasis on a “quick win” research i.e. focusing more on a development rather than a basic 
research. 
 
Workplan 1: Identification of “quick win” research topics that Thailand lacks knowhow and 
collaborate with foreign organizations with expertise in the areas without the need to start 
from basic research. 
  Responsible agencies: TGI NFI THTI PITH EEI TAI ISIT 

  Time frame: 5 years 
  KPIs: 

1. To conduct a “quick win” joint research at least one project per year. 
 

Strategic action 3: To be the center for design, R&D, innovation, and high technology 
in industries that Thailand has strong capability. 
 
Workplan 1: Identification of industries that Thailand has strong capability especially those 
that can be built upon and become part of the potential industries such as food for the future, 
bio-chemicals (both food and non-food), Next-generation vehicles. R&D partnership with 
foreign orgnaizations with expertise in those industries should be formed to establish the 
center for design, R&D, innovation, and high technology. 
  Responsible agencies: OCSB PITH NFI TAI THTI 
  Time frame: 5 years 
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  KPIs: 
1. Responsible agencies develop plans to partner with foreign research 

institute to establish the center for design, R&D, innovation, and high 
technology in industries such as sugar, plastic, food, automobiles/autoparts. 

 
Strategy 1.4: Foreign cooperation programs on sustainable, social and environmental 
friendly industrial development. 

 
Strategic action 1: To promote “Green Industry”. 

 
Workplan 1: To transfer knowledge on green industry which involves environmental-friendly 
production and management practices such as green productivity, green supply chain 
management (GSCM). Knowledge about grenn technology such as industrial waste 
manangement technology, alternative energy development, CO2 reduction is also crucial. 
Thailand should seek these knowledge from international agencies with environmental agenda 
such as UNEP or UNIDO.  
  Responsible agencies: DIW IEAT TPI 
  Time frame: 2 years 
  KPIs: 

1. Firms have a better understanding of environmental practice and attempt 
to upgrade themselves to become a green industry as measured by the 
number of factories in class 1 (green commitment) increases. 

 
Workplan 2: To learn concepts and guidance on the development of Eco town from Japan.  
  Responsible agencies: DIW  
  Time frame: 5 years 
  KPIs: 

1. Thailand has prototype Eco province. 
 
Workplan 3: To develop projects or issue measures that address environemental issues in the 
long-run. Lessons should be learnt from countries such as the U.S. on UCS Blueprint 2030 
measure which set a goal to eliminate the use of fossil-based energy and revert to alternative 
energy within the year 2030. EU issues EMC2 Factory measure aimed at increasing energy 
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efficiency in the production of trains, automobiles, and airplanes. China issues a measure on 
the use of solar energy.  
  Responsible agencies: DIW  
  Time frame: 5 years 
  KPIs: 

1. There are projects and measures that address environemental issues in the 
long-run. 

 
Workplan 4: Continue the work on climate change issue by training firms on how to decrease 
green-house gas, procedures to do carbon credit/carbon foot print, and Life Cycle Assessment 
(LCA).  
  Responsible agencies: DIW  
  Time frame: 3 years 
  KPIs: 

1. An increase in Thailand performance on international conventions and 
protocols. 

2. Better evaluation as measured by Environmental Performance Index (EPI). 
 

Strategic action 2: To develop industrial waste management system. 
 
Workplan 1: Improve Thai waste management system by learning from Japan on how to 
develop appropriate database on waste and enact laws on waste management.  
  Responsible agencies: DIW IEAT  
  Time frame: 5 years 
  KPIs: 

1. DIW and IEAT should collaborate with department of pollution control to 
develop appropriate database on waste. 

2. Suggest directions on how to improve waste-related laws in Thailand such 
as Factory Act, Industrial estate Act.  

 
Workplan 2: To transfer recycle techonology and knowledge especially new recycling 
technology, which may require a joint research. Lessons from successful countries in 
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implementing 3Rs (Reduce, Recycle, Reuse) such as how to set up incentive system, awards, 
and determination of roles and responsibility, etc. should be learnt and disseminate.   
  Responsible agencies: DIW IEAT DPIM PITH 

  Time frame: 3 years 
  KPIs: 

1. Thailand has new recycle technology and knowledge such as PITH learns 
how to recycle plastic to chemicals.  

2. More firms join 3Rs program. 
3. DPIM can establish center for recycle innovation.  

 
Strategy 1.5: Foreign cooperation programs on SMEs development. 

 
Strategic action 1: To learn lessons on how to create an enabling environment for 

SMEs development from countries with different aspects of success and apply them in Thai 
context. 
 
Workplan 1: Lessons learned from countries about different aspects of creating an enabling 
environment for SMEs development. Examples include Japan’s crowd funding system, new 
channels for market access and train the trainer system, Singapore and Taiwan’s innovation-
driven SMEs, the U.S.’s laws and regulations on SMEs development, etc.   

Responsible agencies: DIP ISMED in collaboration with the office of small and 
medium enterprise promotion (OSMEP from here on) 

  Time frame: 2 years 
  KPIs: 

1. Lessons learned are incorporated as part of the 4th SMEs promotion plan 
(2017-2021). 

 
Strategic action 2: To develop a business matching model that benefits SMEs. 

 
Workplan 1: Development of SMEs database with an emphasis on screening good-
performance firms. Exchange the database with SMEs organizations in targeted countries such 
as Cambodia, Malaysia and Vietnam.    
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Responsible agencies: DIP as a central agency with support from ISMED TGI NFI 
THTI PITH EEI TAI ISIT on SMEs database for each industry  

  Time frame: 3 years 
  KPIs: 

1. Complete database of good-performance SMEs in Thailand. 
2. Complete database of good-performance SMEs in targeted countries. 

 
Workplan 2: Promote a new model for business matching, where there are long-term strategic 
plan and sufficient grooming of Thai SMEs.    

Responsible agencies: DIP as a central agency with support from ISMED TGI NFI 
THTI PITH EEI TAI ISIT on the design of business matching 
strategy and grooming SMEs in each industry  

  Time frame: 3 years 
  KPIs: 

1. There is a long-term business matching strategy. 
2. Sufficient grooming of Thai SMEs on international investment. 

 
Strategic action 3: To link SMEs with the supply chain of potential industries (S-curves, 

Clusters). 
 
Workplan 1: Transfer of knowledge and technology through MOU with foreign organizations 
with expertise in relevant technology using the model “Train the Trainers”, where personels 
from large firms or government are sent for training abroad and they, in turn, come back to 
train Thai SMEs.    

Responsible agencies: DIP ISMED TGI TPI MASCI  
  Time frame: 3 years 
  KPIs: 

1. There are trained trainers. 
 
Workplan 2: Identification of channels by which SMEs can link up with supply chain of new 
industries such as being suppliers, service outsourcer, etc. and promote SMEs involvement.    

Responsible agencies: DIP ISMED TGI NFI THTI PITH EEI TAI ISIT 

  Time frame: 3 years 
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  KPIs: 
1. Number of Thai SMEs that are linked up with supply chain of new industries. 

 
Strategic action 4: To learn new business models for SMEs and promote adoption 

among Thai SMEs. 
 
Workplan 1: Learn from Korea and Japan in creating creative/cultural products and 
incorporate it as part of SMEs development policy.    

Responsible agencies: DIP ISMED in collaboration with OSMEP  
  Time frame: 1 years 
  KPIs: 

1. Lessons learned on creating creative/cultural products. 
2. Lessons learned are incorporated as part of the 4th SMEs promotion plan 

(2017-2021). 
 
Workplan 2: Lessons learned on development of SMEs cluster such as Japan’s “Connector 
Hub Businesses” or SMEs cluster in invest abroad for the case of Taiwan. Incorporate lessons 
learned as part of policy for SMEs development.    

Responsible agencies: DIP ISMED in collaboaration with OSMEP 

  Time frame: 1 years 
  KPIs: 

1. Lessons learned are incorporated as part of the 4th SMEs promotion plan 
(2017-2021). 

 
Workplan 3: Study modern SMEs business models and promote them to Thai SMEs. These 
new business models include: 

 Business model that are consistent with world mega trend.3 

 Business model in other service sectors such as tourism, real estate development 
Responsible agencies: DIP ISMED  

  Time frame: 3 years 

                                                 
3
 ISMED has identified the following world mega trends: Urbanization, Green Economy, Aging Society, She-economy, Hi-Speed & Coverage Logistics, Digital 

Lifestyle. 
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  KPIs: 
1. An increase in the number of SMEs with new business model. 

 
Strategic directive 2: The use of foreign cooperation programs to promote international 
industrial linkages. 
 
Strategy 2.1: Foreign cooperation programs on the linkage of Thai industry with 
regional/global supply chain. 

 
Strategic action 1: To expand or move production base of industries that Thailand 

has high capability to foreign countries. 
 
Workplan 1: Thai industry-wise institutions (vertical institutions) cooperate with their 
counterparts in targeted countries to exchange in-depth industry information such as market, 
laws, policies, firms, etc. Lessons can also be learned from the model “Japan desk”.   
  Responsible agencies: OCSB DPIM DIP NFI THTI TAI EEI ISIT ISMED PITH 

  Time frame: 5 years 
  KPIs: 

1. Firms in each industry are satisfied with in-depth information provided by 
responsible agencies. 

 
Workplan 2: To facilitate the forming of B to B alliance to invest abroad such as a Japanese 
firm may join force with a Thai company to invest in neighboring countries.   
  Responsible agencies: DIP OCSB DPIM NFI THTI TAI EEI PITH 

  Time frame: 3 years 
  KPIs: 

1. Each responsible agency has a plan to facilitate the B to B alliance to invest 
in neighboring countries. 

 
Strategic action 2: To build a development partnership with neighboring countries to 

enhance regional/global supply chain. 
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Workplan 1: To offer assistance to neighboring countries in terms of personnel development, 
exchange of knowledge, standards testing and certification procedures with the purpose of 
linking up supply chain with these countries in the future. Form of assistance may be ODA or 
support from international organization.   
  Responsible agencies: DIP TGI TISI THTI OCSB DPIM NFI TAI EEI PITH 

  Time frame: 3 years 
  KPIs: 

1. Each responsible agency has a plan to assist neighboring countries that will 
benefit their respective industry in the future. 

 
Strategy 2.2: Foreign cooperation programs on “Thailand as an ASEAN hub”. 

 
Strategic action 1: To enhance Thai industries images among ASEAN countries. 

 
Workplan 1: Create projects/programs aimed at building Thai industries images such as to be 
a center for knowledge exchange, transfer of knowledge and technology to neighboring 
countries, organize international seminars/conferences/shows, etc.   
  Responsible agencies: DIP OIE OCSB DPIM NFI THTI TAI EEI ISIT PITH ISMED 

  Time frame: 3 years 
  KPIs: 

1. Responsible agencies organize international events. 
2. Thailand is recognized as a knowledge center in industries that Thailand 

has capability. 
 

Strategic action 2: To be an ASEAN testing center for various industrial products. 
 
Workplan 1: Identify products with no testing center in ASEAN and Thailand has a capability 
to establish those testing center for example tires, iron and steel, break, etc. For those 
products with not enough expertise, Thailand need to seek assistance from foreign expert.   
  Responsible agencies: TISI MASCI TAI and other institutions with industry 
expertise for those targeted products. 
  Time frame: 5 years 
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  KPIs: 
1. Thailand has plans to develop testing center for selected industrial 

products in accordance with international practice. 
 

Strategic action 3: To be an ASEAN training center for industries that Thailand has 
expertise. 
 
Workplan 1: Establishment of training centers to offer training courses on standards, 
management and trade measures.   
  Responsible agencies: TISI MASCI DIP. 
  Time frame: 5 years 
  KPIs: 

1. Thailand is a training centers on standards, management and trade 
measures especially in industries that Thailand has capability such as food, 
textiles and garments, tourism, etc. 

2. Number of foreign participants in the training courses. 
 
Strategy 2.3: Foreign cooperation programs on connectivity infrastructure improvement. 

 
Strategic action 1: To alleviate physical infrastructure problems especially in the 

special economic zones to encourage more usage. 
 
Workplan 1: Review and enforce transport/logistics MRA under ASEAN and GMS.   
  Responsible agencies: OIE DPIM IEAT in collaboration with Ministry of Transport 
  Time frame: 5 years 
  KPIs: 

1. A reduction in the number of complaints/claims on the inconvenient of 
cross-border transport. 

2. An increase in the utilization of Special Economic Zones (SEZs). 
 
Workplan 2: Cooperate with foreign countries on the exchange/transfer of efficient logistics 
system such as the use of ICT in logistics, promote Backhualing system, etc.   
  Responsible agencies: DPIM DIP 
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  Time frame: 3 years 
  KPIs: 

1. Thai logistics industry is more efficient. 
2. Thailand and neighboring countries have a more connected and efficient 

logistics/transport system. 
Strategic action 2: To link production and marketing using digital platform. 

 
Workplan 1: Encourage more use of digital to link production and marketing for example  
finding foreign partners to do marketing for Thai producers on cloud platform.   
  Responsible agencies: DIP ISMED 
  Time frame: 3 years 
  KPIs: 

1. More Thai producers make use of digital platform as a marketing channel. 
 
Strategic directive 3: The establishment of an effective mechanism to encourage the 
development of international cooperation programs that support industrial 
development policy. 
 
Strategy 3.1: Departments and institutions under the Ministry of Industry have the 
capability to develop foreign cooperation programs that support industry 4.0 vision and 
potential industries (S-curves, Clusters). 

 
Strategic action 1: Each departments and institutions under the Ministry of Industry 

has clear agenda on the development of foreign cooperation programs that support industry 
4.0 vision and potential industries (S-curves, Clusters). This strategic action starts from a clear 
definition of Industry 4.0 and potential industries (S-curves, Clusters), selection of appropriate 
technology, development of each agency’s agenda on the transfer of the selected technology, 
choosing appropriate foreign partners/cooperation platform, and finally creating a cooperation 
program (see figure 1).  
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Figure 1(a): Example showing linkages among strategies:  The case of using foreign 
cooperation programs to support industry 4.0 and potential industries (S-curve, Clusters) 

 
 
Figure 1(b): Example showing linkages among strategies:  The case of using foreign 
cooperation programs to support industry 4.0 and potential industries (S-curve, Clusters) 
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Workplan 1: To organize international conference on industry 4.0 and potential industry to 
clarify the concepts and identify relevant technology to achieve these goals. After the 
conference, there should be working groups in each key area to further develop appropriate 
agenda (See figure 1(a)).    
  Responsible agencies: OIE as a focal point with support from other agencies. 
  Time frame: 1 years 
  KPIs: 

1. There is a conference and follow-up working groups. 
2. Participants in the conference has clearer concept and can make use of the 

working group to develop their agency’s agenda as in workplan 2. 
 
Workplan 2: Industry-wise institutions (vertical institutions) analyse their own industry to 
prioritize and choose appropriate depth of technology to develop their agenda on foreign 
cooperation. The agenda should be incorporated as part of the roadmap currently developed 
by cluster subcommittee. As for the horizontal institutions such as TGI and TPI, they should 
indicate foundation technology that benefits Thai industry in general. This workplan includes 
the identification of appropriate foreign partners and level of cooperation. (see figure 1(a)).     
  Responsible agencies: NFI THTI PITH EEI TAI ISIT TGI TPI. 
  Time frame: 2 years 
  KPIs: 

1. Responsible agencies have clear agenda on developing foreign cooperation 
programs that support industry 4.0 and potential industries (S-curves, 
Clusters). 

2. Responsible agencies can develop at least 1 cooperation programs per 
agency. They must be able to identify cooperation issues, types of 
cooperation and their foreign counterparty. 

 
Strategic action 2: The development of inter-agency coordinating mechanism to be 

able to go abroad as a “team” and to seek appropriate level of foreign cooperation such as 
Ministry to Ministry or G to G.  
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Workplan 1: There is an infrastructure to work cross agency such as groupings of institutions 
by agenda, organization with mandate to lead the group, and budget allocation by groupings 
(See figure 1(b)).    
  Responsible agencies: All agencies under Ministry of Industry 

  Time frame: 2 years 
  KPIs: 

1. There is an infrastructure as indicated in the plan.  
 
Workplan 2: Identification of targeted foreign organizations/countries and appropriate level of 
cooperation.    
  Responsible agencies: All agencies under Ministry of Industry 

  Time frame: 2 years 
  KPIs: 

1. Each group has developed targeted foreign organizations/countries and 
appropriate level of cooperation.  

 
Strategy 3.2: The development of database, useful information and evaluation system 
for foreign cooperation programs. 

 
Strategic action 1: The development and maintenance of database for foreign 

cooperation programs.  
 
Workplan 1: To collect and develop database on foreign cooperation programs. Updating the 
database should be part of the process to develop new cooperation programs.    
  Responsible agencies: All agencies under Ministry of Industry. 
  Time frame: no limit 
  KPIs: 

1. Updating of the database is part of the process to develop new cooperation 
programs. 

 
Strategic action 2: The development of an evaluation system for foreign cooperation 

programs and to use parts of the evaluation results as a KPI for each agency.  
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Workplan 1: The development of an evaluation system for foreign cooperation programs and 
to use parts of the evaluation results as a KPI for each agency.    
  Responsible agencies: OIE OPS 

  Time frame: 2 years 
  KPIs: 

1. There is an evaluation system in place and parts of the evaluation results 
are used as KPIs for each agency. 

 
Strategy 3.3: The re-structuring of departments and institutions under the Ministry of 
industry to improve efficiency and effectiveness to create and conduct foreign 
cooperation programs. 
 From our in-depth interview with 8+11 agencies, we found key impediments to 
develop foreign cooperation programs that include structural problems, rules/regulations that 
do not support foreign cooperation programs. The Ministry of Industry is currently in the 
process of recorganization which should lend a new structure that is more conducive to create 
and conduct foreign cooperation programs. This topic is beyond the scope of this study.  

 
2. The Ministry of Industry’s database of foreign cooperation programs. 
 The development of the database infrastructure is complete and ready for use. The 
database comprises of two sets of data; foreign cooperation programs and country profile. 
Major problem with the database is its incompleteness due to low response rate of 
questionaires from 8+11 agencies. At this stage, information from the database cannot be used 
as a basis in drafting the strategy. However, our research team has compiled all foreign 
cooperation programs we learned from in-depth interview in the database. An agency 
responsible for using this database can further collect and validate the compiled data so that 
the database can be put into use.    
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บทท่ี 1  บทนํา 

 
 
1.1 หลักการและเหตุผล 

 
ปัจจุบันบริบททางเศรษฐกิจของโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

ที่สําคัญเกิดขึ้นมากมาย ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการหยุดชะงักขององค์การการค้าโลกทําให้ไม่สามารถมี
กฎระเบียบและกติกาทางการค้าเดียวได้ ซึ่งการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในทศวรรษที่ผ่านมาจึงมีแพร่หลายมาก
ขึ้น ทั้งในรูปแบบของการเจรจาการค้าเสรีแบบทวิภาคี (Bilateral FTA) หรือเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Mega FTA ที่ประกอบไปด้วยสมาชิกจํานวนมาก หรือมีขนาด GDP เกินร้อยละ 40 ของ
โลก เช่น RCEP, TPP, TTIP ซึ่งมีทั้งกรอบที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกเข้าร่วมเจรจา และไม่ได้เข้าร่วมเจรจา และ
กําลังศึกษาผลดีผลเสียในการเข้าร่วมในอนาคต การรวมกลุ่มต่างๆ เหล่าน้ี ล้วนแต่มีผลดีและผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของไทยโดยรวมทั้งสิ้น 
 
 ทั้งน้ี นโยบายรัฐบาลในชุดปัจจุบันได้ให้ความสําคัญเร่งด่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยการสร้าง
ความเข้มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถให้กับอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศ รวมทั้ง SMEs ซึ่งกระทรวง
อุตสาหกรรมมีนโยบายผลักดันให้ผู้ประกอบการ SMEs ใหม่ๆ เข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศใน
ระยะสั้น และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความเข้มแข็งให้ SMEs ในระยะยาวโดยเน้นการเพ่ิม
ผลิตภาพ (Productivity) ในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือนําไปสู่การสร้างสินค้าที่มีนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมคุณค่าของสินค้า
ไทยในอนาคต นอกจากน้ี กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้เตรียมจัดต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คลัส
เตอร์อุตสาหกรรมทั้ง 6 คลัสเตอร์ โดยจะกําหนดสินค้าอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Product Champion) ซึ่งแต่
ละคลัสเตอร์จะมีความเช่ือมโยงกัน เพ่ือกําหนดเป็นผลิตภัณฑ์เดียว เช่น รถยนต์ไฟฟ้าจากคลัสเตอร์ยานยนต์ 
จะมีช้ินส่วนจากพลาสติกชีวภาพของคลัสเตอร์ปิโตรเคมี เป็นส่วนประกอบหลัก รวมทั้งแบตเตอร่ีจากคลัสเตอร์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ฯ เป็นต้น ซึ่งทําให้ไทยมีเป้าหมายการผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมชัดเจนมาก
ย่ิงขึ้น 
 
 เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และการผลักดันนโยบาย
เศรษฐกิจเร่งด่วนข้างต้นให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพในทิศทางที่ชัดเจน กระทรวงอุตสาหกรรมจําเป็นต้อง
มียุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมกับต่างประเทศที่สอดคล้องและสามารถเช่ือมโยงกับบริบทของโลกและระดับ
การพัฒนาของประเทศ ประกอบกับที่ผ่านมาฐานข้อมูลด้านความร่วมมืออุตสาหกรรมกับต่างประเทศของ
กระทรวงอุตสาหกรรมถูกรวบรวม และจัดเก็บอย่างกระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยไม่ได้มีการรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบไว้ที่หน่วยงานกลางเพื่อประกอบการพิจารณาหรือ



2 โครงการจัดทํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

กําหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม และใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของไทย 
 
 “โครงการจัดทํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของ
กระทรวงอุตสาหกรรม” เป็นโครงการเพ่ือกําหนดยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมกับต่างประเทศอันจะนําไปสู่
การผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมศักยภาพท่ีเป็นเป้าหมายของประเทศไทย ให้ไปสู่
เป้าหมายตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง และเพ่ือให้เป็น
พ้ืนฐานสําคัญในการสร้างความเช่ือมโยงระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศ 
รวมถึงความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับต่างประเทศเพ่ือใช้ประโยชน์ ตลอดจนมีฐานข้อมูลเก่ียวกับความ
ร่วมมือด้านต่างประเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่ครบถ้วน ทันสมัย และเป็นเอกภาพ 
เพ่ือใช้ในการกําหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างทันท่วงที 

   
1.2  วัตถุประสงค์ 

 
1.2.1 เพ่ือศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมของกรอบนโยบายด้านต่างประเทศของรัฐบาล 

แผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ไปจนถึงแผนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม 

1.2.2 เพ่ือศึกษา และรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบเก่ียวกับการดําเนินงานและความร่วมมือกับ
ต่างประเทศของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ กพร. กรอ. กสอ. สมอ. 
สอน. สศอ. และ กนอ. รวมถึงสถาบันในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จํานวน 11 แห่ง (ต่อไป
จะเรียกว่า 8+11 หน่วยงาน โดยรวมสํานักงานปลัดกระทรวงเป็นหน่ึงในหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรม) 

1.2.3 เพ่ือจัดทํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของ
กระทรวงอุตสาหกรรม 

1.2.4 เพ่ือออกแบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างกลไก ระบบติดตามและประเมินผลตามตัวช้ีวัดอย่างเหมาะสม โดยให้มี
ฐานข้อมูลฯ ของประเทศที่มีความสําคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
ไทยเป็นฐานข้อมูลนําร่องก่อน อย่างน้อย 6 ประเทศ 
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1.3 เป้าหมาย 
 

1.3.1 เพ่ือให้มีข้อมูลเชิงลึกที่จําเป็นสําหรับการจัดทํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและ
ความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 

1.3.2 เพ่ือให้มีฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบเก่ียวกับการดําเนินการและความร่วมมือกับต่างประเทศของ
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ กพร. กรอ. กสอ. สมอ. สอน. สศอ. และ 
กนอ. รวมถึงสถาบันในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จํานวน 11 แห่ง   

1.3.3 เพ่ือให้มียุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของ
กระทรวงอุตสาหกรรม 

1.3.4 เพ่ือให้มีรูปแบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างกลไก ระบบติดตามและประเมินผลตามตัวช้ีวัดอย่างเหมาะสม โดยให้มี
ฐานข้อมูลฯ ของประเทศที่มีความสําคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
ไทยเป็นฐานข้อมูลนําร่องก่อน อย่างน้อย 6 ประเทศ 

 
1.4 ขอบเขตการดําเนินงาน 
 

1.4.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมของกรอบนโยบายด้านต่างประเทศของรัฐบาล 
แผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ไปจนถึงแผนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม 

1.4.2 ศึกษา และรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการดําเนินงานและความร่วมมือกับ
ต่างประเทศของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ กพร. กรอ. กสอ. สมอ. 
สอน. สศอ. และ กนอ. รวมถึงสถาบันในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จํานวน 11 แห่ง 

1.4.3 จัดทํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวง
อุตสาหกรรม 

1.4.4 ออกแบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 
รวมถึงสร้างกลไก ระบบติดตามและประเมินผลตามตัวช้ีวัดอย่างเหมาะสม โดยให้มีฐานข้อมูลฯ 
ของประเทศที่มีความสําคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยเป็น
ฐานข้อมูลนําร่องก่อน อย่างน้อย 6 ประเทศ 

  



4 โครงการจัดทํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

1.5  แนวทางการดําเนินงาน 
1.5.1 การจัดทํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศ 
 

 1.5.1.1 ที่มาและกรอบเวลาของยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศของกระทรวง
อุตสาหกรรม 

 

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานได้ดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร์ของหน่วยงานตนเอง โดยแต่
ละยุทธศาสตร์จะมีนัยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยกับต่างประเทศแตกต่างกันออกไป การจัดทํายุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมกับต่างประเทศสําหรับกระทรวงอุตสาหกรรมจึงจําเป็นต้องมีกรอบความคิดในการกลั่นกรอง 
เช่ือมโยง สังเคราะห์และบูรณาการยุทธศาสตร์ต่างๆ ของหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทยกับต่างประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงแผนแม่บทการพัฒนา
อุตสาหกรรมและยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรมเองด้วย โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะให้ความสําคัญกับ 
“การกําหนดทิศทางในภาพรวมของโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม” 
เน่ืองจากโครงการความร่วมมือเหล่าน้ี คือกลไกที่สําคัญที่จะทําให้ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศของ
หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งของกระทรวงอุตสาหกรรมเองดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นเกิดขึ้นได้จริง ยุทธศาสตร์น้ี
นอกจากจะให้ทิศทางในภาพรวมของโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรมยังต้องมี
นัยต่อการต่อยอดโครงการกับต่างประเทศของหน่วยงานและสถาบันภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 8+11 
หน่วยงานด้วย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเด็นเก่ียวกับ ทําอย่างไรไทยจะใช้ประโยชน์จากโครงการความร่วมมือ
ต่างๆ ที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น และ/หรือ ควรจะริเริ่มโครงการความร่วมมือกับ
ต่างประเทศใหม่ๆ ในลักษณะไหน กับหน่วยงานใด และประเทศใด เป็นต้น ทั้งน้ี คณะผู้วิจัยได้เลือกกรอบเวลา
สําหรับยุทธศาสตร์น้ีในช่วง 5 ปีคือช่วงปี 2560-2564 ซึ่งเป็นช่วงที่สองของแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรม
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 (ช่วง 10 ปีแรกของแผนแม่บทคือช่วง 
2555-2564) และสอดคล้องกับช่วงเวลาของยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 
 
 1.5.1.2 แนวทางในการร่างยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศ 
 
 ภาพท่ี 1.1 แสดงแนวทางการร่างยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 
ซึ่งต่อไปเพ่ือความชัดเจนจะขอเรียกว่า “ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม” 
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ภาพท่ี 1.1 แนวทางการร่างยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 

 คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่าการร่างยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับต่างประเทศที่สามารถให้ทั้งทิศทางใน
ภาพรวมของโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ในขณะเดียวกันก็สามารถช้ีแนวทางการต่อยอดโครงการ
ต่างๆ ที่หน่วยงาน 8+11 หน่วยงานทําอยู่ จําเป็นต้องเริ่มศึกษาในระดับ micro กล่าวคือการศึกษาแต่ละ
หน่วยงาน โดยการสังเคราะห์ว่าภารกิจหรือประเด็นหลักที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบคืออะไร จากน้ันจะเป็น
การดู profile ของโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของแต่ละหน่วยงาน ว่ามีอะไรบ้าง สอดคล้องกับ
ภารกิจหลักของหน่วยงานตนเองมากน้อยแค่ไหน เมื่อได้ภาพในระดับ micro ของทุกหน่วยงานแล้ว 
คณะผู้วิจัยจะทําการศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศของไทย เช่น นโยบายของ
รัฐบาล แผนของสภาพัฒน์ฯ กระทรวงต่างๆ รวมทั้งแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรมเอง
ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ว่านโยบายเหล่าน้ีมี “นัย” อย่างไรต่อการดําเนินการและภารกิจของ 
8+11 หน่วยงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจะทําให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า หน่วยงานต่างๆ ควรจะมี
แนวทางในการต่อยอดหรือใช้ประโยชน์จากโครงการความร่วมมือต่างๆ ให้เต็มที่มากขึ้น โดยยึดทิศทางการ
ดําเนินงานและภารกิจใหม่ที่สะท้อนนโยบายอุตสาหกรรมระดับประเทศได้อย่างไร หลังจากที่ได้แนวทางในการ
ต่อยอดหรือใช้ประโยชน์จากโครงการความร่วมมือต่างๆ ให้เต็มที่มากขึ้นในระดับหน่วยงานแล้ว คณะผู้วิจัยจะ
ทําการสังเคราะห์จุดร่วม หรือประเด็นหลัก เพ่ือนํามาร่างเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับต่างประเทศของ
กระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป  
  



6 โครงการจัดทํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

1.5.2 การสร้างฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศของหน่วยงานและสถาบันในสังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

 

 1.5.2.1 ที่มาและความสําคัญของฐานข้อมูล 
 

ในปัจจุบัน หน่วยงานและสถาบันต่างๆ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ไม่ได้มีการรวบรวมข้อมูล
เก่ียวกับโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ประเด็นเจรจาที่ค้างอยู่ หรือข้อตกลงต่างๆ ที่แยกกันดําเนินการ 
ไว้ในที่เดียวกัน เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอาจมีความร่วมมือด้านการส่งเสริม SME กับ JICA หรือ มีการลง
นามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับจังหวัดบางจังหวัดในญี่ปุ่นที่มีความสามารถด้านอุตสาหกรรมที่เป็น
เป้าหมายในการพัฒนาของไทย4 หรือสถาบันอาหารเคยมี MOU กับประเทศเยอรมัน เป็นต้น ข้อมูลเหล่าน้ี
ไม่ได้มีการรวบรวมไว้เป็นที่เดียวกัน ทําให้เมื่อต้องการทราบภาพรวมว่า กระทรวงอุตสาหกรรมมียุทธศาสตร์
หรือความร่วมมืออะไรกับประเทศน้ันๆ จะไม่ทราบแน่ชัด ใช้เวลารวบรวมข้อมูลนานและอาจไม่ครบถ้วน 
รวมถึงอาจไม่ได้รายละเอียดของโครงการในเชิงลึกที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมสามารถ
กําหนดนโยบายหรือแผนงานเพ่ิมเติมที่จะช่วยให้ความร่วมมือดังกล่าวเกิดประโยชน์กับประเทศไทยได้เต็มที่ 
หรือไม่สามารถประเมินว่ากิจกรรมเหล่าน้ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมของไทยกับต่างประเทศที่จะ
ร่างขึ้น (ดูข้อ 1.5.1) หรือไม่ ควรจะมีการปรับปรุงอย่างไร ทั้งน้ีหากฐานข้อมูลดังกล่าวมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ืองและมีความสมบูรณ์ ในอนาคตอาจใช้เป็นดัชนีช้ีวัดตัวหน่ึงของความคืบหน้าในการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศที่พัฒนาขึ้นได้ 
 
 1.5.2.2 วิธีพัฒนาฐานข้อมูล 
 

ในขั้นต้นของการออกแบบโครงสร้างของฐานข้อมูลโดยละเอียดน้ันจะต้องทําการวิเคราะห์ข้อมูลความ
ร่วมมือและโครงการที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือ รวมถึง ประเด็นเจรจาที่ค้างอยู่ หรือข้อตกลงต่างๆ ของ
หน่วยงานและสถาบันภายใต้การดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม แล้วคัดเลือกความร่วมมือกับ 6 ประเทศ
ตัวอย่าง เช่น  สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เยอรมัน จีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย เป็นต้น ที่กําลังอยู่ในระหว่างการ
ดําเนินการ แล้วเลือกเพียงบางโครงการ (ที่มีลักษณะแตกต่างกัน เพ่ือให้มีความหลากหลายและสามารถ
ทดสอบว่าฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นมีความยืดหยุ่นพอและสามารถรองรับได้) นํามาสร้างเป็นฐานข้อมูลตัวอย่าง 
โดยรายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามลักษณะข้อมูลที่ได้รับ 

 
โครงสร้างของฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศที่เหมาะสมกับการดําเนินงานในลักษณะ

ดังกล่าวจะประกอบไปด้วยชุดข้อมูล 2 ชุด (ดูภาพท่ี 1.2) ชุดข้อมูลแรกประกอบไปด้วยชุดข้อมูลประเทศ 
(country profile) ซึ่งจะบอกรายละเอียดพ้ืนฐานของประเทศโดยทั่วไป ข้อมูลด้านเศรษฐกิจในภาพรวม 
                                                 
4 ยกตัวอย่าง เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับจังหวัดเอฮิเมะที่มีความสามารถด้านอุตสาหกรรม

การต่อเรือ ส่ิงทอ กระดาษ เคมีภัณฑ์ ปิโตรเลียมและถ่านหิน อุตสาหกรรมเหล็กและเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม ในเดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมา 
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ข้อมูลด้านการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนของประเทศน้ันในไทยและการลงทุนของนักลงทุนจากไทยในประเทศ
น้ัน รวมไปถึงบทวิเคราะห์อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศน้ันๆ 
ทั้งน้ี โครงการวิจัยน้ีจะไม่ทําการพัฒนาข้อมูลชุดแรกน้ีอย่างเต็มรูปแบบ แต่จะเป็นการพัฒนารูปแบบ (format) 
ของ country profile ไว้เพ่ือการพัฒนาต่อในอนาคต  

 
ชุดข้อมูลที่สองคือ ชุดข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งจะบอกรายละเอียด ประเภทของความ

ร่วมมือ (เช่น เป็น โครงการความร่วมมือ MOU หรือเป็นประเด็นเจรจาที่ค้างไว้) หน่วยงานท่ีติดต่อ ประเทศ 
ระยะเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุด โครงการและกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือ งบประมาณที่ใช้ ผลลัพธ์และ
ดัชนีช้ีวัดความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือ ฐานข้อมูลน้ีควรจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการท้ังหมดเพ่ือให้สามารถใช้อ้างอิงได้ในอนาคต 

 
ชุดข้อมูลทั้งสองจะเช่ือมต่อกันโดยใช้ช่ือประเทศเป็นดัชนี ซึ่งฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างข้างต้นจะมี

ความสามารถในการออกรายงานที่ครอบคลุมการเรียกข้อมูลตามคําสําคัญที่กําหนดให้ เช่น หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง ประเทศที่มีโครงการความร่วมมือ ปีที่เกิดความร่วมมือ หรือปีที่ความร่วมมือสิ้นสุด เป็นต้น 

 
 ลักษณะการทํางานของฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศในเบ้ืองต้น อาจออกแบบด้วย
โปรแกรมสําเร็จรูป เช่น  Microsoft Access เน่ืองจากมีความสะดวกรวดเร็วในการออกแบบ สามารถสร้าง
รูปแบบการนําเข้า-ส่งออกข้อมูลได้ง่าย และต้นทุนไม่สูงมากนัก การดูแลบํารุงรักษาตัวฐานข้อมูลไม่ซับซ้อนใช้
เวลาเรียนรู้ไม่มากซึ่งหน่วยงานสามารถมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ภายในดูแลรักษาได้เอง  
 
 อย่างไรก็ตามกระบวนการทํางานของ Microsoft Access ไม่เอ้ือให้มีการทํางานผ่านระบบออนไลน์
โดยตรง จําเป็นต้องทํางานร่วมกับโปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืนที่มีราคาแพง ซึ่งหากหน่วยงานมีความต้องการก็
สามารถปรับปรุงให้ทํางานผ่านระบบออนไลน์ได้ในอนาคต  
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ภาพท่ี 1.2 โครงสร้างฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 
 

1.6 กิจกรรมหลักในการดําเนินงาน 
 

1.6.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมของกรอบนโยบายด้านต่างประเทศของรัฐบาล 
แผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ไปจนถึงแผนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม 

1.6.2 จัดทํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยการสัมภาษณ์และทํา focus group กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 
หน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้เช่ียวชาญในอุตสาหกรรมและสมาคม
ธุรกิจต่างๆ 
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1.6.3 ศึกษา และรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการดําเนินงานและความร่วมมือกับ
ต่างประเทศของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ กพร. กรอ. กสอ. สมอ. 
สอน. สศอ. และ กนอ. รวมถึงสถาบันในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จํานวน 11 แห่ง โดยขอ
ความร่วมมือจากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่อออกหนังสือขอข้อมูลความร่วมมือ MOU 
ประเด็นเจรจาที่ค้างไว้ และรายละเอียดอ่ืนๆ (ดูข้อ 1.5.2) จากหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ใน
สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

1.6.4 ออกแบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 
รวมถึงสร้างกลไก ระบบติดตามและประเมินผลตามตัวช้ีวัดอย่างเหมาะสม โดยให้มีฐานข้อมูลฯ 
ของประเทศที่มีความสําคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยเป็น
ฐานข้อมูลนําร่องก่อน อย่างน้อย 6 ประเทศ 

1.6.5 จัดการประชุมระดมสมองความคิดเห็น (Focus Group) เพ่ือนําเสนอยุทธศาสตร์กับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนําเสนอสารสนเทศที่ได้จากฐานข้อมูลความร่วมมือ
ระหว่างประเทศให้กับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล 

1.6.6 จัดการสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งฐานข้อมูลสารสนเทศด้านความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่าง
ประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรมในรูปแบบที่ สศอ. กําหนด 
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1.7  ระยะเวลาการดําเนินงานและแผนการดําเนินงาน 
 ระยะเวลาดําเนินงาน 9 เดือน โดยมีแผนการดําเนินงานดังน้ี 

กิจกรรม / เดือนท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
กําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการศึกษา/ส่งรายงานเบื้องต้น (Inception 
Report) 

         

ศึกษา/รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมของกรอบนโยบายด้านต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
และพัฒนาฐานข้อมูลการดําเนินงานและความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวง
อุตสาหกรรม 

         

จัดส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress Report)          
ศึกษาและจัดทําโครงสร้างของร่างยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความ
ร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม และออกแบบโครงสร้างของฐานข้อมูล
การดําเนินงานและความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 

         

จัดส่งรายงานข้ันกลาง (Interim Report)          
ศึกษาและจัดทําโครงสร้างของร่างยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความ
ร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม และโครงสร้างของฐานข้อมูลการ
ดําเนินงานและความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 

         

จัดการประชุมระดมสมอง (Focus Group) หรือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
คร้ังท่ี 1-8 

         

จัดส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)          
จัดประชุม/สัมมนาเพื่อเผยแพร่ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมจากฐานข้อมูล 

         

จัดส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report)          

 
ในส่วนของผลลัพธ์ คณะผู้วิจัยจะส่งรายงานการศึกษาในขั้นตอนต่างๆ ตามกําหนดเวลา ดังน้ี 

1.7.1  รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) เสนอสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภายใน 
1 เดือน นับต้ังแต่วันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้าง 

1.7.2  จัดทํารายงานความก้าวหน้า เสนอสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภายใน 3 เดือน นับต้ังแต่
วันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้าง 

1.7.3  จัดทํารายงานการศึกษาขั้นกลาง เสนอสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภายใน 5 เดือน 
นับต้ังแต่วันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้าง 

1.7.4  จัดทําร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภายใน 8 เดือน 
นับต้ังแต่วันลงนามในสัญญาว่าจ้าง 

1.7.5  จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภายใน 9 เดือน นับต้ังแต่
วันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้าง 
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1.8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.8.1  สศอ. มีข้อมูลเชิงลึกที่จําเป็นสําหรับการจัดทํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและ
ความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 

1.8.2  สศอ. มีฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบเก่ียวกับการดําเนินงานและความร่วมมือกับต่างประเทศของ
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ กพร. กรอ. กสอ. สมอ. สอน. กนอ. และ
สถาบันในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งหมด 11 แห่ง 

1.8.3  สศอ. มียุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวง
อุตสาหกรรม 

1.8.4  สศอ. มีฐานข้อมูลสารสนเทศด้านความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
รวมถึงกลไก ระบบติดตามและประเมินผลตามตัวช้ีวัดอย่างเหมาะสม 

 
1.9 คณะผู้วิจัย 

  
ดร. เชษฐา  อินทรวิทักษ์  หัวหน้าโครงการ 
นายกัมพล ป้ันตะก่ัว นักวิจัยหลกั 
นางสาวอุไรรัตน์ จันทรศิร ิ นักวิจัย 
นายสุนทร  ตันมันทอง นักวิจัย 
นางสาวปราณี อินทร์นุช ผู้ประสานงานโครงการ  
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บทท่ี 2  รายละเอียดแนวทางการร่างยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวง
อุตสาหกรรม 

 
 
2.1  การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมของกรอบนโยบายด้านอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรมจําเป็นต้องมีความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมของไทยในภาพรวม คณะผู้วิจัยจึงได้ทําการสํารวจและวิเคราะห์นโยบายและ
ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมขอหน่วยงานต่างๆ เพ่ือสังเคราะห์ให้เห็นในภาพรวมว่า ณ ปัจจุบัน (ปี 2559) ประเทศ
ไทยมีนโยบายทางด้านอุตสาหกรรมกับต่างประเทศท่ีให้ความสําคัญกับเรื่องไหน สามารถจัดหมวดหมู่อย่างไร
ได้บ้าง มีทิศทางอย่างไร การมีข้อมูลในลักษณะน้ีจะทําให้การร่างยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศของ
กระทรวงอุตสาหกรรมที่จะจัดทําขึ้น มีความสอดคล้องกับทิศทางของนโยบายอุตสาหกรรมในภาพรวม ในการ
น้ีคณะผู้วิจัยได้ทําการศึกษานโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ทางด้านอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับต่างประเทศ
ของหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

คณะรัฐมนตรี 
o คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 ก.ย. 2557 
o กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (60-79) 

กระทรวงพาณิชย์ 
o ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ 
o นโยบายพาณิชย์เร่งด่วน 4 เรื่อง 

กระทรวงการต่างประเทศ 
o MFA strategy 2015-2018 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
o ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558-2564) 

สภาพัฒน์ 
o แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนที่ 11 และร่างแผนท่ี 12 

ASEAN 
o วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
o นโยบายต่างประเทศเสนอต่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนที ่12 
o แผนแม่บทอุตสาหกรรม ปี 2555-2574 
o ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยปี 2559-2564 
o ยุทธศาสตร์หลกัของกระทรวงอุตสาหกรรมปี 2559-2564  



14 โครงการจัดทํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

o แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 
o แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของ

ภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 
 

ผลการศึกษาคณะผู้วิจัยมีความเห็นว่านโยบาย แผน และยทุธศาสตร์ของหน่วยงานเหล่าน้ีสามารถ
สรุปได้เป็น 3 หมวดหมู่กล่าวคือ 

1. กลุ่มยุทธศาสตร์ที่ 1 จะเก่ียวข้องกับการเพ่ิมมูลค่าให้กับกิจกรรมที่ทําอยู่และการขยับไปทํา
กิจกรรมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 

2. กลุ่มยุทธศาสตร์ที่ 2 จะเก่ียวข้องกับการสร้างระบบนิเวศน์ (Eco-system) และ enabling 
factors ต่างๆ เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรม 

3. กลุ่มยุทธศาสตร์ที่ 3 จะเก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์จากความตกลง ความร่วมมือและความ
ช่วยเหลือระหว่างประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
ในแต่ละกลุม่ยุทธศาสตร์จะมยุีทธศาสตร์ย่อย ดังสรุปในตารางที่ 2.1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

ยุทธศาสตร์กลุ่มที่ 1 จะเก่ียวข้องกับการเพ่ิมมูลค่าให้กับกิจกรรมท่ีทําอยู่และการขยับไปทํากิจกรรมท่ีมี
มูลค่าเพ่ิมสูง รวมถึงการใช้แนวความคิดเร่ือง New S-curves มาประยุกต์ใช้เพ่ือยกระดับการผลิต โดยใช้
แนวความคิดเรื่อง ห่วงโซ่คุณค่าระดับโลก (Global Value Chain) ในการวิเคราะห์กิจกรรมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง
และแนวทางในการยกระดับกิจกรรมของไทยให้ไปอยู่ในจุดเหล่าน้ัน อาทิ การวิจัยและพัฒนา การตลาด การ
ทําแบรนด์ และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับการผลิตให้มีมูลค่าเพ่ิมสูง จากคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2557 ระบุถึงนโยบายด้านอุตสาหกรรมที่ต้องการจะส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม การใช้ดิจิทัลรองรับกระบวนการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ส่วนกระทรวงพาณิชย์มีนโยบาย
ปฏิรูปโครงสร้างการส่งออก โดยให้ความสําคัญกับกลุ่มสินค้า High Value Added และแนวคิดที่สนับสนุนให้
ไทยเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของห่วงโซ่มูลค่าโลก (Thailand in GVC) และการใช้นวัตกรรมเข้ามาพัฒนาสินค้าและ
บริการใหม่ๆ ขณะที่ BOI ก็มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะ
การลงทุนด้านวิจัยพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมและการสร้างมูลค่าเพ่ิมซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็น
พิเศษ ในส่วนนโยบายระดับภูมิภาคอย่าง Post-ASEAN 2015 ต้องการส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้า
ไปมีส่วนร่วมใน GVC มากขึ้น อีกทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมก็มียุทธศาสตร์หลักปี 2559-2564 ระบุถึงการปรับ
โครงสร้างการผลิต ยกระดับการผลิตเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานการผลิตที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง และนโยบายที่น่าสนใจคือ
การผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคและระดับโลก จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันแนวทาง
ยุทธศาสตร์ในภาพรวมได้ให้ความสําคัญถึงกิจกรรรมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้
พัฒนากระบวนการผลิตและสินค้าบริการใหม่ๆ และการเช่ือมโยงเข้ากับห่วงโซ่มูลค่าโลก 

 



บทที่ 2 รายละเอียดแนวทางการร่างยุทธศาสตรค์วามร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงอตุสาหกรรม 15 

 

 

 ในประเด็นน้ี ประเทศไทยมีความสามารถในการผลิตซึ่งส่วนใหญ่เป็นการรับจ้างผลิต ซึ่งจะมีมูลค่าเพ่ิม
ไม่สูงมากนักในห่วงโซ่คุณค่า แต่ไทยสามารถยกระดับกิจกรรมการผลิตน้ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน ทั้งน้ี คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่าประเด็นเร่งด่วนคือการทําให้ผู้ประกอบการ
ปรับตัวเป็น Smart OEM เช่น การนําเทคโนโลยีมาเพ่ิมผลิตภาพ การทํา Lean manufacturing เป็นต้น 
สนับสนุนการเช่ือมโยง Supply Chain ภายในประเทศ การขยายการผลิตในส่วนที่ไทยขาดความสามารถใน
การแข่งขันไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน และการปรับบทบาทของไทยมาทําเร่ืองการบริหารโครงข่ายการผลิตใน
ภูมิภาค ในประเด็นการยกระดับการผลิต กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) กล่าวถึงการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน การเพ่ิมผลิตภาพ การใช้นวัตกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถและประเด็น
การพัฒนาอย่างย่ังยืน เช่น พัฒนาการเป็นชาติการค้าและใช้ประโยชน์จาก GVC ในภูมิภาค การพัฒนา
ผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจชายแดน เป็นต้น ส่วน BOI มีมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เน้นลงทุนเพ่ือปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตและให้ความสําคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยสนับสนุนการใช้เครื่องจักรประหยัดพลังงานและ
การใช้พลังงานทดแทน นอกจากน้ี กลยุทธ์ของกระทรวงการต่างประเทศปี 2015-2018 ได้ระบุถึงการยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาความร่วมมือและใช้
ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และกลยุทธ์ที่น่าสนใจคือการสนับสนุนให้
ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการเพิ่มขีดความสามารถจากการใช้เครือข่ายและองค์ความรู้ที่มีในด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การผลักดันให้กระทรวงอุตสาหกรรมจัดต้ังคณะทํางาน SPRING เพ่ือพัฒนาเร่ือง
นวัตกรรมโดยเฉพาะ 
 

 ส่วนประเด็นการขยายการผลิตไปยังประเทศข้างเคียงและการบริหารโครงข่ายการผลิตในภูมิภาค  
นโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งแผนแม่บท ปี 2555-2574 และยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 
ปี 2559-2564 ได้กล่าวถึงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม และการขยายเครือข่ายสู่
ต่างประเทศผ่านการสร้างความร่วมมือในแต่ละขั้นของห่วงโซ่การผลิต นอกจากน้ี ได้เสนอนโยบาย
อุตสาหกรรมต่างประเทศต่อสภาพัฒน์ ประกอบด้วยนโยบายส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความเช่ือมโยงใน
ภูมิภาคและพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพ่ือนบ้านโดยส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ 
เพ่ือยกระดับผู้ประกอบการสู่สากล เน้นการลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือสร้าง Production network และ 
Supply Chain ในอาเซียนและประเทศคู่เจรจา รวมถึงการปรับบทบาทไทยให้เป็นผู้บริหารห่วงโซ่อุปทาน 
ขณะท่ีนโยบายของกระทรวงพาณิชย์เรื่องการผลักดันการส่งออก เร่งพัฒนาการค้าการบริการโดยยกระดับ
สินค้าและบริการใหม่ให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงตามห่วงโซ่มูลค่า (Move up the value chain) ส่วนยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการลงทุนระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558-2564) ของ BOI ส่วนใหญ่เน้นการส่งเสริมการลงทุนในประเทศ 
ตัวอย่างเช่น การส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีการออกมาตรการจูงใจด้านภาษี โดยเฉพาะ
บริเวณชายแดนเพ่ือใช้ประโยชน์จากการเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน อย่างไรก็ตาม BOI ยังมียุทธศาสตร์
หน่ึงที่ส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ เพ่ือแสวงหาทรัพยากร แหล่งวัตถุดิบและโอกาสในการขยายตลาดจาก
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การรวมกลุ่มอาเซียน ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศมีกลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์จากที่ต้ังและสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศไทยที่ค่อนข้างเข้มแข็ง เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเช่ือมโยงในภูมิภาค ส่วนกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปีมีแนวทางส่งเสริมการเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก โดยดําเนินการในรูปแบบการเป็น
หุ้นส่วนในการพัฒนากับต่างประเทศทั้งในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและระดับโลก  
 
 นอกจากน้ี หลายหน่วยงานยังมีนโยบายที่น่าสนใจในการขยายฐานการผลิต ตัวอย่างเช่น คําแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ได้ประกาศเกี่ยวกับการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
และการเตรียมความพร้อมในการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ด้านขนส่งและโลจิสติกส์ โดย
ต่อเช่ือมเส้นทางคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ จากฐานการผลิตสู่แหล่งแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทั้งในและ
ต่างประเทศ และการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ก็ควรสอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ
น้ันๆ ด้วย ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติมีแนวคิดการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและเมือง และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน เพ่ือใช้ประโยชน์จากการต้ังแหล่งผลิตที่ชายแดนและแรงงานต่างชาติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมต่างประเทศที่สนับสนุนการต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือนิคมอุตสาหกรรมชายแดนเพ่ือเช่ือมโยง
การผลิตกับประเทศเพื่อนบ้าน การขยายการลงทุนไปต่างประเทศโดยพ่วงไปกับการให้ความช่วยเหลือในด้าน
ต่างๆ เช่น องค์ความรู้ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นต้น การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการบริหารจัดการ 
อีกทั้งการใช้แนวคิดร่วมทุนกับประเทศที่สามในการขยายการลงทุน ขณะที่นโยบายของ Post-ASEAN 2015 
ต้องการขจัดความเหล่ือมล้ําระหว่างประเทศผ่านการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาโดยมุ่งสร้างความเช่ือมโยงใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการผลักดันการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษตามชายแดน รวมทั้งการใช้
แนวคิด Thailand + 1  
 

 ในส่วน SMEs ซึ่งมีบทบาทในเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างมาก หลายหน่วยงานเสนอยุทธศาสตร์เพ่ือ
ส่งเสริมการดําเนินกิจการของกลุ่ม SMEs เช่น การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนา SMEs 
สู่สากล เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี การเตรียมความพร้อม
ของ SMEs รองรับการเปิดเสรีอาเซียน และการสนับสนุน SMEs ให้ไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนา
กระบวนการผลิตให้สามารถเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ และส่งเสริม Digital 
SMEs โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยกระดับการผลิตตลอดห่วงโซ่ให้เป็น Smart factory ทั้งหมดน้ีเป็น
นโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม การเพ่ิมขีดความสามารถของ SMEs โดยปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การแสวงหาตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ 
เพ่ือขยายฐานการผลิตซึ่งจะช่วยให้ไทยมีฐานการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพหลากหลาย และผลักดันให้ SMEs 
เช่ือมโยงกับ GVC ตามคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่งแนวคิดจะสอดคล้องกับนโยบายพาณิชย์เร่งด่วน
ที่ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยเพ่ิมมูลค่าจากการแปรรูปสินค้าและการเช่ือมโยงเข้ากับภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ขณะที่ BOI ก็มีมาตรการส่งเสริมการลงทุนของ SMEs โดยการให้สิทธิด้านภาษีมากเป็นพิเศษ 
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โดยมองว่า SMEs เป็นแหล่งของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
สินค้าและบริการ  
 

 ยุทธศาสตร์กลุ่มที่ 2 จะเกี่ยวข้องกับการสร้างระบบนิเวศ (Eco-system) และ enabling factors 
ต่างๆ เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรม โดยการใช้แนวคิดเรื่อง Cluster เพ่ือสร้าง eco-system การปรับปรุง
กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงมาตรฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล อีกทั้งการให้ความสําคัญกับประเด็น
เก่ียวกับการค้า (Trade-related issues) ที่เข้ามามีบทบาทในปัจจุบัน ในประเด็นการระบุเง่ือนไขที่จะทําให้
เกิด Cluster ที่แท้จริงในภาคอุตสาหกรรม เมื่อพิจารณาถึงนโยบายของหน่วยงานต่างๆ กระทรวงพาณิชย์มี
นโยบายการขับเคลื่อนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการสร้างขีดความสามารถทางการค้าและการแข่งขัน
จากการผลักดันยุทธศาสตร์กลุ่มธุรกิจเช่ือมโยง (Cluster Driven) ส่วนกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ได้
กล่าวถึงการพัฒนา Cluster อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ 
นอกจากน้ี ยังให้ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย
พัฒนา เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการผลักดันให้เกิด Cluster ที่แท้จริง คณะผู้วิจัยเสนอว่าเรื่อง
การจัดต้ังหรือพัฒนาศูนย์ทดสอบ/วิจัย/ออกแบบที่รองรับมาตรฐานสากลมีความจําเป็นเร่งด่วนและสอดคล้อง
กับร่างสภาพัฒน์แผนท่ี 12 ที่ต้องการส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการลงทุนเพ่ือวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐาน
ความร่วมมือในอาเซียน ในส่วนของการศึกษา Trade-related issues เมื่อศึกษายุทธศาสตร์ของหลายๆ 
หน่วยงานพบว่ามีการพูดถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม จากนโยบายของกระทรวอุตสาหกรรมที่ผลักดันให้
ภาคอุตสาหกรรมดูแลกระบวนการผลิตโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  
 

 ในประเด็นการปรับปรุงกฎระเบียบและมาตรฐานต่างๆ เป็นประเด็นที่หลายหน่วยงานให้ความสําคัญ
และระบุไว้ในยุทธศาสตร์ ตัวอย่างเช่น คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีกล่าวถึงการเพ่ิมศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ โดยการลดอุปสรรคในการค้าระหว่างประเทศ เช่น การปรับปรุงวิธีรับรองมาตรฐาน
สินค้าและมาตรฐานการผลิต เป็นต้น การเตรียมความพร้อมด้านกฎระเบียบและอํานวยความสะดวกทาง
การค้าซึ่งมีผลต่อกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการนําเข้าส่งออก เช่น การปรับกฎเกณฑ์การค้า ระบบพิธีศุลกากร
และระบบภาษี เป็นต้น ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เสนอให้แก้ไขกฎหมายระเบียบข้อบังคับให้ชัดเจน
และสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศ ส่วนนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ต้องการให้มีการปรับปรุง
กฎระเบียบการค้าการลงทุนเพ่ือผลักดันให้เกิดสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดี ดึงดูดการค้าการลงทุนเข้ามาใน
ไทยซึ่งอาจจะช่วยเพ่ิมโอกาสในการสร้าง Cluster ที่เข้มแข็ง อีกทั้งนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่
ต้องการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการปรับมาตรฐานต่างๆ ให้สอดคล้องกัน 
ยกเลิกอุปสรรคทางเทคนิคและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจ ในระดับภูมิภาควิสัยทัศน์
ประชาคมอาเซียน 2025 มีวัตถุประสงค์เรื่องการอํานวยความสะดวกทางการค้า การยกเลิกมาตรการที่ไม่ใช่
ภาษี การปรับปรุงกระบวนการพิธีทางศุลกากรและมาตรฐานให้สอดคล้องกัน นอกจากนโยบายข้างต้นแล้ว ยัง
มีนโยบายที่น่าสนใจที่คณะวิจัยยังไม่ได้พูดถึง เช่น การเตรียมความพร้อมด้านกฎระเบียบและอํานวยความ
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สะดวกโดยการพัฒนาระบบ National Single Window ซึ่งถูกระบุไว้ในคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
ส่วนนโยบายกระทรวงพาณิชย์มีการเสนอให้จัดต้ังคณะกรรมการ NTMs เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่ืองการค้าระหว่าง
ประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐเพ่ืออํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจ โดยการใช้
เทคโนโลยีและการทํา Single window/ One Roof ขณะที่กลยุทธ์ของกระทรวงการต่างประเทศปี 2015-
2018 พูดถึงการผลักดันบทบาทของไทยให้เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เช่น การเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
กําหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ การปรับปรุงมาตรฐานของไทยให้สอดคล้องกับพันธกรณีต่างๆ และ
บรรทัดฐานสากล 
 

 ยุทธศาสตร์กลุ่มที่ 3 จะเก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์จากความตกลง ความร่วมมือและความช่วยเหลือ
ระหว่างประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยศึกษาแนวทางในการพัฒนาโครงการความร่วมมือใหม่ๆ หรือการใช้
ประโยชน์จากความร่วมมือที่มีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ร่างขึ้น จากแนวคิดในการใช้ประโยชน์จากความ
ตกลงหรือความร่วมมือที่มีอยู่ โดยกระทรวงพาณิชย์มีแนวทางในการเจรจาเชิงรุกเพ่ือทําความตกลงทางการค้า
กับตลาดใหม่ๆ รวมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการให้ใช้สิทธ์ิ FTA ที่ไทยได้เจรจาไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนคํา
แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีได้อ้างถึงการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านและ
สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความตกลงทั้งด้านการค้าและการลงทุน เสนอให้ขยายการจัดทําข้อตกลงที่มีอยู่
เดิม โดยเฉพาะประเด็นการยอมรับร่วมกันของสินค้าในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน เป็นต้น ในส่วน
ของร่างสภาพัฒน์แผนที่ 12 ระบุถึงการประสานและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเน้นการ
ดําเนินงานตามข้อตกลงและการพัฒนามาตรฐานต่างๆ ของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ในส่วนของ
การพัฒนาโครงการความร่วมมือหรือความตกลงใหม่ๆ กระทรวงการต่างประเทศมีนโยบายในการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างชายแดนและประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันอย่างย่ังยืน จาก
การส่งเสริมการค้าการลงทุนบริเวณชายแดน ช่วยให้ไทยได้พัฒนาศักยภาพในการบริหารโครงข่าย ทําให้เกิด
การแลกเปลี่ยนด้านความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ เสริมสร้างรายได้และความสัมพันธ์อันดีในระยะยาว อีกทั้งยัง
ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านพลังงาน ความมั่นคงทางอาหารและสินค้าเกษตร ส่วน
กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายในการแสวงหาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างประเทศทั้งในและนอก
ภูมิภาค โดยเน้นเป้าหมายประเทศที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน โดยเน้นการทําบันทึกความ
เข้าใจหรือข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศที่เป็นแหล่งวัตถุดิบอุตสาหกรรมและแหล่งพลังงานของโลก สําหรับ
แนวคิดที่น่าสนใจในการนํามาปรับใช้กับการสร้างความร่วมมือหรือความตกลงใหม่ๆ คือ การระบุอุตสาหกรรม
หรือประเทศเป้าหมายให้ชัดเจน การจัดลําดับความสําคัญของอุตสาหกรรมที่จะสนับสนุนก่อนที่จะเสนอ
โครงการความร่วมมือใหม่ๆ และการเจรจาเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ ก็ควรแตกต่างกันไปตามประเภทและ
คุณค่าของกิจกรรมน้ันๆ  
 

 ตารางที่ 2.1 เป็นการสรุปยุทธศาสตร์ทั้ง 3 กลุ่ม โดยจัดหมวดหมู่นโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานต่างๆ ตามการแบ่งกลุ่มยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
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2.2  รายละเอียดแนวทางการร่างยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 
 
 เน้ือหาในตอนน้ีจะเป็นการนําเสนอรายละเอียดแนวทางการร่างยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยจะเป็นรายละเอียดของเน้ือหาท่ีได้นําเสนอไปในตอนที่ 1.5.1.2 
ภาพท่ี 2.1 แสดงรายละเอียดในการดําเนินงาน โดยคณะผู้วิจัยจะเร่ิมจากการศึกษาระดับจุลภาค (micro 
study) ของหน่วยงาน 8+11 หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมในประเด็นต่อไปน้ี 

1.  การระบุประเด็นที่แต่ละหน่วยงานให้ความสําคัญ โดยสังเคราะห์จากวิสัยทัศน์ ขอบเขตหน้าที่ 
บทบาท โครงสร้างองค์กร ฯลฯ 

2.  ศึกษาโครงการต่างๆ กับต่างประเทศ ที่ 8+11 หน่วยงานดําเนินการอยู่ 
 

 โดยข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในส่วนน้ีจะได้จาก 3 แหล่งคือข้อมูลทุติยภูมิจาก website และเอกสารของ
หน่วยงานต่างๆ ประกอบกับข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ 8+11 หน่วยงาน รวมท้ังฐานข้อมูล
โครงการกับต่างประเทศของหน่วยงานต่างๆ ที่โครงการน้ีจะพัฒนาขึ้น 
 
 หลังจากที่ได้ข้อมูลในระดับ micro ของแต่ละหน่วยงานแล้ว คณะผู้วิจัยจะทําการวิเคราะห์นโยบาย
และยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศของไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากแหล่งข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ในตอนที่ 
2.1 โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญของการศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเหล่าน้ี คือการวิเคราะห์ว่า
แนวนโยบายหรือยุทธศาสตร์เหล่าน้ีมีนัยอย่างไรต่อทิศทางการทํางานและภารกิจของหน่วยงาน 8+11 
หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือให้การวิเคราะห์หาแนวทางการใช้ประโยชน์หรือต่อยอด
โครงการกับต่างประเทศที่ 8+11 หน่วยงานทําอยู่ สอดคล้องกับทิศทางการทํางานหรือภารกิจใหม่ดังกล่าว 
หลังจากที่ได้แนวทางการใช้ประโยชน์หรือต่อยอดโครงการกับต่างประเทศที่ 8+11 หน่วยงานทําอยู่แล้ว ควรมี
การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีต่อแนวทางเหล่าน้ี โดยใช้การประชุมระดมสมอง (focus 
group) โดยมีการจัดหน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกันมาประชุมร่วมกัน เช่น กสอ. กรอ. สมอ. สรอ. สพช. เป็น
ต้น 
 
 หลังจากที่ได้แนวทางในการใช้ประโยชน์หรือต่อยอดโครงการกับต่างประเทศที่ 8+11 หน่วยงานทํา
อยู่ คณะผู้วิจัยจะทําการสังเคราะห์แนวทางต่างๆ เหล่าน้ันเพ่ือหาจุดร่วมหรือแนวทางหลักที่สามารถใช้เป็นร่าง
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป ทั้งน้ีเมื่อได้ยุทธศาสตร์แล้ว ควรมี
การจัดสัมมนาใหญ่กับหน่วยงาน 8+11 หน่วยงานเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ รวมถึง
เพ่ือเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและการยอมรับยุทธศาสตร์น้ีเพ่ือให้เกิดการนําไปใช้จริงในระดับหน่วยงาน 
 
 การดําเนินการตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นน่าจะเป็นผลดีต่อร่างยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างน้อยในประเด็นต่อไปน้ี 



26 โครงการจัดทํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

1.  แนวทางการศึกษาโดยเริ่มจากระดับจุลภาคของแต่ละหน่วยงาน จะทําให้ร่างยุทธศาสตร์ฯ ที่ได้มี
ความเป็นไปได้ในภาคปฏิบัติ เน่ืองจากเกิดจากการศึกษาโครงการจริงของแต่ละหน่วยงานและ
ศึกษาต่อยอดจากโครงการเหล่าน้ัน 

2.  การศึกษาในลักษณะน้ีจะทําให้สามารถระบุช่องว่าง (gap) ที่แต่ละหน่วยงานสามารถใช้ประโยชน์
จากโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศต่างๆ ที่มีอยู่ เน่ืองจากเป็นการศึกษาเชิงลึกจากการ
สัมภาษณ์แต่ละหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาครั้งน้ีอาจค้นพบว่ามีหลายหน่วยงานที่มี
โครงการร่วมกับ UNIDO  แต่ในภาพรวมยังมีช่องว่างที่ไทยสามารถใช้ประโยชน์ในฐานะสมาชิก
ของ UNIDO ได้มากกว่าน้ี โดยโครงการใหม่ๆ เหล่าน้ีจะสามารถระบุได้ว่าหน่วยงานไหนควรเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักและโครงการใหม่ๆ เหล่าน้ีจะสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ระดับประเทศด้วย เน่ืองจากเป็นเป็นโครงการที่เกิดจากการต่อยอดบนพ้ืนฐานของนโยบาย
อุตสาหกรรมระดับประเทศ  

3.  การศึกษาในลักษณะน้ีสามารถวิเคราะห์เชิง area-based ได้ เช่น เราอาจพบว่า ประเด็นด้าน
นโยบายหรือยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมระดับประเทศในปัจจุบันที่เน้นเร่ืองการสร้าง clusters และ
การใช้เทคโนโลยีช้ันสูง จําเป็นต้องขอความร่วมมือจากประเทศที่มีความชํานาญเป็นพิเศษในเร่ือง
เหล่าน้ัน ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมอาจมีโครงการร่วมกับจังหวัด
ต่างๆ ในญี่ปุ่นเก่ียวกับเมืองที่รักษาสิ่งแวดล้อมหรือประเด็นอ่ืนๆ แต่สําหรับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบัน เราอาจต้องการความช่วยเหลือในประเด็นเหล่าน้ีจากประเทศอ่ืนๆ 
ที่มีความชํานาญ เช่น ไต้หวัน (กรณีการสร้าง cluster ของ SMEs) หรือเยอรมัน (กรณีเทคโนโลยี
หุ่นยนต์) เป็นต้น  
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2.3  ตัวอย่างการดําเนินงานตามแนวทางการร่างยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวง

อุตสาหกรรม 
 

ในตอนน้ี คณะผู้วิจัยจะยกตัวอย่างการดําเนินการตามแนวทางการร่างยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้เสนอไปในตอนที่ 2.2 โดยสําหรับรายงานข้ันกลางนี้ คณะผู้วิจัยได้
ทําการศึกษาและวิเคราะห์ในระดับจุลภาค 8 หน่วยงานและ 10 สถาบัน ภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
รวมท้ังได้ศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมของไทยเพ่ือวิเคราะห์ว่า นโยบายแต่ละช้ินมีนัยอย่างไร
ต่อการดําเนินงานของหน่วยงานเหล่าน้ี เพ่ือจะนําไปสู่การหาแนวทางในการต่อยอดโครงการความร่วมมือกับ
ต่างประเทศที่หน่วยงานเหล่าน้ีทําอยู่ให้มีทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายอุตสาหกรรมของไทย ทั้งน้ีนโยบาย
และยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมที่คณะผู้วิจัยได้ทําการศึกษามีดังต่อไปน้ี 

 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2557  

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 รวมถึงร่างฉบับที่ 12 

 นโยบายต่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้เสนอต่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

 แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574  

 ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564  
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 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมและมาตรการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ดร. อรรชกา สีบุญเรือง) 

 
ผลการศึกษาในระดับจุลภาคของ 18 หน่วยงาน นัยที่มีต่อการทํางานและแนวทางการต่อยอด

โครงการต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน มีดังต่อไปน้ี 
 
2.3.1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) 
 

 2.3.1.1 ภารกิจหลักและทศิทางการทํางานที่ กสอ. ใหค้วามสําคัญ 
 
 ภารกิจและยุทธศาสตร์หลักของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ทางคณะวิจัยได้พิจารณาบทบาทโดย
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือบทบาทหน้าที่ต่อภายในและภายนอกองค์กร ดังน้ี 

ภายนอกองค์กร 
1.  กลุ่มเป้าหมายของกสอ. คือ ภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ ในส่วนของผู้ประกอบการจะ

ประกอบด้วยกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (Micro 
Enterprise) ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ปัจจุบันกสอ. มียุทธศาสตร์ที่ให้
ความสําคัญต่อกลุ่ม SMEs มากที่สุด 

2.  กสอ. ทําหน้าที่เสมือนพ่ีเลี้ยงคอยส่งเสริมและเพ่ิมขีดความสามารถให้ภาคอุตสาหกรรมและ
ผู้ประกอบการ โดยสนับสนุนการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้มากขึ้นตาม
นโยบาย Digital Economy เช่น ส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน การนํานวัตกรรมมาปรับใช้ในสินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่ากลายเป็น
สินค้าเชิงนวัตกรรม พยายามเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและทุน
วัฒนธรรม นอกจากน้ี ยังส่งเสริมการปรับตัวเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

3.  ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องในการพัฒนาบุคลากร การ
บริหารจัดการ การพัฒนาเทคโนโลยีและการร่วมกันพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ 

4.  ส่วนใหญ่กสอ. จะนําเสนอโครงการต่างๆ เพ่ือเปิดให้ผู้ที่สนใจในแต่ละหัวข้อได้เข้าร่วม ปี 2559 
กสอ. ได้นําเสนอ 6 โครงการหลัก ได้แก่ การพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP การ
ส่งเสริมธุรกิจให้พร้อมเข้าสู่ AEC การพัฒนาอุตสาหกรรมแฟช่ัน และการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารและเกษตรแปรรูป 

5.  การส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม SMEs ให้มีศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่ 
5.1  การช่วยเหลือ SMEs ผ่านการบูรณาการกับหน่วยงานส่งเสริม SMEs ทั้งหมด  
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5.2  แนวคิด Digital SMEs ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ใช้ซอฟแวร์ Enterprise 
Resource Planning (ERP) เข้ามาช่วยในการบริหารงาน  

5.3  กลยุทธ์ Intelligent SMEs (iSMEs) ช่วย SMEs ให้สามารถปรับตัวและสามารถแข่งขันได้ใน
ระดับอาเซียนและระดับโลก ประกอบด้วย iProduct ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตอบสนอง
ต่อความต้องการและมีความแตกต่าง iProcess ช่วยพัฒนาการวางแผนและบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพสูงสุด iNetwork สร้างความเช่ือมโยงในอุตสาหกรรมเดียวกันให้เป็น Supply 
chain และ iEntrepreneurs สนับสนุนให้ SMEs เป็นผู้ประกอบการที่ต้องมีความต่ืนตัวและ
มีความรู้รอบด้าน 

5.4  การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้นวัตกรรม การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ การ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบ การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและเช่ือมโยง
การผลิตให้เป็นรูปแบบคลัสเตอร์ และมีการให้คําปรึกษาผ่าน Business Service Center 
(BSC)  

ภายในองค์กร 
1. การพัฒนาระบบการส่งเสริมอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ืองให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ

ภาคอุตสาหกรรมและความต้องการของผู้ประกอบการ และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้
ในกระบวนการส่งเสริมช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและมาตรการส่งเสริม
ต่างๆ ได้มากขึ้น 

2. การพัฒนารูปแบบการให้บริการให้สอดคล้องต่อศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ และเป็นการให้บริการ
ตลอด Supply chain 

3. การบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการ เช่น สถาบันการศึกษา 
สถาบันเครือข่ายภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม การจ้างที่ปรึกษา เป็นต้น 

  
 2.3.1.2 ลักษณะโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของ กสอ. 
 
 ในอดีตความร่วมมือกับต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นงานด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ผู้เช่ียวชาญ แต่ปัจจุบันแนวโน้มความร่วมมือมีจุดประสงค์ ลักษณะความร่วมมือและหน่วยงานคู่ตกลงที่
หลากหลายย่ิงขึ้น เมื่อพิจารณาความร่วมมือรายประเทศจะพบว่ากสอ. มีการทําความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น
มากท่ีสุด โดยเป็นการจัดทํา MOU กับจังหวัดในญี่ปุ่นมากกว่า 10 จังหวัด จุดประสงค์หลักคือการทํา 
Business Matching และหวังว่าจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการญี่ปุ่น เหตุที่กสอ. มีความ
ร่วมมือกับญี่ปุ่นค่อนข้างมากเน่ืองจากญี่ปุ่นเข้ามาจัดต้ัง Japan desk ทําให้เกิดการประสานงานและทํา
โครงการร่วมกันได้สะดวกขึ้น นอกจากน้ี มีการทําโครงการเกี่ยวกับ SMEs ซึ่งญี่ปุ่นประสบความสําเร็จในการ
ส่งเสริม SMEs เป็นอย่างมาก ทางกสอ. ร่วมมือกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) 
จัดทําโครงการที่ช่ือว่า RISMEP (Project for Enhancing Regional Integrated SME Promotion (RISMEP) 
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Mechanism) ส่งเสริม SMEs ผ่านการปรับปรุงกระบวนการส่งเสริม SMEs ของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
และเสริมสร้างความเช่ือมโยงของหน่วยงาน พัฒนาการให้บริการแบบหน้าต่างเดียวกัน (Single Window) ซึ่ง
กสอ. มีศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Business Service Center: BSC) อยู่แล้วจึงให้ทาง JICA เข้ามา
ถ่ายทอดความรู้เสมือนเป็นพ่ีเลี้ยง  
 
 ส่วนการทําความร่วมมือกับประเทศอ่ืนๆ ตัวอย่างเช่น การทําความร่วมมือกับประเทศเกาหลีใต้และ
ประเทศศรีลังกาจะเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างความเช่ือมโยงระหว่างกัน ส่วนฮ่องกงมีการทํา
ความร่วมมือให้ฮ่องกงเป็นเสมือน trader ให้แก่ไทย ในขณะที่งานภายใต้กรอบ ASEAN+6 กิจกรรมส่วนใหญ่
จะเป็นการพาผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรือการพาไปทดสอบตลาดในต่างประเทศ นอกจากการ
ทําความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วยังมีความร่วมมือในลักษณะที่ไทยเข้าไปเป็นสมาชิกองค์กรหรือหน่วยงาน
ระดับนานาชาติ เช่น การที่ไทยเป็นสมาชิกขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNIDO 
(United Nations Industrial Development Organization) ไทยต้องชําระค่าสมาชิกทุกปี ส่วนใหญ่ไทยจะ
ได้รับความช่วยเหลือด้านผู้เช่ียวชาญ ซึ่งกสอ. จะต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือรองรับค่าใช้จ่ายเองเป็นส่วนใหญ่ 
เน่ืองจากปัจจุบันทาง UNIDO มองว่าไทยมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี จึงลดการสนับสนุนทางด้าน
การเงินทําให้ไทยเสียโอกาสในการได้รับการสนับสนุนโครงการที่มีประโยชน์จาก UNIDO เน่ืองจากงบประมาณ
ภายในประเทศไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตามยังมีการเป็นสมาชิกขององค์กรอ่ืนๆ เช่น การเป็นสมาชิกขององค์กร
บรรจุภัณฑ์โลก The World Packaging Organization (WPO) การเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ จุดประสงค์ของ
ความร่วมมือคือการสร้างช่ือเสียงแก่อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไทย เป็นต้น 
  
 2.3.1.3 ยุทธศาสตร์และนโยบายอุตสาหกรรมที่มีนัยต่อภารกิจและทศิทางการทํางานของ กสอ. 
 

ยุทธศาสตร์และนโยบายของหน่วยงานต่างๆ 
 เน่ืองจากอํานาจหน้าที่ของ กสอ. จะต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรม
หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย ในที่น้ีจะพิจารณายุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ดังน้ี  
 
 คําแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตรี เม่ือวันที่ 12 ก.ย. 2557 

 ข้อ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 ข้อ 6.16 ในด้านอุตสาหกรรมส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ
ประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ต้ังแต่ต้นนํ้าจนถึงปลายน้ํา โดยการพัฒนาวัตถุดิบ
และกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญา ส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปร
รูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาที่สําคัญของประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้
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เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ และส่งเสริมอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
เทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของกสอ.: ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมตามศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ 
ตัวอย่าง โครงการของกสอ. ในปี 2559 ที่ให้ความสําคัญกับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปร
รูป อุตสาหกรรมแฟช่ัน เป็นต้น โดยเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต พัฒนา
นวัตกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้า ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติและ
ก่ึงอัตโนมัติ 

 
 ข้อ 6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร 
 ข้อ 6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคล่ือนได้อย่าง
จริงจัง ซึ่งจะทําให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ การใช้ดิจิทัล
รองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของกสอ.: เสริมสร้างศักยภาพของ SMEs ดังที่ได้ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 ของกสอ. ปี 2559-2563 ที่ให้ใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ 

 
 ข้อ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 ข้อ 7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับข้อตกลงใน
การเคล่ือนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่เปิดเสรีมากขึ้น 
โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถดําเนินธุรกิจ
ร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือนําไปสู่ความเช่ือมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ฐานการผลิตสินค้าหลายชนิดและธุรกิจเก่ียวเน่ืองที่ประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนขยายฐาน
การผลิตในประเทศอ่ืนในอาเซียนมาเป็นเวลานานแล้ว ตลอดจนกลุ่มการผลิตที่ผู้ประกอบการของไทยเตรียมที่
จะขยายฐานการผลิตเพ่ิมเติมอีกหลายชนิด ซึ่งช่วยให้ประเทศไทยมีฐานการผลิตสินค้าคุณภาพหลากหลายเพ่ือ
ขายในตลาดต่างๆ ได้มากขึ้น ทั้งในอาเซียนและในตลาดโลก และเป็นการช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้านใน
กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม  
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของกสอ.: พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันโดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ให้สามารถ
แข่งขันได้ สามารถดําเนินธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการในอาเซียนนําไปสู่การเช่ือมโยง Supply 



32 โครงการจัดทํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

chain ในอาเซียนและในระดับโลก การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขยายฐานการผลิตไปยังประเทศ
เพ่ือนบ้าน เป็นการช่วยเหลือในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศเพ่ือนบ้านในทางอ้อม 

 
 ข้อ 7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพ 
แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น  
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของกสอ.: การพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้สามารถปรับตัวต่อ
สภาพเศรษฐกิจใหม่ๆ และรูปแบบการดําเนินธุรกิจที่อาจจะใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน 
การเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ประชามคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
 ข้อ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม 
 ข้อ 8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
มีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของกสอ.: ผลักดันการเป็นสังคมนวัตกรรม โดยการส่งเสริมให้มีการนํา
นวัตกรรมมาเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า และการให้ SMEs สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ โดย กสอ. 
อาจจะทําหน้าที่ ในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับเทคโนโลยี เช่น 
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน เป็นต้น 

 
 ข้อ 8.3 ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนํางานวิจัยและ
พัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือ
กลุ่มจังหวัด เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของกสอ.: ส่งเสริมการจัดทําการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด 
เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น โดยกสอ. อาจใช้กลไกศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคใน
การรับฟังความต้องการของผู้ประกอบการตามพ้ืนที่ และส่งเสริมเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ตอบ
โจทย์ตามพ้ืนที่น้ันๆ  
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 
 
ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  
 
 เรื่องการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจไทยให้
สามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและย่ังยืนโดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
สร้างและพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ ส่งเสริมการยกระดับองค์ความรู้และทักษะ
ผู้ประกอบการท้ังด้านการผลิต การตลาดและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาต่อ
ยอดองค์ความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง
นวัตกรรม ตลอดจนพัฒนาความสามารถในการบริหารธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล นอกจากน้ี จะต้องมีมาตรการ
ทางการเงินที่เหมาะสมเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพ่ือการต่อยอด ประคอง หรือปรับปรุงธุรกิจได้  
 
 เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ตามแนวทางเครือข่าย
วิสาหกิจ ที่มีการเช่ือมโยงและทํางานร่วมกันอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนของธุรกิจสร้างสรรค์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรในการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและ
บริการทุกสาขา โดยพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการธุรกิจโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 
 
 เรื่องพัฒนาภาคอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิด
สร้างสรรค์ สู่อุตสาหกรรมสีเขียวและคาร์บอนตํ่าบนฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของกสอ.: การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ ให้ความรู้แก่บุคลากร 
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 
 เรื่องการพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียน มุ่งเน้นความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างฐานการผลิตตามแนวพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่ง
เป็นยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ที่สามารถสนองตอบการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ 
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 เรื่องการสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาค
ธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพ ในการร่วมพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ ภาคการผลิต อุตสาหกรรมแปร
รูป รวมทั้งผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของกสอ.: พัฒนาอุตสาหกรรมในแต่ละพ้ืนที่ให้ตรงตามศักยภาพ การพัฒนา
อุตสาหกรรมบริเวณพ้ืนที่ชายแดนให้สามารถเกิดความเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน การให้
ความรู้กับบุคลากรให้พร้อมกับการเปิดเสรีอาเซียน 

 
 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 การเตรียมความพร้อมในการรองรับและดําเนินงานหลังการเข้าสู่ Post-ASEAN 2015 การพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และการดําเนินงานตามความร่วมมือระดับภูมิภาค 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของกสอ.: การเตรียมพร้อมผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้หลังจากเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

 นโยบายและแผนแม่บทกระทรวงอุตสาหกรรม 
 นโยบายต่างประเทศเสนอต่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนที่ 12 
 ประเด็นที่ 1 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการเช่ือมโยงภายในภูมิภาค เพ่ือพัฒนาความร่วมมือ
ด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพ่ือนบ้าน สนับสนุนการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน เพ่ือสร้างห่วงโซ่การผลิตใน
ระดับภูมิภาค โดยสนับสนุน SMEs ไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้าน พัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถเช่ือมโยง
กับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ 
 
 ประเด็นที่ 2 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่เป็นพลวัตภายใต้เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ โดยเตรียมพร้อมอุตสาหกรรมเพ่ือรับมือกับ Post-
ASEAN 2015 ส่งเสริมอุตสาหกรรมและ SMEs สู่สากล สร้างความร่วมมือกับประเทศที่มีศักยภาพในการ
ยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ Industry 4.0 ส่งเสริม Digital SMEs ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยกระดับ
ประสิทธิภาพการผลิต ตลอดห่วงโซ่ให้เป็น Smart factory 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของกสอ.: สนับสนุนให้ SMEs ขยายการลงทุนไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน โดย
จําเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตและการบริหารจัดการให้สามารถเช่ือมโยงกับ
ผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ ได้ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงยกระดับผู้ประกอบการให้เป็น Digital 
SMEs โดยการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพ่ิมผลิตภาพและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและขยายเครือข่ายการผลิตสู่ ต่างประเทศ 
( Internationalized Industrial structure and clusters to capture global opportunities) ก า ร ลด
ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตและต้นทุนการผลิตเพ่ือนําไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับตลาดโลก 
การยกระดับเครือข่ายฐานผลิต บริการและการตลาดร่วมกันกับประเทศพันธมิตรจึงเป็นแนวทางหน่ึงสําหรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่ระดับสากลในอนาคต สานต่อเครือข่ายการผลิตโดยเพ่ิมบทบาทในเครือข่าย
การผลิตไปสู่การบริหารจัดการเครือข่ายการผลิตของอาเซียน 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการให้เกิดความเข้มแข็งและย่ังยืน (Upgrade and 
create sustainable entrepreneur) ยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเน่ืองและสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดโลก จําเป็นต้องอาศัยการสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการในแต่ละขั้น
ของห่วงโซ่คุณค่าในการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการผลิตสินค้าและบริการ เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดใน
สินค้าและบริการจากผู้บริโภค ดังน้ัน การยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการร่วมกับการพัฒนาคลัสเตอร์ของ
อุตสาหกรรมจึงนับเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืน ในระยะกลางจะ
ก้าวสู่การพัฒนาต่อยอดการสร้างสรรค์สินค้าที่เน้นการใช้ทุนมนุษย์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและนวัตกรรมให้กับ
สินค้า และขยายความร่วมมือของผู้ประกอบการในห่วงโซ่คุณค่ากับบริษัทขนาดใหญ่ภายในภูมิภาคอาเซียน 
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานสําหรับการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยสู่บริษัทช้ันนําในโลกต่อไป เพ่ือนําไปสู่การยกระดับ
ขีดความสามารถการผลิตไปสู่การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสินค้าและตลาด 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของกสอ.: ยกระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและขยายเครือข่ายการผลิตในห่วง
โซ่คุณค่า โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต เช่น การลดระยะเวลา หรือการลดต้นทุน 
เพ่ิมทักษะให้แก่ผู้ประกอบการในการบริหารจัดการโครือข่ายการผลิตเพ่ือรองรับการขยายฐาน
การผลิตในอนาคต การต่อยอดสินค้าโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมาสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 

 
 ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับโครงสร้างการผลิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม ข้อ 1) ประยุกต์ใช้
ดิจิทัล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ข้อ 3) 
พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม ข้อ 4) เสริมสร้างศักยภาพการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 
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 นัยที่มีต่อการทํางานของกสอ.: สนับสนุนการใช้ดิจิทัล เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพ่ิม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรอุตสาหกรรม การสร้าง
ศักยภาพการเช่ือมโยงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันให้เป็นคลัสเตอร์ 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อ 2) 
กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือบูรณา
การการทํางานและประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของกสอ.: บทบาทในการเสนอความคิดเห็นในการกําหนดทิศทางการส่งเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรม 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ข้อ 1) 
ส่งเสริมสถานประกอบการให้มีการพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว  
ข้อ 4) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของกสอ.: การพัฒนากระบวนการผลิต และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กร ข้อ 3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการบริหารและการบริการที่มีประสิทธิภาพ 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของกสอ.: การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการทํางาน เพ่ือให้
ภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการเข้าถึงมาตรการส่งเสริมต่างๆ ได้มากขึ้น 

 
 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมและมาตรการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม (ดร. อรรชกา สีบุญเรือง) เฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับกสอ.  
 

ระยะเร่งด่วน 
- การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยจัดทํา

มาตรการขับเคลื่อนผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถดําเนินธุกิจต่อไปได้ เช่น มาตรการด้าน
การเพ่ิมรายได้ให้กับผู้ประกอบการ / มาตรการด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน มาตรการด้าน
ภาษี และมาตรการด้านการเพ่ิมขีดความสามารถ SMEs เป็นต้น 
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- การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่ม
อุตสาหกรรม (Cluster) ที่มีศักยภาพในแต่ละพ้ืนที่ เช่น อุตสาหกรรม ยานยนต์และช้ินส่วน / 
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ / อุตสาหกรรมปิโตรเคมี / อุตสาหกรรมไอที ดิจิทัล 
และฟิล์ม / อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป / อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม รวมทั้ง 
ผลักดันการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะสินค้า เช่น Rubber City / Halal เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศ ให้มี ความเข้มแข็งเพ่ือ
วางรากฐานเศรษฐกิจของประเทศ 

ระยะกลางและระยะยาว 
- การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 

o ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ โดยเน้น 
การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่า และเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม 

o จัดทําแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพ ของ
ภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 – 2564 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

o พัฒนาทักษะแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ
รองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ 

- การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจ
ชุมชน (OTOP) ให้มีความเข้มแข็ง 
o สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ โดยให้ความสําคัญ กับ

การสร้างผู้ประกอบการท่ีเป็น technology based start up และ design based start 
up รวมท้ัง การสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้านดิจิทัล โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

o พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ให้มีความเข้มแข็งและเติบโต
อย่างสมดุลตามศักยภาพของพ้ืนที่ โดยการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า รวมท้ัง การ
เพ่ิมคุณค่า และสร้างมูลค่าให้กับสินค้า ตลอดจน การยกระดับผู้ประกอบการให้สามารถ
ขยายลักษณะ การประกอบธุรกิจไปสู่การเป็น SMEs ได้อย่างย่ังยืน 

- การกํากับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างย่ังยืนเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
o ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพ่ือขับเคล่ือนภาค 

อุตสาหกรรมไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนตํ่าโดยเป็นการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ยุทธศาสตร์ของ กสอ. 
 ยุทธศาสตร์ของกสอ. พ.ศ. 2559 – 2563 ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์สําคัญ ดังน้ี 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 "เสริมสร้างศักยภาพ SMEs และบริการด้วยระบบดิจิทัล" 
 เป้าประสงค์ 

1.  วิสาหกิจมีศักยภาพเพ่ิมขึ้นจากการใช้ระบบดิจิทัลในการพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจที่มี
ประสิทธิภาพ 

2.  กรมสามารถขยายการบริการ SMEs อย่างทั่วถึงผ่านระบบดิจิทัล 
 กลยุทธ์ 

1.  ส่งเสริมและพัฒนา SMEs ใช้ระบบดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจ 
2.  สร้างโอกาสการพัฒนาโดยผ่านระบบดิจิทัล 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 "ยกระดับและเช่ือมโยงการบริการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี
แห่งอนาคต และทุนวัฒนธรรม" 

เป้าประสงค์ 
1.  เพ่ือพัฒนา Model และให้บริการใหม่ๆ  ทีส่อดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
2.  เพ่ือสร้างผู้ประกอบการ เพ่ิมผลิตภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม 
3.  เพ่ือให้ SMEs มีศักยภาพเข้าสู่ Industry 4.0  
กลยุทธ์ 
1.  พัฒนารูปแบบและการบริการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
2.  สร้างผู้ประกอบการใหม่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรม 
3.  สร้างเครือข่าย SMEs ในทุกระดับ 
4.  สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมเพ่ือเข้าสู่ Industry 4.0 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 "ปรับบทบาทและโครงสร้างองค์กรให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง" 
 เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือรองรับกระบวนการให้บริการให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
2.  เพ่ือพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความพร้อมในการดําเนินงาน และตอบสนองความต้องการ

ของผู้รับบริการอย่างทั่วถึง 
 กลยุทธ์ 

1.  พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
2.  ปรับโครงสร้างองค์กรและบริการตลอด Supply chain 
3.  พัฒนารูปแบบ (Model) และกระบวนการให้บริการ (Process)ในรูปแบบใหม่อย่างต่อเน่ือง 
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สรุปนัยของนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่มีต่อภารกิจและทิศทางการทํางานของ กสอ. 
 
 จากการทบทวนยุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพบว่ามี
ประเด็นสําคัญที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กสอ. ดังต่อไปน้ี 

1. การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ
ตามแนวคิด Industry 4.0 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันแก่
ภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมมูลค่าแก่
สินค้า อีกทั้งการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการอํานวย
ความสะดวกและการให้บริการ 

2. การส่งเสริมและยกระดับ SMEs ให้เป็น Digital SMEs โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การ
สร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้ประกอบการ และสนับสนุนการขยายการลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้าน
เพ่ือใช้ประโยชน์จากความเช่ือมโยงในอาเซียน 

3. การพัฒนาอุตสาหกรรมตามศักยภาพของพ้ืนที่ รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและระบบ
การส่งเสริมภาคธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ 

 
 2.3.1.4 แนวทางการใช้ประโยชน์หรือต่อยอดโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของกสอ. 
 

 ใช้ประโยชน์จากความชํานาญของ JICA เรื่องการพัฒนา SMEs ให้เต็มที่มากขึ้น โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงเรื่องการประยุกต์ใช้ IT ในการทํา single window สําหรับ SMEs 

 ขยายเรื่องการทํา Business Matching ในอาเซียนโดยต้องมีความชัดเจนในขอบเขตการทํางาน
ระหว่าง กสอ.และกระทรวงพาณิชย์ 

 ปัจจุบันงบประมาณที่ไทยได้รับจาก UN จะเป็นโครงการพัฒนาที่ไทยเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือประเทศสมาชิกในอาเซียนอีกทอดหน่ึง ไทยควรวางแผนจากการเข้าไปช่วยเหลือใน
ประเทศต่างๆ เพ่ือให้ประเทศได้รับประโยชน์เช่นเดียวกัน เช่น โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ประเทศเพ่ือนบ้านให้สามารถเช่ือมโยงเข้ากับอุตสาหกรรมในประเทศไทย เป็นต้น 

 แนวทางความร่วมมือใหม่ๆ ควรมีจุดประสงค์เก่ียวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในอุตสาหกรรม 10 New S-curves เช่น การทําความร่วมมือกับเยอรมัน 
ไต้หวัน ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยควรใช้รูปแบบการส่งบุคลากรภาคเอกชนรายใหญ่ของไทย
เข้าไปเรียนรู้ในประเทศที่เก่งในด้านต่างๆ เพ่ือพัฒนาให้เป็น The trainer แล้วมาถ่ายทอด
กระจายความรู้สู่ SMEs เป็นต้น 

 ขอความช่วยเหลือด้านความรู้  ความชํานาญในการสร้างสินค้าใหม่ๆ  ที่ เ ป็นลักษณะ 
creative/cultural จากประเทศท่ีประสบความสําเร็จเช่น เกาหลี 
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 ควรมีสํานักเศรษฐกิจระหว่างประเทศในกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีการต้ังงบประมาณรองรับการ
ทําโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะ เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ 

 
2.3.2 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 
 
 2.3.2.1 ภารกิจหลักและทศิทางการทํางานที่ สมอ. ใหค้วามสําคัญ 
 
 ในส่วนงานของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากการพิจารณาขอบข่ายหน้าที่  
กิจกรรมและโครงสร้างองค์กร พบว่ามีภารกิจหลักที่สําคัญ ดังน้ี 

1.  กําหนดมาตรฐานของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  
2.  การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยจะต้องสร้างความน่าเช่ือถือให้เป็นที่ยอบรับในระดับสากล 

หน้าที่ของสมอ. ไม่ได้กําหนดมาตรฐานเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมเท่าน้ัน แต่รวมถึงระบบการ
บริหารจัดการ บุคลากร หน่วยงานองค์กรฝึกอบรมด้านมาตรฐาน การรับรองมาตรฐานให้กับ
หน่วยงานท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบรับรอง ปัญหาในปัจจุบันคือมีหน่วยงานตรวจสอบรับรองเป็น
จํานวนมาก มีความซ้ําซ้อนในการทํางานและขาดการประสานงานกัน อีกทั้งระบบการตรวจสอบ
รับรองยังไม่เป็นไปตามที่สากลยอมรับ 

3.  การพัฒนาการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล เพ่ือที่จะสามารถยอมรับผลการตรวจสอบ
รับรองซึ่งกันและกันระหว่างประเทศ 

4.  การปฏิบัติตามพันธกรณีด้านมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น ความตกลงภายใต้ WTO การ
ดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานมาตรฐานในภูมิภาค เช่น Asean Consultative Committee for 
Standards and Quality (ACCSQ), Asia PacificEconomic Cooperation: Standards and 
conformance Sub-Committee (APEC/CTI/SCSC), Pacific Area Standards Congress 
(PASC) 

 
 2.3.2.2 ลักษณะโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของ สมอ. 
 
 ในหน่วยงานของสมอ. เมื่อพิจารณาลักษณะโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศจะสามารถแบ่งได้ 
3 ระดับ ได้แก่ ความร่วมมือในระดับนานาชาติ (International level) ความร่วมมือในระดับภูมิภาค 
(Regional level) และความร่วมมือระดับทวิภาคี (Bilateral level) ซึ่งในแต่ละระดับก็จะมีลักษณะโครงการ
ความร่วมมือที่แตกต่างกันออกไป  
 
 ในระดับนานาชาติส่วนใหญ่เป็นการที่ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้วนํามาตรฐานสากลเหล่าน้ันมาปรับใช้
ภายในประเทศ ตัวอย่างเช่น การท่ีไทยเข้าเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน 
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(International Standardization and Organization: ISO) ซึ่งไทยจะรับเอามาตรฐาน ISO มาปรับใช้เป็น
มาตรฐานของประเทศ โดยไม่จําเป็นต้องนํามาใช้เป็นมาตรฐานบังคับทั้งหมดแต่สามารถเลือกปรับใช้บางส่วน
ได้ และการเข้าร่วมประชุมเพ่ือกําหนดมาตรฐานร่วมกับสมาชิกจากประเทศต่างๆ ไทยเข้าเป็นสมาชิกของ
คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ (International Electrotechnical 
Commission: IEC) ซึ่งไทยได้จัดต้ังคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานเทคนิคทางไฟฟ้าระหว่างประเทศ 
(กมฟท.) เพ่ือเข้าร่วมกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์กับ IEC ซึ่งจะเก่ียวข้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศทางด้าน
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง การเป็นสมาชิก WTO ที่ไทยจะต้องปฏิบัติตามความตกลงว่า
ด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on Technical Barriers to Trade: TBT) จะต้องรายงาน
ร่างกฎระเบียบที่เก่ียวกับมาตรฐานสินค้าเพ่ือให้ประเทศสมาชิกได้ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะบังคับใช้ 
 
 ในระดับภูมิภาคหลังจากไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนซึ่งมีความร่วมมือด้านมาตรฐานและการ
ตรวจสอบรับรอง  โดยมีการจัดต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ASEAN 
Consultative Committee for Standards and Quality – ACCSQ) ทําหน้าที่ปรับให้มาตรฐานภายใน
อาเซียนให้เป็นมาตรฐานเดียว ส่วนมากจะเป็นการอ้างอิงมาตรฐานในระดับสากลและนํามาปรับใช้ เพ่ือลด
อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี ตัวอย่าง การปรับมาตรฐานสินค้าจําพวกไฟฟ้าซึ่งส่วนใหญ่ประเทศสมาชิกใช้
มาตรฐาน IEC อยู่แล้ว โครงการในลักษณะอ่ืน เช่น การเป็นสมาชิกของความร่วมมือของหน่วยรับรอง
ระบบงานในกลุ่มเศรษฐกิจของ APEC ช่ือว่า Pacific Accreditation Cooperation (PAC) ซึ่งจะอยู่ภายใต้
กรอบงานของ International Accreditation Forum (IAF) เป็นองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรอง
ระบบงาน เกิดจากการรวมกลุ่มของหน่วยงานท่ีทําหน้าที่รับรองระบบงานของประเทศต่างๆ ถ้าสมาชิก
สามารถผ่านมาตรฐานของ PAC และ IAF ก็จะได้ลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ (Mutual Recognition 
Arrangement) นอกจากน้ี  ไทยยังไ ด้ลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ  (Mutual Recognition 
Arrangement) กับองค์กรความร่วมมือว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia 
Pacific Laboratory Accreditation Cooperation: APLAC) และองค์กรความร่วมมือนานาชาติว่าด้วยการ
รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Cooperation: ILAC)  
 
 ในระดับทวิภาคี ส่วนใหญ่จะเป็นการปฏิบัติภายใต้ความตกลงการค้าเสรีที่ไทยได้ไปทํากับคู่ตกลง
ทางการค้า หรือภายใต้การทํา FTA ระหว่าง ASEAN กับประเทศคู่เจรจา นอกจากน้ี ยังมีการทําความร่วมมือ
ในลักษณะของข้อตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Agreement: MRA) จะเป็นความร่วมมือด้าน
ข้อมูลและมีเง่ือนไขที่จะต้องปฏิบัติตามท่ีตกลงไว้ร่วมกัน และบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of 
Understanding: MOU) ส่วนใหญ่เป็นความร่วมมือด้านวิชาการในการแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคลากรหรือ
ผู้เช่ียวชาญ ไม่ได้มีข้อผูกพันมากนักและมีโอกาสพัฒนาไปเป็น MRA  
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 2.3.2.3 ยุทธศาสตร์และนโยบายอุตสาหกรรมที่มีนัยต่อภารกิจและทศิทางการทํางานของ สมอ. 
 

ยุทธศาสตร์และนโยบายของหน่วยงานต่างๆ 
 เน่ืองจากอํานาจหน้าที่ของ สมอ. จะต้องปฏิบัติตาม พรบ. สมอ. พ.ศ. 2511 มติครม. นโยบายรัฐบาล 
แผนสภาพัฒน์ และนโยบายและแผนแม่บทกระทรวงอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้นจะพิจารณายุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมต่างประเทศของหน่วยงานเหล่าน้ีเป็นหลัก 
 
 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 12 ก.ย. 2557 

 ข้อ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ข้อ 6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐาน

สินค้าและมาตรฐานการผลิต เป็นต้น ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น ตลอดจนลดขั้นตอนของกระบวนการด้านธุรการ
และเอกสารอ่ืนๆ ที่จะช่วยให้ระบบการส่งสินค้าเร็วขึ้น  

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของสมอ.: ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว ปรับปรุง

วิธีการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตของสินค้าอุตสาหกรรม เพ่ือให้สะดวก
รวดเร็ว 

 
ข้อ 6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 

สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของสมอ.: เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม ดังที่ ได้ระบุไว้ในยุทธศาสตร์สมอ . ปี 2559-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนา
ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ตระหนักและมีศักยภาพด้านมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับ 
และมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมขึ้น โดยกลยุทธ์คือการพัฒนา SMEs กลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน โดย สมอ. เห็นว่ากิจกรรมด้านมาตรฐานสามารถก่อให้เกิด
การถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เป็นการยกระดับขีดความสามารถอีกทางหน่ึง 

 
 ข้อ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนซึ่งจะมีผลใช้บังคับอย่างเต็มที่ ณ สิ้นปี 2558 จะเกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก หาก
ประเทศไทยเตรียมการในเรื่องต่างๆ ให้พร้อม การเร่งดําเนินการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องความเช่ือมโยง
ด้านระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านกฎระเบียบ การอํานวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด่าน
ชายแดนและการเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์ จะส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสของประเทศไทยใน
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ประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยร่วมกับประชาชน
อาเซียน 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของสมอ.: การเตรียมความพร้อมด้านกฎระเบียบและการอํานวยความ
สะดวกทางการค้า ในแง่มาตรฐานต่างๆ 

 
ข้อ 7.1 เร่งส่งเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยายความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน เร่งขยายการจัดทําข้อตกลงการยอมรับร่วมกันของสินค้าด้านการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยให้ความสําคัญต่อสินค้าที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุ่มสินค้า
อุปโภคและบริโภค รวมถึงการปรับกฎเกณฑ์การค้าและระบบพิธีการศุลกากรให้สะดวก ลดขั้นตอนต่างๆ หรือ
ยกเลิกขั้นตอนบางเรื่อง และปรับระบบภาษีและการอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ  

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สมอ.: ในภูมิภาคอาเซียนและเพ่ือนบ้าน ให้เร่งขยายการจัดทําข้อตกลง

การยอมรับร่วมกันของสินค้าด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยให้ความสําคัญต่อสินค้า
ที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค 

 
ข้อ 7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการ

คมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเช่ือมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุน
ข้ามแดนโดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และสิ่งอํานวย
ความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเน่ือง โดยในระยะแรกให้ความสําคัญกับด่าน
ชายแดนที่สําคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ 
ซึ่งจะทําให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์สามารถเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับ
ปริมาณการเดินทางและการขนส่งที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของสมอ.: การเช่ือมโยงข้อมูลกับ NSW เน่ืองจาก สมอ. เป็นหน่วยงานที่ดูแล

เรื่องมาตรฐานสินค้า มีข้อมูลและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงเป็นศูนย์ตอบข้อซักถาม (Enquiry 
point) ของไทยภายใต้ความตกลงด้าน TBT ของ WTO ซึ่งจะทราบประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับมาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษี 

 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 
 ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม โดย
การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน โดยเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อม การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวที
ประชาคมโลกที่เก่ียวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ การควบคุมและ
ลดมลพิษภูมิอากาศ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของสมอ.: การสร้างความพร้อมด้านการปรับมาตรฐานต่างๆ ให้สอดคล้อง
กับสากล และการให้ความสําคัญในด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรฐานของสินค้า
หรือระบบงานการผลิตที่ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การติดตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็น
สากลในปัจจุบันแล้วนํามาปรับใช้ภายในประเทศ 

 
 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 การกําหนดยุทธศาสตร์ต่างประเทศให้เกิดการประสานกันและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ 
โดยจะเน้นการดําเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีต่างๆ โดยพัฒนามาตรฐานของไทยให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล และสร้างความเช่ือมั่นให้เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของสมอ.: พัฒนามาตรฐานให้สอดคล้องกับสากล และสร้างความเช่ือมั่นให้
เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคและระดับโลก 

 
 นโยบายและแผนแม่บทกระทรวงอุตสาหกรรม 

 นโยบายต่างประเทศเสนอต่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนที่ 12 
ประเด็นที่ 1 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการเช่ือมโยงภายในภูมิภาค เพ่ือพัฒนาความร่วมมือ

ด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพ่ือนบ้าน สนับสนุนการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน เพ่ือสร้างห่วงโซ่การผลิตใน
ระดับภูมิภาค โดยเสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานต่างๆ พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เพ่ือให้พร้อมดําเนินนโยบายเชิงรุกในประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของสมอ.: การปรับปรุงมาตรฐานต่างๆ ให้พร้อมเชื่อมโยงกับต่างประเทศ ใน
กรณีประเทศเพื่อนบ้าน สมอ. อาจจะเข้าไปช่วยวางระบบในการกําหนด ควบคุม ตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม และระบบการทํางานต่างๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกใน
การค้าสินค้าระหว่างประเทศ สร้างมาตรฐานที่สอดคล้องกันเพ่ือที่จะสะดวกในการยอมรับ
มาตรฐานและการตรวจสอบร่วมกัน 

 
 ประเด็นที่ 2 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่เป็นพลวัตภายใต้เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ โดยเตรียมพร้อมอุตสาหกรรมเพ่ือรับมือกับ Post-
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ASEAN 2015 ดําเนินการตามพันธกรณี ปรับมาตรฐานต่างๆ ให้สอดคล้องกัน ยกเลิกอุปสรรคทางเทคนิค และ
พัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือลดช่องว่างการพัฒนาและบรรลุการพัฒนา
อย่างย่ังยืน เช่น การให้ความสําคัญกับการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของสมอ.: การปรับมาตรฐานต่างๆ ให้สอดคล้องกันในอาเซียน ยกเลิก

อุปสรรคทางเทคนิค และการใช้ประโยชน์จากฉลากเขียว ในประเด็นการผลิตและการบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
 แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับโครงสร้างสนับสนุนอุตสาหกรรมเพ่ือการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอย่าง
บูรณาการ (Enhance competitive industry platform) ทั้งในด้านของการปรับปรุงกฎระเบียบให้มีความ
เหมาะสมต่อสถานการณ์ในโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ โดยเฉพาะแนวโน้มของความร่วมมือทางการค้าที่มี
เพ่ิมมากขึ้นในอนาคต การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบให้เท่าทันกับสถานการณ์ จะทําให้ผู้ประกอบการไทย
สามารถช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขันของตลาดโลกได้ แต่ในระยะถัดไปน้ันจําเป็นต้องพัฒนาสู่การสร้าง
การยอมรับในศูนย์วิจัยและพัฒนาสินค้าของไทยในภูมิภาคเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือนําไปสู่การเป็นผู้กําหนดและมี
บทบาทในการสร้างมาตรฐานของสินค้าให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง นอกจากน้ี ยังควรสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เกิดการรองรับการผลิตในรูปแบบคลัสเตอร์ต่อไปในอนาคตได้  
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของสมอ.: การปรับปรุงมาตรฐานของประเทศให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
โลก การเตรียมความพร้อมในการสร้างช่ือเสียงและการเป็นที่ยอมรับด้านมาตรฐานในสายตาของ
ต่างประเทศ และการให้ความสําคัญกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งจะมีบทบาทสําคัญในอนาคต 

 
 ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับโครงสร้างการผลิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม ข้อ 5) พัฒนา
มาตรฐาน การตรวจสอบรับรอง และการควบคุมกากับดูแลเพ่ือเอ้ือต่อความปลอดภัยของประชาชนและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของสมอ.: พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรอง และการควบคุมกํากับดูแล

เพ่ือเอ้ือต่อความปลอดภัยของประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ข้อ 1) 
ส่งเสริมสถานประกอบการให้มีการพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 
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 นัยที่มีต่อการทํางานของสมอ.: การพัฒนาระบบการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว  
 
 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมและมาตรการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม (ดร. อรรชกา สีบุญเรือง) เฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับสมอ. 

ระยะเร่งด่วน 
-  การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม 

o ผลักดันการจัดต้ังศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ 
ระยะกลางและระยะยาว 

-  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 
o จัดทําแผนแม่บทด้านการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2563 

เพ่ือเตรียมพร้อมรองรับกับมาตรฐานที่สําคัญในอนาคต 
o การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน โดยเร่งดําเนินการจัดทํา

ข้อตกลงการยอมรับร่วมกันของสินค้าด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และ
เช่ือมโยง National Single Window: NSW ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

-  การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจ
 ชุมชน (OTOP) ให้มีความเข้มแข็ง 
o พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ให้มีความเข้มแข็งและเติบโต

อย่างสมดุลตามศักยภาพของพ้ืนที่ โดยการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า รวมท้ัง การ
เพ่ิมคุณค่า และสร้างมูลค่าให้กับสินค้า ตลอดจน การยกระดับผู้ประกอบการให้สามารถ
ขยายลักษณะ การประกอบธุรกิจไปสู่การเป็น SMEs ได้อย่างย่ังยืน 

-  การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม 
o ปรับปรุงขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาตต่างๆ ให้รวดเร็วมากย่ิงขึ้น เช่น การออกใบอนุญาต

และการอนุญาตตาม พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ พ.ร.บ. โรงงาน เป็น
ต้น เพ่ืออํานวยความสะดวกและลดขั้นตอนให้ผู้ประกอบการสามารถดําเนินธุรกิจได้
อย่างคล่องตัว 

o ปรับปรุงเอกสารและคู่มือการอนุมัติ อนุญาตให้ผู้ประกอบการเข้าใจได้ง่าย 
-  การกํากับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างย่ังยืนเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
o ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพ่ือขับเคล่ือนภาค 

อุตสาหกรรมไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนตํ่าโดยเป็นการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ยุทธศาสตร์ของ สมอ. 
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สรุปนัยของนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่มีต่อภารกิจและทิศทางการทํางานของ สมอ. 
 จากการทบทวนยุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสํานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พบว่ามีประเด็นสําคัญที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สมอ. ดังต่อไปน้ี 

1. การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบรับรองมาตรฐานให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานระดับ
สากล อีกทั้งการให้ความสําคัญกับการพัฒนาและปรับใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว และเตรียมพร้อมสําหรับการค้าระหว่างประเทศซึ่ง
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมจะเข้ามามีบทบาทสําคัญในอนาคต  

2. การยกระดับมาตรฐานของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคและระดับสากล โดยเฉพาะการ
สร้างช่ือเสียงด้านมาตรฐานภายในภูมิภาค เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3. การทําข้อตกลงการยอมรับร่วมกันของสินค้าด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือความสะดวกในการค้าระหว่างประเทศ 

4. การพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎระเบียบและมาตรฐานของสินค้าอุตสาหกรรม เพ่ือเช่ือมโยงกับ
ระบบ National Single Window (NSW) ซึ่งจะช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ
ในการนําเข้าส่งออกสินค้า  

 
 2.3.2.4 แนวทางการใช้ประโยชน์หรือต่อยอดโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของสมอ. 
 

 ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ทําความร่วมมอืกับประเทศที่เก่งด้านมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม 

 ในเรื่องการสร้างช่ือเสียงด้านมาตรฐาน ไทยอาจทํา MOU กับประเทศเพ่ือนบ้านในการเข้าไป
ถ่ายทอดความรู้ด้านการมาตรฐาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการค้าระหว่างประเทศเพราะมี
มาตรฐานที่สอดคล้องกัน  

 
2.3.3 กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) 
 

 2.3.3.1 ภารกิจหลักและทศิทางการทํางานที่ กรอ. ให้ความสําคัญ 
 
 ในส่วนงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จากการพิจารณาวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ขอบข่ายอํานาจ
หน้าที่และโครงสร้างองค์กรพบว่ามีภารกิจหลักที่สําคัญ ดังน้ี 

1. บริหารจัดการและกํากับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมซึ่งจะครอบคลุมถึงโรงงานอุตสาหกรรม 
กระบวนการผลิต เครื่องจักร วัตถุอันตราย เช่น สารเคมี เทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรม ประเด็น
สิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยมลพิษ ระบบจัดการกากอุตสาหกรรม เป็นต้น ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาฐานข้อมูล เช่น โรงงาน สารเคมี โดยนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ 



บทที่ 2 รายละเอียดแนวทางการร่างยุทธศาสตรค์วามร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงอตุสาหกรรม 49 

 

 

2. การดําเนินตามกรอบกฎหมายภายในประเทศ เช่น การอนุญาตจัดต้ังโรงงาน การควบคุมวัตถุ
อันตราย ตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย การจดทะเบียบเครื่องจักร เป็นต้น 

3. การดําเนินการตามข้อตกลงระหว่างประเทศหรือพันธกรณีต่างๆ ซึ่ง กรอ. มีบทบาทสําคัญในการ
เป็นหน่วยงานกลางเป็นตัวประสานกับหน่วยงานหรือองค์กรในต่างประเทศ ทําหน้าที่พิจารณา 
กําหนดแนวทาง ควบคุมและประเมินผลให้เป็นไปตามพันธกรณีหรืออนุสัญญา 

4. โครงการกับต่างประเทศส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับพวกอนุสัญญาหรือพิธีสารต่างๆ เช่น  
- พิธีสารเกียวโตเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
- พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารทําลายช้ันบรรยากาศโอโซน  
- อนุสัญญาเวียนนาเพ่ือปกป้องช้ันบรรยากาศโอโซน  
- อนุสัญญารอตเตอร์ดัมเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้า  
- อนุสัญญาบาเซลควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัด  
- อนุสัญญาสตอกโฮล์มเรื่องสารมลพิษตกค้างที่ยาวนาน  
- อนุสัญญาสหประชาชาติเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
- อนุสัญญาสหประชาชาติต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิต

ประสาท  
- ระเบียบ RoHs ของสหภาพยุโรปเรื่องการจํากัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในอุปกรณ์

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
- อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีเก่ียวกับการห้ามพัฒนา ผลิต สะสม และใช้อาวุธเคมี และการ

ทําลายอาวุธเคมีที่ได้ผลิตและมีอยู่ในครอบครองก่อนหน้าการจัดทําอนุสัญญาฯ 
 

 2.3.3.2 ลักษณะโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของ กรอ. 
 
 ส่วนใหญ่ความร่วมมือระหว่างประเทศของ กรอ. จะมีจุดประสงค์และลักษณะของโครงการแตกต่าง
กันออกไปตามหน่วยงานย่อยภายในองค์กร ปัจจุบันหน่วยงานใน กรอ. ที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศมีอยู่ 4 
หน่วยงาน ได้แก่ สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดทําความร่วมมือระหว่างประเทศกับญี่ปุ่นในเรื่องการ
จัดการสารเคมี สํานักเทคโนโลยีนํ้าและสิ่งแวดล้อมโรงงานมีการทํา MOU กับญี่ปุ่นในการจัดทําทําเนียบในการ
ปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (Pollutant Release and Transfer Registers: PRTR) สํานักบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม ได้ทํา MOU กับญี่ปุ่นเก่ียวกับเรื่องการจํากัดของเสียอุตสาหกรรมโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เตาเผาขยะชุมชนและกากอุตสาหกรรม และสุดท้ายคือสํานักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เก่ียวข้องกับอนุสัญญาและพิธีสารต่างๆ ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม จุดประสงค์ส่วนใหญ่เก่ียวกับการสร้าง
ความตระหนักในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการกําหนดแนวทางที่อุตสาหกรรมของไทยจําเป็นต้องปรับตัว
ตาม 
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 จากความร่วมมือกับต่างประเทศข้างต้น ในกรณีความร่วมมือแบบทวิภาคี ส่วนใหญ่ต่างประเทศจะมี
บทบาทเป็นผู้ริเริ่มโครงการ โดยนําเสนอโครงการเข้ามาที่ กรอ. และให้ท่านอธิบดีเป็นผู้พิจารณา ส่วนของ 
กรอ. จะพบว่าความร่วมมือแบบทวิภาคีจะทําร่วมกับประเทศญี่ปุ่น เน่ืองจากญี่ปุ่นให้ความสําคัญกับประเทศ
ไทยเพราะมีนักลงทุนสัญชาติญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในไทยจํานวนมาก การทําความร่วมมือเพ่ือพัฒนาให้แก่ประเทศ
ไทยจึงเป็นประโยชน์ต่อญี่ปุ่นด้วย ในกรณีความร่วมมือแบบพหุภาคี ส่วนใหญ่ไทยไม่ค่อยมีบทบาทในการ
กําหนดแนวทางหรือนโยบาย แต่จําเป็นต้องปฏิบัติตามพันธกรณีที่เป็นมติจากที่ประชุม ซึ่งบางพันธกรณีไทยก็
ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ด้วยเหตุผลหลายอย่าง เช่น ความพร้อมด้านกฎหมาย เป็นต้น ขณะที่การทําความ
ร่วมมือแบบทวิภาคีจะทําให้ไทยสามารถเจรจาข้อตกลงได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่า สามารถทําความตกลงที่มี
ความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติและสามารถบรรลุจุดประสงค์ที่ชัดเจน  
 
 2.3.3.3 ยุทธศาสตร์และนโยบายอุตสาหกรรมที่มีนัยต่อภารกิจและทศิทางการทํางานของ กรอ. 
 

ยุทธศาสตร์และนโยบายของหน่วยงานต่างๆ 
 เน่ืองจากอํานาจหน้าที่ของ กรอ. จะต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรม 
หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย ในที่น้ีจะพิจารณายุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ดังน้ี 
 
 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 12 ก.ย. 2557 

 ข้อ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ข้อ 6.16 ในด้านอุตสาหกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การ

ออกแบบและสร้างสรรค์ และส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือปรับกระบวนการผลิตสู่
ระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของกรอ.: การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ใน

ภาคอุตสาหกรรม ทั้งเคร่ืองจักรและการปรับปรุงกระบวนการผลิตในโรงงาน 
 

ข้อ 6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของกรอ.: การช่วยเหลือ SMEs ในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการ

ผลิต การกํากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย 
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ข้อ 6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคล่ือนได้อย่าง
จริงจัง การใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของกรอ.: การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการประยุกต์ใช้ดิจิทัลในกระบวนการ

ผลิตหรือการบริหารจัดการโรงงานมากขึ้น โดยกรอ. ควรสนับสนุนข้อมูลด้านเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมต่างๆ ที่มีความทันสมัยให้แก่ผู้ประกอบการ  

 
 ข้อ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

ข้อ 7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับข้อตกลงใน
การเคล่ือนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่เปิดเสรีมากขึ้น 
โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถดําเนินธุรกิจ
ร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือนําไปสู่ความเช่ือมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงฐานการผลิตสินค้าหลายชนิดและธุรกิจเก่ียวเนื่องที่ประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนขยายฐาน
การผลิตในประเทศอ่ืนในอาเซียนมาเป็นเวลานานแล้ว ตลอดจนกลุ่มการผลิตที่ผู้ประกอบการของไทยเตรียมที่
จะขยายฐานการผลิตเพ่ิมเติมอีกหลายชนิด ซึ่งช่วยให้ประเทศไทยมีฐานการผลิตสินค้าคุณภาพหลากหลายเพ่ือ
ขายในตลาดต่างๆ ได้มากขึ้นทั้งในอาเซียนและในตลาดโลก และเป็นการช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้านใน
กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของกรอ.: การสร้างความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการในการขยายฐานการผลิต

ไปยังต่างประเทศ และการช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาอุตสาหกรรมผ่านการ
แบ่งปันความรู้ความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการและการกํากับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นการ
วางรากฐาน เพ่ือประโยชน์ในการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมระหว่างประเทศในอนาคต 

 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 
 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยเน้นการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและย่ังยืน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียมและเป็นธรรม การบริหารจัดการ
เศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของกรอ.: ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม 
เพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต เครื่องจักรและการบริหารจัดการภายใน
โรงงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ 
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 ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม การ
เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการ
ดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับ
องค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากําไร  
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของกรอ.: การดําเนินตามข้อตกลงระหว่างประเทศทั้งอนุสัญญาและพิธีสาร
ต่างๆ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทย
เติบโตไปกับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 
 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน การปรับกระบวนทัศน์การ
พัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
สร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพ่ิม
บทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เก่ียวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ การควบคุมและลดมลพิษภูมิอากาศเพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของกรอ.: การสร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการในประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อม การเพ่ิมบทบาทของไทยในกรอบความตกลงหรือพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกรอ. 
ที่ทําหน้าที่ เสมือนหน่วยงานที่ เ ป็นตัวแทนของไทย ในการพิจารณาข้อตกลงหรือการ 
ยกประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ หรือข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม   

 
 นโยบายและแผนแม่บทกระทรวงอุตสาหกรรม 

 นโยบายต่างประเทศเสนอต่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนที่ 12 
 ประเด็นที่ 1 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการเช่ือมโยงภายในภูมิภาค เพ่ือพัฒนาความร่วมมือ
ด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพ่ือนบ้าน สนับสนุนการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน เพ่ือสร้างห่วงโซ่การผลิตใน
ระดับภูมิภาค สนับสนุน SMEs ขยายการลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้าน โดยพัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถ
เช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐาน
ต่างๆ พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพ่ือให้พร้อมดําเนินนโยบายเชิงรุกในประเทศเพ่ือนบ้าน 
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 นัยที่มีต่อการทํางานของกรอ.: การช่วยเหลือ SMEs ในกระบวนการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิต เพ่ือสร้างศักยภาพในการเช่ือมต่อกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และการปรับปรุงกฎหมายหรือ
กฎระเบียบต่างๆ ที่อาจจะเป็นอุปสรรคในการส่งเสริมผู้ประกอบการในการขยายการผลิตใน
ต่างประเทศ 

 
 ประเด็นที่ 2 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่เป็นพลวัตภายใต้เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน โดยเน้นการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของกรอ.: กรอ. มีความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกับการกํากับดูแลอุตสาหกรรม
ให้ปฏิบัติตามเง่ือนไขของข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม อาจจะช่วยเหลือหรือให้
คําแนะนําในการดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศเพ่ือนบ้าน  

 
 แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและขยายเครือข่ายการผลิตสู่ ต่างประเทศ 
(Internationalized Industrial structure and clusters to capture global opportunities) การร่วมมือ
กันระหว่างประเทศน้ันเพ่ือประโยชน์ในด้านของเครือข่ายฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง ให้เกิดการยกระดับ
และการเร่ิมต้นสร้างฐานการผลิตไปในอาเซียนสําหรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ส่วนในระยะกลางน้ันจะต้อง
สานต่อเครือข่ายการผลิต โดยเพ่ิมบทบาทในเครือข่ายการผลิตไปสู่การบริหารจัดการเครือข่ายการผลิตของ
อาเซียน 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของกรอ.: การบริหารจัดการ กํากับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมโดยมองให้เป็น
เครือข่ายการผลิตมากขึ้น เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการในการขยายฐานการผลิตไปยัง
ต่างประเทศ 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับโครงสร้างสนับสนุนอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอย่าง
บูรณาการ (Enhance competitive Industry platform) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดการรองรับการผลิตในรูปแบบคลัสเตอร์ต่อไปในอนาคตได้ 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของกรอ.: การบริหารจัดการ กํากับดูแลและส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยให้
ความสําคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
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 ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับโครงสร้างการผลิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม ข้อ 1) ประยุกต์ใช้
ดิจิทัล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ข้อ 5) 
พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรอง และการควบคุมกํากับดูแลเพื่อเอ้ือต่อความปลอดภัยของประชาชนและ
พัฒนาอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของกรอ.: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม เช่น 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต หรือปรับปรุงเครื่องจักร เป็นต้น บทบาท กรอ. ในการดูแลเรื่อง
ความปลอดภัยของประชาชนจากภาคอุตสาหกรรม 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อ 1) 
ปรับปรุงกฎหมายที่เอ้ือต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม  
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของกรอ.: การปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนา
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะกฎหมายที่เก่ียวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เช่น เรื่องมลพิษ กาก
อุตสาหกรรม การนําเข้าส่งออกสารเคมี เป็นต้น 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม  

1)  ส่งเสริมสถานประกอบการให้มีการพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว 

2)  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมเพื่อผลักดันและจูงใจให้สถานประกอบการมีการปรับปรุงระบบเพ่ือเป็น
มิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

3)  บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมครบวงจร 
4)  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5)  พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น

และชุมชน 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของกรอ.: การสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียว การผลักดันการปรับปรุง
เทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีสะอาดในภาคการผลิต การวางระบบบริหารจัดการกาก
อุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมและมาตรการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม (ดร. อรรชกา สีบุญเรือง) เฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับกรอ. 
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ระยะเร่งด่วน 
- การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม 

o ผลักดันการปรับปรุงแก้ไขผังเมืองให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
และรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 

ระยะกลางและระยะยาว 
- การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 

o การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน โดยเร่งดําเนินการจัดทํา
ข้อตกลงการยอมรับร่วมกันของสินค้าด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และ
เช่ือมโยง National Single Window: NSW ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

- การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม 
o ปรับปรุงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ใน

ปัจจุบัน 
o ปรับปรุงขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาตต่างๆ ให้รวดเร็วมากย่ิงขึ้น เช่น การออกใบอนุญาต

และการอนุญาตตาม พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ พ.ร.บ. โรงงาน เป็น
ต้น เพ่ืออํานวยความสะดวกและลดขั้นตอนให้ผู้ประกอบการสามารถดําเนินธุรกิจได้
อย่างคล่องตัว 

o ปรับปรุงเอกสารและคู่มือการอนุมัติ อนุญาตให้ผู้ประกอบการเข้าใจได้ง่าย 
o ปรับปรุงฐานข้อมูลโรงงานระหว่าง กรอ. และสอจ. ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

- การกํากับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างย่ังยืนเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
o เพ่ิมประสิทธิภาพการกําจัดขยะ/กากอุตสาหกรรม และเร่งรัดการนํากากอุตสาหกรรม 

เข้าสู่ระบบให้ได้ตามเป้าหมายที่กําหนด 
o ควบคุม กํากับ ดูแลโรงงานอุตสาหกรรมไม่ให้สร้างมลพิษสิ่งแวดล้อมทั้งทางนํ้า และทาง

อากาศต่อสังคมและชุมชน รวมถึงบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมผู้ประกอบการอย่าง
เข้มงวดเพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชน และสังคมได้อย่างย่ังยืน 

o ผลักดันการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) เพ่ือการพัฒนาที่
ย่ังยืน โดยระยะแรกให้ความสําคัญกับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 จังหวัดนําร่อง ได้แก่ 
จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา 

o ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพ่ือขับเคล่ือนภาค 
อุตสาหกรรมไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนตํ่าโดยเป็นการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ยุทธศาสตร์ของ กรอ. 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากลไกที่มีประสิทธิภาพในการกํากับดูแลภาคอุตสาหกรรม 

กลยุทธ์ 
1.  พัฒนากฎหมาย 
2.  สร้างและพัฒนาเครือข่ายในการตรวจกํากับ/เฝ้าระวัง 
3.  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในการตรวจกํากับ รวมถึง พัฒนาฐานข้อมูล 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรม 

กลยุทธ์ 
1.  ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในภาคอุตสาหกรรม 
2.  สร้าง/พัฒนา Best Practices และถ่ายทอดสู่ภาคอุตสาหกรรม 
3.  ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงานกับชุมชน (สังคม) 
4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรและบุคลากร 

กลยุทธ์ 
1.  ปรับโครงสร้างองค์กร 
2.  พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน (องค์กร บริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการความรู้ การ

บริหารจัดการที่ดีและธรรมาภิบาล) 
3.  พัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นมืออาชีพ มี

จิตบริการและเป็นข้าราชการท่ีดี 
4.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพ่ือการบริหารและการปฏิบัติ 
5.  รักษามาตรฐานการบริการและพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

 
สรุปนัยของนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่มีต่อภารกิจและทิศทางการทํางานของ กรอ. 
 จากการทบทวนยุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่ามีประเด็น
สําคัญที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กรอ. ดังต่อไปน้ี 

1. การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม 
2. การปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น 

พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535  
3. การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตที่คํานึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เช่น 

อุตสาหกรรมสีเขียว อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นต้น 
4. จัดทําฐานข้อมูลให้มีมาตรฐาน เช่น ข้อมูลโรงงาน ข้อมูลสารเคมี หรือวัตถุอันตราย เป็นต้น 
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 2.3.3.4 แนวทางการใช้ประโยชน์หรือต่อยอดโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของ กรอ. 
 

 การทําความร่วมมือในลักษณะทวิภาคีในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

 ควรทําความร่วมมือกับต่างประเทศ ในเรื่องการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตภายในโรงงานมาก
ย่ิงขึ้น 

 การจัดทําโครงการศึกษาว่าแต่ละประเทศมีจุดแข็งในเรื่องใดเก่ียวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนาผลิตภาพ 

 
2.3.4 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่(กพร.) 
 
 2.3.4.1 ภารกิจหลักและทศิทางการทํางานที่ กพร. ใหค้วามสําคัญ 
 
 ในส่วนงานของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ จากการพิจารณาวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 
แผนยุทธศาสตร์และโครงสร้างองค์กรพบว่ามีภารกิจหลักที่สําคัญ ดังน้ี 

1. อุตสาหกรรมที่กพร .  ดูแล ได้แก่ อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน อุตสาหกรรมแร่และระบบ 
โลจิสติกสอุ์ตสาหกรรม  

2. กพร. ทําหน้าที่บริหารจัดการ กํากับดูแลและส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
อุตสาหกรรมแร่โดยคํานึงถึงผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นหน่วยงานท่ี
พิจารณาอนุญาตในการประกอบธุรกิจที่เก่ียวกับอุตสาหกรรมเหล่าน้ี 

3. แนวทางในอนาคตคือการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางด้านวิชาการ การค้าและการลงทุนใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพ้ืนฐานในอาเซียน 

 
 2.3.4.2 ลักษณะโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของ กพร. 
 

ปัจจุบัน กพร. มีโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศที่กําลังดําเนินงานอยู่ 3 โครงการ ซึ่งจะสังเกต
ได้ว่าทั้งสามโครงการมีที่มาแตกต่างกัน ได้แก่ การทํา MOU กับอินโดนีเซียภายใต้กรอบความร่วมมือของ 
ASEAN การทําโครงการความร่วมมือกับประเทศเปรู และกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่กระทรวงหรือ กพร. 
กําหนด เมื่อพิจารณาในด้านจุดประสงค์ของโครงการแล้วพบว่าจะพบโครงการในลักษณะงานด้านวิชาการ เช่น 
ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีในการทํางาน เป็นต้น ซึ่งจะทํากับประเทศที่มีเทคโนโลยีหรือความชํานาญ
ที่สูงกว่า เช่น เปรูหรืออินโดนีเซียที่เก่งเรื่องเหมืองใต้ดิน เป็นต้น อีกมุมหน่ึงคือจุดประสงค์ในการส่งเสริมการ
ขยายการลงทุนไปต่างประเทศ บทบาทของกพร. คือการช่วยพาผู้ประกอบการไปพบกับเจ้าหน้าที่รัฐและ
เอกชน เช่น โครงการเพ่ิมศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานของ
ไทย เพ่ือการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน โดยกพร. ทํากับเมียนมาและลาว ในส่วนของความตกลงกับเปรู
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และอินโดนีเซียกําลังอยู่ในระหว่างการรอเซ็นรับรองความตกลง ซึ่งไทยได้จัดทํา TOR ต่างๆ เพ่ือเสนอกิจกรรม
ภายใต้ความร่วมมือไว้ทั้งหมดแล้ว 
 
 2.3.4.3 ยุทธศาสตร์และนโยบายอุตสาหกรรมที่มีนัยต่อภารกิจและทศิทางการทํางานของ กพร. 
 
ยุทธศาสตร์และนโยบายของหน่วยงานต่างๆ 
 เน่ืองจากอํานาจหน้าที่ของกพร. จะต้องปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรม 
หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย และดําเนินงานภายใต้พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2510 พ.ร.บ.สภาการ
เหมืองแร่ พ.ศ. 2526 พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. ควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. 2514  ในที่น้ีจะพิจารณา 
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ดังน้ี 
 
 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 12 ก.ย. 2557 

 ข้อ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ข้อ 6.16 ในด้านอุตสาหกรรมส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ

ประเทศ ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริม
อุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ และส่งเสริมอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือปรับ
กระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของกพร.: การส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและอุตสาหกรรมแร่ซึ่งเป็น

อุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ มีโอกาสท่ีจะสามารถยกระดับให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการใน
อาเซียนได้ การส่งเสริมให้มีการทําวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับการทําอุตสาหกรรมแร่ การ
พัฒนาเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในดําเนินธุรกิจ 

 
 ข้อ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

ข้อ 7.1 เร่งส่งเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยายความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโทรคมนาคมที่
เช่ือมโยงระหว่างกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การทําธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันในอาเซียน รวมถึงการปรับกฎเกณฑ์การค้าและระบบพิธีการศุลกากรให้สะดวก ลด
ขั้นตอนต่างๆ หรือยกเลิกขั้นตอนบางเร่ือง และปรับระบบภาษีและการอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือดึงดูดให้มี
การต้ังสํานักงานปฏิบัติการประจําภูมิภาคที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทาง
ธุรกิจ การค้า การลงทุนของภูมิภาคได้ในที่สุด 
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 นัยที่มีต่อการทํางานของกพร.: ส่งเสริมการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและเหมืองแร่ใน
ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบขั้นตอนในการประกอบธุรกิจให้เอ้ือต่อ
ผู้ประกอบการ และการยกระดับศักยภาพของไทยเพ่ือให้เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และเหมืองแร่ในภูมิภาคอาเซียน 

 
ข้อ 7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับข้อตกลงใน

การเคล่ือนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่เปิดเสรีมากขึ้น 
สามารถดําเนินธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อนําไปสู่ความเช่ือมโยงกับห่วงโซ่
อุปทานตลาดโลกได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ฐานการผลิตสินค้าหลายชนิดและธุรกิจเก่ียวเนื่องที่ประเทศไทยได้เข้า
ไปลงทุนขยายฐานการผลิตในประเทศอ่ืนในอาเซียนมาเป็นเวลานานแล้ว ตลอดจนกลุ่มการผลิตที่
ผู้ประกอบการของไทยเตรียมที่จะขยายฐานการผลิตเพ่ิมเติมอีกหลายชนิด ซึ่งช่วยให้ประเทศไทยมีฐานการ
ผลิตสินค้าคุณภาพหลากหลายเพ่ือขายในตลาดต่างๆ ได้มากขึ้น ทั้งในอาเซียนและในตลาดโลก และเป็นการ
ช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้านในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของกพร.: การเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจให้ผู้ประกอบการ 

พัฒนาความสามารถในการบริหารโลจิสติกส์และสร้างความเช่ือมโยงในห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการขยายการลงทุนไปในอาเซียน 

 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืนโดยเน้นการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและย่ังยืน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียมและเป็นธรรมการบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของกพร.: การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและอุตสาหกรรมแร่ และการเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต 
เช่น การหาแหล่งแร่ใหม่ๆ การปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ การเพ่ิม
ศักยภาพในการบริหารจัดการและกระบวนการผลิต เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถให้แก่
ผู้ประกอบการ 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
โดยเน้นการพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือใน 



60 โครงการจัดทํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

อนุภูมิภาคต่างๆ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค การสร้างความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
ฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของกพร.: การส่งเสริมความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และการ
เช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการก่อนการขยายการลงทุนไป
ต่างประเทศ การพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางวิชาการ การค้าและการลงทุนในภูมิภาค 
นอกจากน้ี ยังส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่โดยให้ความสําคัญกับ
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน โดยเน้นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและ
ขับเคล่ือนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสร้าง
ภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเพ่ิม
บทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เก่ียวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ การควบคุมและลดมลพิษภูมิอากาศ เพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของกพร.: การพัฒนาและส่งเสริมการประกอบการอุตสาหกรรมแร่และ
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานให้มีมาตรฐานด้านการประกอบการที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 การส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานในการลงทุน การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในอาเซียน 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของกพร.: การเพ่ิมศักยภาพของไทยให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการ การค้า
และการลงทุนในอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 

 
 นโยบายและแผนแม่บทกระทรวงอุตสาหกรรม 

นโยบายต่างประเทศเสนอต่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนที่ 12 
 ประเด็นที่ 1 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการเช่ือมโยงในภูมิภาคและภูมิศาสตร์ในการเป็นศูนย์กลาง 
เพ่ือพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับเพ่ือนบ้านและประเทศในภูมิภาค เช่น การเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่



บทที่ 2 รายละเอียดแนวทางการร่างยุทธศาสตรค์วามร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงอตุสาหกรรม 61 

 

 

อุปทานในภูมิภาคและระดับโลก โดยส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ ยกระดับผู้ประกอบการสู่สากล เพ่ิม
บทบาทไทยในเวทีโลก การสนับสนุนการลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือสร้างห่วงโซ่การผลิตในระดับภูมิภาค 
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานต่างๆ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการบริหารจัดการ เพ่ือให้พร้อมในการ
ดําเนินนโยบายเชิงรุกในประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของกพร.: การส่งเสริมการขยายการลงทุนในต่างประเทศ โดยใช้ประโยชน์
จากความเช่ือมโยงในภูมิภาค การปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ให้เอ้ือในการประกอบธุรกิจมาก
ย่ิงขึ้น การเพ่ิมความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์เพ่ือรองรับการเช่ือมโยงในอนาคต 

 
 ประเด็นที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เป็นพลวัตภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ เตรียมพร้อมอุตสาหกรรมเพื่อรับมือกับ Post-
ASEAN 2015 ดําเนินการตามพันธกรณีเพ่ือส่งเสริมการเช่ือมโยง ปรับมาตรฐานให้สอดคล้องกัน ยกเลิก
อุปสรรคทางเทคนิค ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของกพร.: การเพ่ิมขีดความสามารถให้แก่อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และการปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจทั้งในและ
ต่างประเทศ ลดขั้นตอนเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินการ 

 
 ประเด็นที่ 3 แสวงหาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศในภูมิภาคและนอกภูมิภาคท่ีมี
ศักยภาพในการเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทาน ทําบันทึกความเข้าใจหรือข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศเป้าหมายที่
เป็นแหล่งแร่ วัตถุดิบอุตสาหกรรมและพลังงานสํารองของโลก 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของกพร.: การแสวงหาและพัฒนาแหล่งแร่ใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถด้าน
การผลิตให้แก่ภาคอุตสาหกรรม 

 
แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 
ข้อ 1) ยกระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและขยายเครือข่ายการผลิตสู่ต่างประเทศ (Internationalized 

Industrial structure and clusters to capture global opportunities) การยกระดับเครือข่ายฐานผลิต 
บริการและการตลาดร่วมกันกับประเทศพันธมิตรจึงเป็นแนวทางหนึ่งสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่
ระดับสากลในอนาคต แนวทางการพัฒนาน้ีเป็นสิ่งที่จะดําเนินการพัฒนาระยะแรกก่อน เพ่ือให้เกิดการ
ยกระดับและการเร่ิมต้นสร้างฐานการผลิตไปในอาเซียนสําหรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ส่วนในระยะกลางน้ัน
จะต้องสานต่อเครือข่ายการผลิต โดยเพ่ิมบทบาทในเครือข่ายการผลิตไปสู่การบริหารจัดการเครือข่ายการผลิต



62 โครงการจัดทํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

ของอาเซียน รวมทั้ง พัฒนาช่องทางการดําเนินการตลาดอย่างต่อเน่ืองทั้งการให้บริการและจําหน่ายสินค้า
ภายใต้ตราสินค้าไทยในอาเซียน อย่างไรก็ดี การขยายฐานการผลิตไปในอาเซียนอย่างเดียวคงไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้ ดังน้ันในระยะยาวของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
จําเป็นต้องขยายฐานการผลิตไปสู่กลุ่มประเทศที่มีศักยภาพในด้านของแรงงานและวัตถุดิบอย่างต่อเน่ือง 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของกพร.: การส่งเสริมการขยายการลงทุนและสร้างฐานการผลิตในอาเซียน

โดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบต่างๆ เช่น แร่ เป็นต้น ในอนาคตจะเป็นการสร้างเครือข่ายการ
ผลิตในภูมิภาค 

 
ข้อ 2) ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการให้เกิดความเข้มแข็งและย่ังยืน (Upgrade and create 

sustainable entrepreneur) จุดเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ันจําเป็นต้องเริ่มต้นจากการยกระดับ
ศักยภาพของผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเน่ืองและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก อาศัยการสร้าง
ความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการในแต่ละขั้นของห่วงโซ่คุณค่าในการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการผลิต
สินค้าและบริการ 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ กพร.: ส่งเสริมการเช่ือมโยงกันของผู้ประกอบการในห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือ

เพ่ิมศักยภาพให้กับอุตสาหกรรม อีกทั้งส่งเสริมให้มีการทําวิจัยและพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อ
อุตสาหกรรม 

 
ข้อ 3) ยกระดับโครงสร้างสนับสนุนอุตสาหกรรมเพ่ือการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอย่าง 

บูรณาการ (Enhance competitive Industry platform) โครงสร้างสนับสนุนนับเป็นปัจจัยสําคัญที่จะส่งผล
ต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมไทยต่อไปในอนาคต ทั้งในด้านของการปรับปรุงกฎระเบียบให้มีความเหมาะสม
ต่อสถานการณ์ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของกพร.: การผลักดันให้มีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับ

การบริหารจัดการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานให้เอ้ือต่อการประกอบการ 
 

ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับโครงสร้างการผลิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ 1) 
ประยุกต์ใช้ดิจิทัล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรม 2) เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรมให้
มีความได้เปรียบในการแข่งขัน 5) พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรอง และการควบคุมกํากับดูแลเพ่ือเอ้ือ
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ต่อความปลอดภัยของประชาชนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 6) พัฒนาวัตถุดิบ
ต้นนํ้าและอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือสร้าง
โอกาสและลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมีกลยุทธ์ที่สําคัญ ดังน้ี ปรับปรุงกฎหมายที่เอ้ือ
ต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือลด
ปัญหาการก่อมลภาวะและสร้างความย่ังยืนให้กับภาคอุตสาหกรรม โดยมีกลยุทธ์ที่สําคัญ ดังน้ี 1) ส่งเสริม
สถานประกอบการให้มีการพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 
 

 นัยที่มี ต่อการทํางานของกพร .: การใช้เทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงระบบการผลิตเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การส่งเสริมความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมและห่วงโซ่
อุปทาน การควบคุมกํากับดูแลอุตสาหกรรมให้ปลอดภัยต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม การ
ปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและเหมืองแร่ 

 
 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมและมาตรการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม (ดร. อรรชกา สีบุญเรือง) เฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับกพร. 

ระยะกลางและระยะยาว 
- การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 

o ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ โดยเน้น 
การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่า และเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม 

o การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน โดยเร่งดําเนินการจัดทํา
ข้อตกลงการยอมรับร่วมกันของสินค้าด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และ
เช่ือมโยง National Single Window: NSW ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

o จัดทําแผนพัฒนาแร่ที่มีความสําคัญ เช่น ทองคํา โพแทช ควอตซ์ ถ่านหิน และเหล็ก เป็น
ต้น 

- การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม 
o ปรับปรุงขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาตต่างๆ ให้รวดเร็วมากย่ิงขึ้น เช่น การออกใบอนุญาต

และการอนุญาตตาม พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ พ.ร.บ. โรงงาน เป็น
ต้น เพ่ืออํานวยความสะดวกและลดขั้นตอนให้ผู้ประกอบการสามารถดําเนินธุรกิจได้
อย่างคล่องตัว 

o ปรับปรุงเอกสารและคู่มือการอนุมัติ อนุญาตให้ผู้ประกอบการเข้าใจได้ง่าย 
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- การกํากับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างย่ังยืนเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
o เพ่ิมประสิทธิภาพการกําจัดขยะ/กากอุตสาหกรรม และเร่งรัดการนํากากอุตสาหกรรม 

เข้าสู่ระบบให้ได้ตามเป้าหมายที่กําหนด 
o ควบคุม กํากับ ดูแลโรงงานอุตสาหกรรมไม่ให้สร้างมลพิษสิ่งแวดล้อมทั้งทางนํ้า และทาง

อากาศต่อสังคมและชุมชน รวมถึงบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมผู้ประกอบการอย่าง
เข้มงวดเพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชน และสังคมได้อย่างย่ังยืน 

o ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพ่ือขับเคล่ือนภาค 
อุตสาหกรรมไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนตํ่าโดยเป็นการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
ยุทธศาสตร์ของ กพร. 
 
 ยุทธศาสตร์ของกพร. พ.ศ. 2558-2562 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์สําคัญ ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานให้รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 1.1  กํากับดูแลการบริหารจัดการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานให้เป็นไปตาม
นโยบายและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

กลยุทธ์ที่ 1.2  ส่งเสริมการประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานให้มีมาตรฐานด้าน
การประกอบการที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 1.3  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการบริหารจัดการที่สําคัญ
ของอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมความสามารถด้านการผลิต อุตสาหกรรมแร่ และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2.1  ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งแร่ให้ตอบสนองความต้องการของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 2.2  ผลักดันให้มีการปรับปรุงกฏหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ

อุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานให้เอ้ือต่อการประกอบการ 
กลยุทธ์ที่ 2.3  ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการและการผลิตในสถานประกอบการเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพในการผลิต 
กลยุทธ์ที่ 2.4  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเพ่ิมมูลค่าแร่ ด้านการใช้ประโยชน์แร่

ด้านการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพเพ่ือการเป็นศูนย์กลางในด้านวิชาการ การค้าและการลงทุนของ
อุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานในระดับภูมิภาคอาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 3.1  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ/การบริการทางวิชาการเพ่ือเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานในภูมิภาคอาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 3.2  เสริมสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการในการลงทุนการพัฒนาอุตสาหกรรมแร่และ
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานในต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับความสามารถการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของภาค 
อุตสาหกรรมเพ่ือลดต้นทุนธุรกิจและเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 

กลยุทธ์ที่ 4.1  สร้างความเป็นมืออาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์ในสถานประกอบการของ
ภาคอุตสาหกรรม 

กลยุทธ์ที่ 4.2  ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการเช่ือมโยงระหว่างหน่วยธุรกิจในโซ่อุปทาน 
กลยุทธ์ที่ 4.3  สนับสนุนให้เกิดปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของห่วง

โซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสมรรถนะและระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 5.1  ส่งเสริมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบมีส่วนร่วมให้สามารถปฏิบัติงาน

บรรลุตามเป้าหมายของ กพร. 
กลยุทธ์ที่ 5.2  เสริมสร้างขวัญและกาลังใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 5.3  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ 5.4  เสริมสร้างวัฒนธรรมการทํางานขององค์กรตามค่านิยมของ กพร. 
กลยุทธ์ที่ 5.5  เสริมสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ีอสารเพ่ือการบริหารจัดการและการ

ปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 5.6  เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ การบริหารทรัพย์สิน การคล้ง และการ

ตรวจสอบเพ่ือสนับสนุนภารกิจขององค์กร 
 

สรุปนัยของนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่มีต่อภารกิจและทิศทางการทํางานของ กพร. 
 จากการทบทวนยุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมือง
แร่พบว่ามีประเด็นสําคัญที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กพร. ดังต่อไปน้ี 

1. การส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรม
พ้ืนฐาน โดยส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า ส่งเสริม
ให้ประกอบธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

2. การยกระดับศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางทางด้านวิชาการ การค้าและการลงทุนในด้าน
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและอุตสาหกรรมแร่ในอาเซียน 

3. การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ 
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4. การให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม และการเช่ือมโยง
ผู้ประกอบการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่อุปทาน 

5. การปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ 
 
 2.3.4.4 แนวทางการใช้ประโยชน์หรือต่อยอดโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของ กพร. 
 

 ในเร่ืองสิ่งแวดล้อม การทําความร่วมมือกับต่างประเทศในการจัดต้ังศูนย์นวัตกรรม 
รีไซเคิล โดยเลือกประเทศ Best Practise ให้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นเสมือนพ่ีเลี้ยง
ให้กับทางกพร.  

 ในเรื่องความเช่ือมโยงทางยุทธศาสตร์ ทําโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการ โดยพยายาม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริหารจัดการให้แก่ SMEs 

 การต่อยอดโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่และ
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานของไทย เพ่ือการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการเลือก
ประเทศเป้าหมายแล้วทําความร่วมมือเชิง Business Matching เพ่ิมเติม 

 การใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาเรื่องทรัพยากรแร่ธาตุในประเทศต่างๆ ที่ กพร. เคยจ้างที่
ปรึกษาให้ศึกษา โดยดูว่ามีประเทศไหนท่ีเราควรขยายขอบเขตความร่วมมือทางด้านการ
ลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานให้มากขึ้น 

 
2.3.5 สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.)  
 
 2.3.5.1 ภารกิจหลักและทศิทางการทํางานที่ สปอ. ใหค้วามสาํคญั 
 
 สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นองค์กรหลักในการกําหนดทิศทางและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของกระทรวงอุตสาหกรรม ผลักดันการนํานโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่ภาคปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ทําหน้าที่
ประสานงานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานต่างๆ มุ่งหวังการพัฒนาขีดความสามารถและสร้าง
ศักยภาพให้แก่ภาคอุตสาหกรรมของไทย โดยคํานึงถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืนและเป็นมิตรต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม หน้าที่สําคัญของ สปอ. มีดังน้ี 

1. พัฒนายุทธศาสตร์ สนับสนุนและผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
2. กํากับ ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ 
3. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศภาคอุตสาหกรรม เพ่ือใช้ในการบริหารและให้บริการกับประชาชน 
4. พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากร 



บทที่ 2 รายละเอียดแนวทางการร่างยุทธศาสตรค์วามร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงอตุสาหกรรม 67 

 

 

5. การสร้างความเช่ือมโยงและบูรณาการการทํางานของหน่วยงานต่างๆ การเปิดให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและการปฏิบัติงานมากขึ้น  

6. ดูแลการดําเนินงานของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) ทั้ง 76 จังหวัด ให้เป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ โดย สอจ. ทําหน้าที่กํากับดูแลโรงงาน ส่งเสริมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ การปฏิบัติงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์และการดูแลเรื่องเหมืองแร่ในบางพื้นที่ ทําหน้าที่เป็น Coordinator ให้กับ
หน่วยงานต่างๆ เช่น กสอ. กรอ. กพร. เป็นต้น 

 
 2.3.5.2 ลักษณะโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของ สปอ. 
 

ปัจจุบันสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไม่มีการทําโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ 
เน่ืองจากโครงสร้างองค์กรของ สปอ. ไม่มีส่วนงานที่เก่ียวข้องกับด้านต่างประเทศที่ชัดเจน ส่วนใหญ่ภารกิจ
ด้านการต่างประเทศได้ถ่ายโอนไปยังสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ส่วน สปอ. จะเก่ียวข้องกับการ
พิจารณาอนุมัติโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของหน่วยงานและสถาบันเครือข่ายภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรม โดยทางปลัดกระทรวงจะเป็นผู้พิจารณา 
 
 2.3.5.3 ยุทธศาสตร์และนโยบายอุตสาหกรรมที่มีนัยต่อภารกิจและทศิทางการทํางานของ สปอ. 
 
ยุทธศาสตร์และนโยบายของหน่วยงานต่างๆ 
 เน่ืองจาก สปอ. จะต้องปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ และยุทธศาสตร์ของ สปอ. 
จะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม และนโยบายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ในที่น้ีจะพิจารณายุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ดังน้ี 
 
 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 12 ก.ย. 2557 

 ข้อ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ข้อ 6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ

ประเทศ ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ และ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ  

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของสปอ.: การเสริมสร้างศักยภาพให้กับภาคอุตสาหกรรม โดยการพัฒนา

อุตสาหกรรมเป้าหมายให้สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและระบบ
การผลิตอัตโนมัติมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบ
สร้างสรรค์ โดยจัดต้ังศูนย์ออกแบบและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
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 ข้อ 6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการ
สนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในด้าน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของสปอ.: การเพ่ิมขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการ โดยการปรับปรุง
โครงสร้างและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ อาทิ การบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานใน
ท้องถิ่น การจัดผังเมืองให้เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การอํานวยความสะดวกใน
ด้านการลงทุนและการประกอบกิจการ 

 
 ข้อ 6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคล่ือนได้อย่าง
จริงจัง ซึ่งจะทําให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึง
การผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและ
ธุรกิจบริการอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานสําคัญของประเทศชาติในเรื่องน้ี และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือ
ขับเคลื่อนเรื่องน้ีอย่างจริงจัง 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของสปอ.: การพัฒนานโยบายด้านอุตสาหกรรม โดยคํานึงถึงประเด็นด้าน
เศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมให้มีการนําระบบดิจิทัลมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม เช่น ในการควบคุมการ
ผลิต เป็นต้น 

 
 ข้อ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 ข้อ 7.1 เร่งส่งเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยายความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโทรคมนาคมที่
เช่ือมโยงระหว่างกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การทําธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันในอาเซียน รวมทั้งการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าการลงทุน
ภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีผลใช้บังคับแล้ว เร่งขยายการจัดทําข้อตกลงการ
ยอมรับร่วมกันของสินค้าด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยให้ความสําคัญต่อสินค้าที่ประเทศไทยมี
ศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค รวมถึงการปรับกฎเกณฑ์การค้าและระบบพิธีการศุลกากร
ให้สะดวก ลดขั้นตอนต่างๆ หรือยกเลิกขั้นตอนบางเร่ือง และปรับระบบภาษีและการอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 
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เพ่ือดึงดูดให้มีการต้ังสํานักงานปฏิบัติการประจําภูมิภาคที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็น
ศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การลงทุนของภูมิภาคได้ในที่สุด 

 นัยที่มีต่อการทํางานของสปอ.: การพัฒนาความเช่ือมโยงด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
การใช้ประโยชน์จากความตกลงที่มีอยู่ และการลดอุปสรรคในการลงทุนหรือการประกอบกิจการ 
เช่น กฎระเบียบ ขั้นตอนต่างๆ เป็นต้น 

 
 ข้อ 7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับข้อตกลงใน
การเคล่ือนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่เปิดเสรีมากขึ้น 
โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถดําเนินธุรกิจ
ร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือนําไปสู่ความเช่ือมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้  
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของสปอ.: พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้พร้อมกับการเปิดเสรี และ
การเช่ือมโยงเครือข่ายผู้ผลิตเข้าสู่ Supply Chain ในระดับภูมิภาค  

 
 ข้อ 7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพ 
แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของสปอ.: การเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศภาคอุตสาหกรรม และการ
สร้างระบบการจัดการองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากร 

 
 ข้อ 7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเร่ิมจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเช่ือมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุน
ข้ามแดน โดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และสิ่งอํานวย
ความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเน่ือง โดยในระยะแรกให้ความสําคัญกับด่าน
ชายแดนที่สําคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ 
ซึ่งจะทําให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์สามารถเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับ
ปริมาณการเดินทางและการขนส่งที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของสปอ.: การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายตามเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเร่ิม
จากการพัฒนาตามด่านการค้าชายแดน 

 
 ข้อ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรม 
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 ข้อ 8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การ
เช่ือมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทํางาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทํางานใน
ภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจาก
หน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของสปอ.: การพัฒนานโยบายที่สนับสนุนสังคมนวัตกรรม กระตุ้นการทําวิจัย
และพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม ผลักดันให้เกิดการนําผลจากงานวิจัยมาใช้ในเชิงพาณิชย์ 
สนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผู้ประกอบการท้ังรายเล็ก รายกลางและรายใหญ่   

 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน โดยเน้นการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและย่ังยืน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียมและเป็นธรรม การบริหารจัดการ
เศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของสปอ.: การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืนโดยการคํานึงประเด็นด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อม การยกระดับอุตสาหกรรมด้วยการส่งเสริมวิจัยและพัฒนา การคิดค้น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเป็นรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความย่ังยืน 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้า
เสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้ง
เป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนา
ภายในประเทศต้ังแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของสปอ.: พัฒนาผู้ประกอบการให้มีความพร้อมในการเช่ือมโยงกับ
ผู้ประกอบการต่างประเทศ รับมือกับการเช่ือมโยงในระดับภูมิภาค การใช้ประโยชน์จากความ
ร่วมมือที่มีอยู่และการสร้างความร่วมมือใหม่ๆ และการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยไม่
ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 



บทที่ 2 รายละเอียดแนวทางการร่างยุทธศาสตรค์วามร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงอตุสาหกรรม 71 

 

 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน การปรับกระบวนทัศน์การ
พัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของสปอ.: การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม  
 

 นโยบายและแผนแม่บทกระทรวงอุตสาหกรรม 
นโยบายต่างประเทศเสนอต่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนที่ 12 

 ประเด็นที่ 1 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการเช่ือมโยงในภูมิภาคและภูมิศาสตร์ในการเป็นศูนย์กลาง 
เพ่ือพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับเพ่ือนบ้านและประเทศในภูมิภาค การเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่
อุปทานในภูมิภาคและระดับโลก เช่น การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ/นิคมอุตสาหกรรมชายแดนเพ่ือเช่ือมโยง
การผลิตกับเพ่ือนบ้าน 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของสปอ.: การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและพัฒนาอุตสาหกรรมตาม
ศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือรองรับการเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตกับประเทศเพ่ือนบ้าน การ
ยกระดับอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการให้พร้อมกับการเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานในระดับ
ภูมิภาค 

 
 ประเด็นที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เป็นพลวัตภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือด้าน
อุตสาหกรรมกับต่างประเทศ ตาม Post-2015 Development Agenda เช่น การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของสปอ.: การส่งเสริมผู้ประกอบการให้ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบ
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
 ประเด็นที่ 3 แสวงหาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศในภูมิภาคและนอกภูมิภาคท่ีมี
ศักยภาพในการเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทาน พัฒนาฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพ่ือใช้ประกอบการกําหนดนโยบายภาครัฐและการตัดสินใจของเอกชน 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของสปอ.: การวางนโยบายในการขยายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายของผู้ผลิตเพ่ือให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปมีส่วนร่วมใน
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ห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาคหรือระดับโลก นอกจากน้ียังทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือใช้ในการบริหาร วางนโยบายหรือให้บริการแก่ผู้ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรม 

 
แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและขยายเครือข่ายการผลิตสู่ ต่างประเทศ 

( Internationalized industrial structure and clusters to capture global opportunities) ก า ร ส ร้ า ง
ความร่วมมือกันระหว่างประเทศผู้ผลิตน้ันจะทวีความสําคัญเพ่ิมมากขึ้น โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่ของ 
แต่ละประเทศร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในด้านของคุณภาพผลิตภัณฑ์ การลด
ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตและต้นทุนการผลิตเพ่ือนําไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับตลาดโลก 
การยกระดับเครือข่ายฐานผลิต บริการและการตลาดร่วมกันกับประเทศพันธมิตรจึงเป็นแนวทางหน่ึงสําหรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่ระดับสากลในอนาคต  

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของสปอ.: การวางนโยบายเพ่ือยกระดับคลัสเตอร์ของภาคอุตสาหกรรม และ

การเตรียมความพร้อมในการขยายเครือข่ายการผลิตไปยังต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในระยะยาว 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการให้เกิดความเข้มแข็งและย่ังยืน (Upgrade and 
create sustainable entrepreneur) จุดเร่ิมต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ันจําเป็นต้องเร่ิมต้นจากการ
ยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเน่ืองและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก โดย
แนวโน้มของความต้องการของผู้บริโภคในอนาคตมีแนวโน้มไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพดีและสามารถตอบสนองต่อ
การดําเนินชีวิตประจําวันได้ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายภายใต้การบริการและราคาที่มีความเหมาะสม การสร้าง
ความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการในแต่ละขั้นของห่วงโซ่คุณค่าในการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการผลิต
สินค้าและบริการ เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการจากผู้บริโภค ดังน้ัน การยกระดับ
ศักยภาพของผู้ประกอบการร่วมกับการพัฒนาคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมจึงนับเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เกิดการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งและย่ังยืน  
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของสปอ.: การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการ การ
สร้างความร่วมมือของผู้ประกอบการในห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือช่วยเหลือกันในการยกระดับ
อุตสาหกรรมและพัฒนาคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับโครงสร้างสนับสนุนอุตสาหกรรมเพ่ือการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอย่าง
บูรณาการ (Enhance competitive Industry platform) โครงสร้างสนับสนุนนับเป็นปัจจัยสําคัญที่จะส่งผล
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ต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมไทยต่อไปในอนาคต ทั้งในด้านของการปรับปรุงกฎระเบียบให้มีความเหมาะสม
ต่อสถานการณ์ในโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ โดยเฉพาะแนวโน้มของความร่วมมือทางการค้าที่มีเพ่ิมมากขึ้น
ในอนาคต การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบให้เท่าทันกับสถานการณ์ จะทําให้ผู้ประกอบการไทยสามารถช่วงชิง
ความได้เปรียบในการแข่งขันของตลาดโลกได้ นอกจากน้ียังควรสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดการรองรับการผลิตในรูปแบบคลัสเตอร์ต่อไปในอนาคต 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของสปอ.: การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยการคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม และการ
ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบให้เอ้ือต่อการลงทุนหรือการประกอบกิจการในภาคอุตสาหกรรม  

 
ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับโครงสร้างการผลิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ โดยเน้นการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและมาตรฐานให้ภาคอุตสาหกรรมมีความสามารถในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 
โดยมีกลยุทธ์ที่สําคัญ เช่น เสริมสร้างศักยภาพการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมเป้าหมาย พัฒนามาตรฐาน การ
ตรวจสอบรับรอง และการควบคุมกํากับดูแลเพ่ือเอ้ือต่อความปลอดภัยของประชาชนและพัฒนาอุตสาหกรรม
ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นต้น 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของสปอ.: การพัฒนาอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ 
การกํากับดูแลให้ผู้ประกอบการดําเนินธุรกิจตามกฎระเบียบ คํานึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
และการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคม 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม เพ่ือสร้าง
โอกาสและลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมีกลยุทธ์ที่สําคัญ เช่น ปรับปรุงกฎหมายที่เอ้ือ
ต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบ
ข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพ่ือบูรณาการการทํางานและประกอบการตัดสินใจในการลงทุน  
พัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม เป็นต้น 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สปอ.: ปรับปรุงกฎระเบียบให้เอ้ือต่อการลงทุนและประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ในการบริหารหรือให้บริการแก่ประชาชน  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลด
ปัญหาการก่อมลภาวะและสร้างความยั่งยืนให้กับภาคอุตสาหกรรม โดยมีกลยุทธ์ที่สําคัญ เช่น พัฒนาปัจจัย
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แวดล้อมเพ่ือผลักดันและจูงใจให้สถานประกอบการมีการปรับปรุงระบบเพ่ือเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชน 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สปอ.: ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
และการเปิดให้ภาคสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อม  

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือพัฒนาระบบและความสามารถของบุคลากรในการ
ให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล โดยมีกลยุทธ์ที่สําคัญ เช่น 
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้สามารถผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารและการบริการที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สปอ.: การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ 
และการพัฒนาบุคลากรในเชิงรุก  

 
 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมและมาตรการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม (ดร. อรรชกา สีบุญเรือง) เฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับสปอ. 

ระยะเร่งด่วน 
- การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม 

o ผลักดันการปรับปรุงแก้ไขผังเมืองให้สอดคล้องกับความต้องการของภาค อุตสาหกรรม 
และรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 

ระยะกลางและระยะยาว 
- การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 

o ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ โดยเน้น 
การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม 

- การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม 
o ปรับปรุงขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาตต่างๆ ให้รวดเร็วมากย่ิงขึ้น เช่น การออกใบอนุญาต

และการอนุญาตตาม พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ พ.ร.บ. โรงงาน เป็น
ต้น เพ่ืออํานวยความสะดวกและลดขั้นตอนให้ผู้ประกอบการสามารถดําเนินธุรกิจได้
อย่างคล่องตัว 

o ปรับปรุงเอกสารและคู่มือการอนุมัติ อนุญาตให้ผู้ประกอบการเข้าใจได้ง่าย 
o ปรับปรุงฐานข้อมูลโรงงานระหว่าง กรอ. และ สอจ. ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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- การกํากับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างย่ังยืนเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
o เพ่ิมประสิทธิภาพการกําจัดขยะ/กากอุตสาหกรรม และเร่งรัดการนํากากอุตสาหกรรม 

เข้าสู่ระบบให้ได้ตามเป้าหมายที่กําหนด 
o ควบคุม กํากับ ดูแลโรงงานอุตสาหกรรมไม่ให้สร้างมลพิษสิ่งแวดล้อมทั้งทางนํ้า และทาง

อากาศต่อสังคมและชุมชน รวมถึงบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมผู้ประกอบการอย่าง
เข้มงวดเพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชน และสังคมได้อย่างย่ังยืน 

o ผลักดันการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) เพ่ือการพัฒนาที่
ย่ังยืน โดยระยะแรกให้ความสําคัญกับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 จังหวัดนําร่อง ได้แก่ 
จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา 

o ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพ่ือขับเคล่ือนภาค 
อุตสาหกรรมไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนตํ่าโดยเป็นการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
ยุทธศาสตร์ของ สปอ. 
ยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564 
 สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของ
กระทรวงเป็นแผนปฏิบัติงาน การจัดสรรทรัพยากร การบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงให้บรรลุเป้าหมาย
และเกิดผลสัมฤทธ์ิ ดังน้ัน แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 ประกอบ  
ด้วยส่วนสําคัญ ได้แก่ การพัฒนานโยบายการจัดสรรทรัพยากร การบูรณาการงาน และการพัฒนาองค์กรและ
บุคลากร ทั้งน้ีการดําเนินงานดังกล่าวต้องคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม ยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลักดันและบูรณาการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ เพ่ือผลักดัน
การนํานโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรมไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในทุกระดับ และมีระบบ
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการที่ผู้บริหารและผู้เก่ียวข้อง
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการกํากับการปฏิบัติงานและทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร โดยมีกลยุทธ์ดังน้ี 
 1) ผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) พัฒนากลไกด้านการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในเชิงยุทธศาสตร์ 
 3) สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาที่เก่ียวข้อง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม เพ่ืออํานวยความสะดวกในด้านการ
ลงทุนและการประกอบกิจการตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ โดยมีกลยุทธ์ 
ดังน้ี 
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 1) อํานวยความสะดวกในด้านการลงทุนและการประกอบกิจการ ตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถการ
แข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในภูมิภาค 
 2) บูรณาการกับหน่วยงานในพ้ืนที่ในการพัฒนาธุรกิจภาคอุตสาหกรรม 
 3) บูรณาการการจัดการผังเมืองในพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 
 4) พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืนๆ 
 5) สนับสนุนการจัดต้ังศูนย์ออกแบบและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือกํากับ
ดูแลสถานประกอบการให้ดําเนินการตามกฎหมายและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวด   
ล้อมโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ โดยมีกลยุทธ์ ดังน้ี 
 1) พัฒนาระบบกลไกในการกํากับ ดูแลภาคอุตสาหกรรมให้ดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 2) ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 3) พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและ
ชุมชน 
 4) เช่ือมโยงและเสริมสร้างความเข้าใจการประกอบการอุตสาหกรรมกับชุมชนและท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาระบบการให้
บริการและสร้างความพร้อมของบุคลากรให้สามารถบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี 
ธรรมาภิบาล โดยมีกลยุทธ์ ดังน้ี 
 1) ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ 
 2) บริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมสําหรับการบริหาร และการบริการได้อย่างถูก  
ต้องและรวดเร็ว 
 4) ส่งเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 
 5) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
 
 สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมุ ่งมั่นผลักดันแผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564 ให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย โดยผ่านหน่วยงานในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งรวมทั้งสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด โดยร่วมมือกันผลักดันการ
ดําเนินงานผ่านแผนงาน/โครงการที่เก่ียวข้อง รวมท้ังการบูรณาการการดําเนินงานร่วมกัน 
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สรุปนัยของนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่มีต่อภารกิจและทิศทางการทํางานของ สปอ. 
 จากการทบทวนยุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสปอ. พบว่ามีประเด็นสําคัญที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ สปอ. ดังต่อไปน้ี 

1. การผลักดันยุทธศาสตร์ไปสู่ภาคปฏิบัติจริง ด้วยการบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานในพ้ืนที่  
2. การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายตามศักยภาพของพ้ืนที่ การพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ 
3. การส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีความย่ังยืน เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผลักดันการมีส่วนร่วม

ของภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและจัดการกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
4. การพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศภาคอุตสาหกรรม 
5. การพัฒนาศูนย์ออกแบบและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
6. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของธุรกิจอุตสาหกรรมของไทยให้พร้อมกับการเปิดเสรี

อาเซียน การเช่ือมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการและการเข้าไปมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานระดับ
ภูมิภาค 
 

 2.3.5.4 แนวทางการใช้ประโยชน์หรือต่อยอดโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของ สปอ. 
 

 การทําโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับ Technology Transfer เพ่ือ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เรื่อง New S-curves โดยส่งเสริมให้สถาบันเครือข่ายซึ่งมีความ
เช่ียวชาญในแต่ละประเด็นอยู่แล้วเป็นผู้ริเริ่มโครงการ ขณะที่ สปอ. จะทําหน้าที่เป็นหน่วย
ประสานงานหรืออํานวยความสะดวกให้กับหน่วยงานหรือสถาบันที่เก่ียวข้อง 

 เน่ืองจากกระบวนการเสนอโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของหน่วยงานภายใต้
กระทรวงอุตสาหกรรมน้ันจะต้องส่งให้ปลัดกระทรวงพิจารณาอนุมัติ ทาง สปอ. จึงควรมี
กลไกในการเก็บข้อมูลโครงการต่างประเทศของหน่วยงานต่างๆ ที่ผ่านการพิจารณาโดย
ปลัดกระทรวง เพ่ือใช้ในการวางนโยบายหรือยุทธศาสตร์ในการทําความร่วมมือกับ
ต่างประเทศต่อไป 

 สปอ. เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่จัดสรรงบประมาณในส่วนอุดหนุนให้แก่สถาบันเครือข่าย โดย
แต่ละสถาบันจะส่งโครงการมาให้ สปอ. พิจารณาขั้นต้น ก่อนจะส่งต่อไปยังสํานักงบประมาณ 
หาก สปอ. มีบทบาทหน้าที่ในการเข้าไปกํากับดูแลในส่วนของงบอุดหนุนมากขึ้น โดยส่งเสริม
ให้แต่ละสถาบันเสนอโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรม เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือกับต่างประเทศมากย่ิงขึ้น แต่อุปสรรคในปัจจุบันคือ 
สปอ. ไม่มีอํานาจหน้าที่ในการเข้าไปกํากับดูแลทิศทางหรือการดําเนินงานของสถาบัน
เครือข่าย เพียงแต่ทําหน้าที่ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนอุดหนุนให้เป็นไปตาม
โครงการที่เสนอไว้ 
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 การเพ่ิมบทบาทของสํานักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ปัจจุบันมีอยู่ที่
ออสเตรียและญี่ปุ่น เช่น สํานักงานออสเตรียได้เข้าร่วมประชุมกับองค์กรระหว่างประเทศ 
UNEDO เป็นประจํา ควรติดตามข้อมูลโครงการต่างๆ และประสานไปยังหน่วยงานหรือ
สถาบันที่เก่ียวข้องเพ่ือเข้าถึงโครงการความช่วยเหลือเหล่าน้ี เป็นต้น 

 การเพ่ิมส่วนงานด้านต่างประเทศภายใน สปอ. ที่จะเข้ามาช่วยดูแลโครงการความร่วมมือกับ
ต่างประเทศที่มีลักษณะแบบ Across Sectors 

 
2.3.6 สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย (สอน.) 
 
 2.3.6.1 ภารกิจหลักและทศิทางการทํางานที่ สอน. ให้ความสําคัญ 
 
 ในส่วนงานของสํานักคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย เมื่อพิจารณาวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผน
ยุทธศาสตร์และโครงสร้างองค์กร พบว่ามีภารกิจหลักที่สําคัญดังน้ี 

1. สอน. มีหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบาย แนวทางการพัฒนาและการกํากับดูแลอุตสาหกรรมอ้อย
และน้ําตาล และอุตสาหกรรมต่อเน่ืองให้สามารถเติบโตอย่างย่ังยืน อีกทั้งการส่งเสริมศักยภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมท้ังการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่อุตสาหกรรม 

2. การพัฒนาระบบและให้บริการข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการและ
กระบวนการผลิต โดยการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศน้ันจะตอบโจทย์ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ที่
เก่ียวข้องในภาคอุตสาหกรรม โดยข้อมูลสารสนเทศจะเก่ียวกับข้อมูลด้านวิชาการท่ีเป็นประโยชน์
ในการบริหารจัดการและการผลิตผ่าน Social Media เช่น ข้อมูลนํ้าฝน การพยากรณ์ผลผลิต 
ข้อมูลพ้ืนที่การปลูกอ้อย ข้อมูลราคาอ้อยและนํ้าตาล เป็นต้น ส่วนอีกกลุ่มหน่ึงคือ สอน. ใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลเพ่ือวางนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรม ใช้ประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหารในการกําหนดแนวทางให้กับอุตสาหกรรม และการพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือเช่ือมโยงกับ 
NSW เช่น ระบบการขออนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  

3. สอน. เน้นการปรับใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต อาทิ การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ นํามาใช้วางนโยบายหรือใช้ในการบริหารจัดการและการผลิต เช่น 
การผลิตอ้อยแปลงใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ (Modern Farm) การพัฒนาเคร่ืองจักรด้วย
เทคโนโลยี การพัฒนาอ้อยสายพันธ์ุใหม่ๆ เป็นต้น โดยสอน. ต้องการจะพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย
และน้ําตาลให้เป็นศูนย์กลางของ ASEAN 

4. ในด้านสิ่งแวดล้อม สอน. ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco 
Industrial Town) การให้ความสําคัญกับการพัฒนาพลังงานทางเลือกจากอุตสาหกรรมอ้อยและ
นํ้าตาลทราย 

5. การทบทวนพรบ. อ้อยและน้ําตาลทราย ให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 
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6. สอน. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยการสร้างระบบ
สนับสนุนให้เกิดการทําวิจัยและพัฒนา และกลไกการนํางานวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง 
สอน. มีแผนที่จะสนับสนุนการจัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ําตาลทราย ให้เป็น
ศูนย์กลางทางวิชาการในภูมิภาค  อีกทั้งการสร้างความร่วมมือทางวิชาการท้ังในไทยและ
ต่างประเทศ 

 
 2.3.6.2 ลักษณะโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของ สอน. 
 

ปัจจุบันสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทรายมีความร่วมมือกับต่างประเทศ 4 โครงการ 
วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่เป็นงานเชิงวิชาการและมีการทําเรื่องถ่ายทอดเทคโนโลยีบ้างเล็กน้อย ลักษณะของ
โครงการจะมีอยู่ 2 ระดับเป็นระดับองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรระดับโลก โครงการทั้งหมดประกอบด้วย
โครงการกับ NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization) ของญี่ปุ่น
ทําเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากชานอ้อย โดยทางญี่ปุ่นลงทุนสร้างโรงงานต้นแบบใน
ประเทศไทย ขณะที่ไทยต้องเป็นผู้ผลิตเอนไซม์ย่อยชานอ้อยเอง  โครงการเชิงวิชาการ เน่ืองมาจากการเป็น
สมาชิกขององค์การนํ้าตาลระหว่างประเทศ (International Sugar Organization : ISO) จะทํางานเชิง
วิชาการ ศึกษาข้อมูลอุตสาหกรรม ได้แก่ การบริโภคนํ้าตาลภายในประเทศ สํารวจราคาน้ําตาลภายในประเทศ
และสํารวจมาตรฐานนํ้าตาล อาทิ ความหวาน สี สิ่งปนเป้ือน เป็นต้น ในส่วนการเป็นสมาชิกขององค์กรวิจัย
นํ้าตาลโลก (World Sugar Research Organization) จะทําการศึกษาประโยชน์และโทษจากการบริโภค
นํ้าตาล ไทยจําเป็นต้องเข้าร่วมเน่ืองจากเป็นผู้ผลิตนํ้าตาลอันดับต้นของโลก สุดท้ายคือความร่วมมือในการ
ประชุมนักวิชาการอ้อยและนํ้าตาลนานาชาติ (International Society of Sugar Cane Technologists: 
ISSCT) เป็นการเข้าร่วมหรือการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเชิงวิชาการ แลกเปลี่ยนข้อมูลและเทคโนโลยีการ
ผลิตใหม่ๆ 
 
 2.3.6.3 ยุทธศาสตร์และนโยบายอุตสาหกรรมที่มีนัยต่อภารกิจและทศิทางการทํางานของ สอน. 
 
ยุทธศาสตร์และนโยบายของหน่วยงานต่างๆ 
 เน่ืองจากอํานาจหน้าที่ของ สอน. จะต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่สอน. และ
ดําเนินงานตาม พรบ. อ้อยและน้ําตาลทราย ในที่น้ีจะพิจารณายุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ดังน้ี 
 
 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 12 ก.ย. 2557 

 ข้อ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
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ข้อ 6.4 ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การ
ช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาดดูแล
ราคาสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาตํ่าผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สอน.: สอน. มีหน้าที่กํากับดูแลอุตสาหกรรมและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้

มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งชาวไร่อ้อย โรงงานและผู้บริโภค ดูแลเรื่องปริมาณและราคาของผลผลิต 
รวมทั้งการช่วยเหลือเกษตรกรในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  

 
 ข้อ 6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงประเภทต่างๆ ดําเนินการให้มีการสํารวจและผลิตก๊าซ
ธรรมชาติและน้ํามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และดําเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นโดย
หน่วยงานของรัฐและเอกชน ทั้งจากการใช้ฟอสซิลเป็นเช้ือเพลิงและจากพลังงานทดแทนทุกชนิด ด้วยวิธีการที่
เปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการ
พัฒนาพลังงาน 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สอน.: ส่งเสริมให้มีการพัฒนาพลังงานทางเลือกจากอุตสาหกรรมอ้อย
และน้ําตาล 

 
 ข้อ 6.15 ในด้านเกษตรกรรมดําเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การแบ่งเขตเพ่ือปลูกพืชผลแต่ละชนิด และการสนับสนุน
ให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพ่ิมบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการ
ส่งออกได้ แล้วแต่กรณีเพ่ือให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหน่ึง ซึ่งจะช่วยคานอํานาจของ
กลุ่มพ่อค้าเอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความสมดุลมากขึ้น 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สอน.: การวางแผนการทําเขตกรรมเพ่ือจัดสรรพ้ืนที่เพาะปลูก 

 
 ข้อ 6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ
ประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ต้ังแต่ต้นนํ้าจนถึงปลายน้ํา โดยการพัฒนาวัตถุดิบ
และกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปร
รูป เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาที่สําคัญของประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ และส่งเสริมอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
เทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ 
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 นัยที่มีต่อการทํางานของ สอน.: ส่งเสริมอุตสาหกรรมต้ังแต่ต้นนํ้าจนถึงปลายนํ้า ต้ังแต่การ
เพาะปลูกของชาวไร่อ้อย โรงงานอุตสาหกรรม ไปจนถึงอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เน้นการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีมาเพ่ิมประสิทธิภาพในอุตสาหกรรม 
 

 ข้อ 6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการ
สนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในด้าน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สอน.: ส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 
 
 ข้อ 6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคล่ือนได้อย่าง
จริงจัง ซึ่งจะทําให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ การใช้ดิจิทัล
รองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สอน.: สนับสนุนการใช้ดิจิทัลในการดูแลการเพาะปลูกและกระบวนการ
ผลิตในภาคอุตสาหกรรม  

 
 ข้อ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 ข้อ 7.1 เร่งส่งเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยายความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโทรคมนาคมที่
เช่ือมโยงระหว่างกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง /ใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การทําธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันในอาเซียน รวมทั้งการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าการลงทุน
ภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีผลใช้บังคับแล้ว  
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สอน.: การปรับปรุงกระบวนการขอหรือออกใบอนุญาตให้อยู่ในรูปแบบ
ของอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาไทยให้เป็นศูนย์กลางวิชาการด้านอ้อยและน้ําตาลทราย 
 

 ข้อ 7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพ 
แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น  
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 นัยที่มีต่อการทํางานของ สอน.: ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมอ้อย
และน้ําตาลทราย 
 

 ข้อ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรม 
 ข้อ 8.3 ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนํางานวิจัยและ
พัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือ
กลุ่มจังหวัด เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน 
 ข้อ 8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัย
และพัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาที่สําคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์
ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัยและกระจายในพ้ืนที่ต่างๆ เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การต้ังศูนย์วิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการสถาบัน และศูนย์วิจัย เป็นต้น 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สอน.: การสร้างระบบส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาที่ตอบโจทย์
ชาวไร่หรือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม รวมท้ังกลไกในการนํางานวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
จริง 
 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 

 2) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน โดยเน้นการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและย่ังยืน การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการ
ผลิตภาคเกษตร การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต การสร้างความมั่นคงในอาชีพ
และรายได้ให้แก่เกษตรกร การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ
ชุมชน การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร 
การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของสอน.: ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตให้แก่ชาวไร่ เพ่ือลดต้นทุนและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ นอกจากน้ียังให้
ความสําคัญกับการพัฒนาพลังงานทางเลือกจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาล 

 
 3) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนโดยเน้นการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 



บทที่ 2 รายละเอียดแนวทางการร่างยุทธศาสตรค์วามร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงอตุสาหกรรม 83 

 

 

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียมและเป็นธรรมการบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สอน.: การปรับใช้เทคโนโลยี การทําวิจัยและพัฒนา การคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรม 

4) ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทท่ีสร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการ
ดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การเคลื่อนย้ายแรงงาน การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับ
องค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากําไร  
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สอน.: การพัฒนาตนเองให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านอุตสาหกรรม
อ้อยและน้ําตาลในภูมิภาค การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาของ
ภาคอุตสาหกรรม 

 
 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 เตรียมความพร้อมในการรองรับและดําเนินงานหลังการเข้าสู่ Post-ASEAN 2015 การพัฒนาขีด
ความสามารถเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการดําเนินงานตามความร่วมมือระดับภูมิภาค และส่งเสริมให้ไทย
เป็นฐานของการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมท้ังเป็นฐานความร่วมมือในอาเซียน 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สอน.: การพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรม โดยการปรับใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม อีกทั้งส่งเสริมการทําวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้ไทยเป็นศูนย์กลาง
ทางด้านวิชาการในภูมิภาค 
 

 นโยบายและแผนแม่บทกระทรวงอุตสาหกรรม 
แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการให้เกิดความเข้มแข็งและย่ังยืน (Upgrade and 

create sustainable entrepreneur) จุดเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ันจําเป็นต้องเร่ิมต้นจากการ
ยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเน่ืองและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก โดย
แนวโน้มของความต้องการของผู้บริโภคในอนาคตมีแนวโน้มไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพดีและสามารถตอบสนองต่อ
การดําเนินชีวิตประจาวันได้ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายภายใต้การบริการและราคาที่มีความเหมาะสม ซึ่งการ
ยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการแต่เพียงอย่างเดียวน้ัน ไม่สามารถครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคได้



84 โครงการจัดทํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

ทั้งหมด จาเป็นต้องอาศัยการสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการในแต่ละขั้นของห่วงโซ่คุณค่าในการ
วิจัยและพัฒนา ตลอดจนการผลิตสินค้าและบริการ เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการจาก
ผู้บริโภค ดังน้ันการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการร่วมกับการพัฒนา คลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมจึง
นับเป็นสิ่งสําคัญที่จะทาให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งและย่ังยืน ในระยะกลางจะก้าวสู่การพัฒนาต่อ
ยอดการสร้างสรรค์สินค้าที่เน้นการใช้ทุนมนุษย์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและนวัตกรรมให้กับสินค้าและขยาย
ความร่วมมือของผู้ประกอบการในห่วงโซ่คุณค่ากับบริษัทขนาดใหญ่ภายในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
สําหรับการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยสู่บริษัทช้ันนําในโลกต่อไป เพ่ือนําไปสู่การยกระดับขีด
ความสามารถการผลิตไปสู่การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสินค้าและตลาด รวมท้ังการก้าวเข้าสู่เจ้าของตรา
สินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและสามารถควบคุมมาตรฐานการผลิตในเวทีโลกได้ในระยะยาว 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สอน.: ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การสร้างความเช่ือมโยงภายในอุตสาหกรรมให้เป็นคลัสเตอร์ เช่น 
การดูแลต้ังแต่ต้นนํ้าถึงปลายน้ํา ต้ังแต่ชาวไร่ ภาคอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาล จนถึง
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่างๆ  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับโครงสร้างสนับสนุนอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรม

อย่างบูรณาการ (Enhance competitive industry platform) โครงสร้างสนับสนุนนับเป็นปัจจัยสําคัญ
ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมไทยต่อไปในอนาคต ทั้งในด้านของการปรับปรุงกฎระเบียบให้มีความ
เหมาะสมต่อสถานการณ์ในโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ โดยเฉพาะแนวโน้มของความร่วมมือทางการค้าที่มี
เพ่ิมมากขึ้นในอนาคต การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบให้เท่าทันกับสถานการณ์ จะทําให้ผู้ประกอบการไทย
สามารถช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขันของตลาดโลกได้ ตลอดจนการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร
ในทุกระดับให้สามารถรองรับต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และการมีหน่วยงานกลางที่บริหารจัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมกับสังคมให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและร่วมมือกันพัฒนา
อุตสาหกรรมไทยต่อไป สิ่งเหล่าน้ีนับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการยกระดับโครงสร้างสนับสนุนอุตสาหกรรม แต่ใน
ระยะถัดไปน้ันจําเป็นต้องพัฒนาสู่การสร้างการยอมรับในศูนย์วิจัยและพัฒนาสินค้าของไทยในภูมิภาคเพ่ิมมาก
ขึ้น เพ่ือนําไปสู่การเป็นผู้กําหนดและมีบทบาทในการสร้างมาตรฐานของสินค้าให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง
นอกจากน้ียังควรสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เกิดการรองรับการผลิตใน
รูปแบบคลัสเตอร์ต่อไปในอนาคตได้ ส่วนในระยะยาวจําเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกันทั้ง
เครือข่ายการผลิต โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกันในภูมิภาคและมีบทบาทในการบริหารจัดการ
เครือข่ายการผลิตและบริการ จนสามารถส่งออกไปบริหารจัดการเครือข่ายการผลิตและบริการในภูมิภาคต่างๆ 
ของโลกได้ เพ่ือนําไปสู่การบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

 



บทที่ 2 รายละเอียดแนวทางการร่างยุทธศาสตรค์วามร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงอตุสาหกรรม 85 

 

 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สอน.: การปรับปรุงพรบ. อ้อยและน้ําตาล ให้มีความทันสมัยสอดคล้อง
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน การพัฒนาสถาบันวิจัยอ้อยและนํ้าตาลให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการใน
ภูมิภาค และการยกระดับสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาเครือข่ายการผลิต 
การเช่ือมโยงต้ังแต่ต้นนํ้าจนถึงปลายนํ้า  

 
ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับโครงสร้างการผลิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม โดยประยุกต์ใช้
ดิจิทัล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม พัฒนา
ผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งพัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรองและการควบคุม
กํากับดูแลเพ่ือเอ้ือต่อความปลอดภัยของประชาชนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สอน.: การส่งเสริมให้มีการทําวิจัยและพัฒนา กระตุ้นให้เกิดการนํามาใช้
ประโยชน์จริง อีกทั้งการปรับใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการให้
ความสําคัญกับบุคลากรในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้สามารถตอบโจทย์ของผู้ประกอบการ
ในภาคอุตสาหกรรม นอกจากน้ียังต้องปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบรับรอง การขอหรือออก
ใบอนุญาตให้มีความสะดวกรวดเร็ว 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม โดย

ปรับปรุงกฎหมายท่ีเอ้ือต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม กําหนดทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือบูรณาการการทํางานและ
ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สอน.: สอน. มีหน้าที่ในการเสนอแนะมาตรการและกําหนดทิศทางของ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทราย รวมถึงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการ
ดําเนินธุรกิจ เช่น ข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูลราคาอ้อยและน้ําตาลทราย เป็นต้น ทั้งน้ี สอน. มี
แผนที่จะปรับปรุงพรบ. อ้อยและน้ําตาลทรายให้สอดคล้องต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริม

สถานประกอบการให้มีการพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 
 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สอน.: การพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายให้เป็นเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กร โดยปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
จัดหาเคร่ืองมือจัดการองค์ความรู้เพ่ือยกระดับศักยภาพการปฏิบัติงาน พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
ให้สามารถผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการบริหารและการบริการที่มีประสิทธิภาพ 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สอน.: การปรับโครงสร้างองค์กรเพ่ือเอ้ือต่อการทํางานอย่างมี

ประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรให้สามารถตอบโจทย์และรองรับต่อความต้องการของ
ผู้ประกอบการ และในองค์กรมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการทํางาน ในการพัฒนา
ฐานข้อมูล การทําระบบขออนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือรองรับการเช่ือมต่อ
กับ National Single Window 

 
 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมและมาตรการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม (ดร. อรรชกา สีบุญเรือง) เฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับ สอน. 

ระยะเร่งด่วน 
- การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 

o ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทราย 

ระยะกลางและระยะยาว 
- การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 

o ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ โดยเน้น
การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม 

o การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน โดยเร่งดําเนินการจัดทํา
ข้อตกลงการยอมรับร่วมกันของสินค้าด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และ
เช่ือมโยง National Single Window : NSW ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

- การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม 
o ปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ให้มีความสอดคล้องกับ

สถานการณ์ในปัจจุบัน 
- การกํากับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างย่ังยืนเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
o ผลักดันการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) เพ่ือการพัฒนาที่

ย่ังยืน โดยระยะแรกให้ความสําคัญกับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 จังหวัดนําร่อง ได้แก่ 
จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา  
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ยุทธศาสตร์ของ สอน. 
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สรุปนัยของนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่มีต่อภารกิจและทิศทางการทํางานของ สอน. 
 จากการทบทวนยุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ สอน. พบว่ามีประเด็นสําคัญที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ สอน. ดังต่อไปน้ี 

1. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและภายในองค์กร สอน. จุดประสงค์เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ 
นอกจากน้ียังใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ชาวไร่และ
ผู้ประกอบการ อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดทิศทางและวางนโยบายของ สอน. การเตรียม
ฐานข้อมูลเพ่ือเช่ือมโยงกับ National Single Window 

2. การยกระดับให้เป็นศูนย์กลางทางด้านวิชาการภายในอาเซียน 
3. ส่งเสริมให้เกิดการทําวิจัยและพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม และสร้างกลไกที่ทําให้เกิดการ

นํางานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้จริง 
4. การผลักดันให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ให้เป็นอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ การให้ความสําคัญกับการพัฒนาพลังงานทางเลือกจากภาคอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทราย 
5. การแก้ไข พรบ. อ้อยและน้ําตาลทรายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจบัุน และการปรับปรุงการ

ให้บริการ เช่น การขอหรือออกใบอนุญาต โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เขา้มาช่วยอํานวยความสะดวก 
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 2.3.6.4 แนวทางการใช้ประโยชน์หรือต่อยอดโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของ สอน. 

 แสวงหาความร่วมมือเพ่ือพัฒนา Smart farm โดยรับองค์ความรู้ เครื่องจักรและเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ อาทิ สารดูดซับนํ้าของเยอรมัน ระบบการจัดการนํ้าและการปลูกจาก
บราซิล เป็นต้น  

 ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยเชิงนิเวศ ลดการเผาไร่อ้อยก่อนตัดด้วยการจูงใจให้เกษตรกรนํายอด
อ้อยและใบอ้อยมาเพ่ิมมูลค่าทํากากอาหารสัตว์ อาจเรียนรู้จากยุโรป 

 แสวงหาความร่วมมือจากญี่ปุ่น เยอรมัน ออสเตรเลียและอินเดีย ในการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ การใช้ Big Data ในการทําเกษตรกรรม 

 แสวงหาความร่วมมือเก่ียวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการพัฒนาเคร่ืองจักร
ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาล เน่ืองจากไทยพ่ึงพาการนําเข้าสูง ตัวอย่างประเทศท่ีควร
ทําความร่วมมือ ญี่ปุ่น ยุโรป ออสเตรเลีย ไต้หวัน เป็นต้น 

 แสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง อาทิ พลังงานชีวภาพ 
พลาสติกชีวภาพ Biochemical เป็นต้น 

 แสวงหา Partner ในลักษณะการเข้าไปลงทุนปลูกอ้อยและผลิตนํ้าตาลในประเทศนั้นๆ  
 
2.3.7 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 
 
 2.3.7.1 ภารกิจหลักและทศิทางการทํางานที่ กนอ. ใหค้วามสาํคัญ 
 
 ในส่วนงานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จากการพิจารณาวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผน
ยุทธศาสตร์และโครงสร้างองค์กรพบว่ามีภารกิจหลักทีส่ําคญั ดังน้ี 

1. กนอ. เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดําเนินงานภายใต้ พรบ. การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดูแลทั้งนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม 

2. ทําหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม ปัจจุบันได้ขยายขอบเขตจาก
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่ภาคบริการ โดยการจัดต้ังนิคมฯ มี 2 รูปแบบ คือ จัดต้ังเองโดยกนอ. 
หรือการสนับสนุนให้เอกชนเข้ามาลงทุนหรือร่วมดําเนินงานร่วมกันเป็นผู้พัฒนานิคมฯ การ
จัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือส่งเสริมให้เอกชน
เข้ามาลงทุนด้านสิ่งอํานวยความสะดวกภายในนิคมฯ นอกจากน้ีกนอ. ยังเป็นหน่วนงานท่ีให้
อนุญาตหรืออนุมัติในการประกอบกิจการนิคมอุตสาหกรรม 

3. ประเด็นสําคัญคือการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ภายในปี 2562 ทั้งน้ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจะหมายรวมถึงท่าเรืออุตสาหกรรมด้วย โดย
กนอ. จะปฏิบัติตามแผนแม่บทพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
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และมีการทําบันทึกความร่วมมือในการพัฒนานิคมฯ มาบตาพุดกับจังหวัดคิตะคิวชู ประเทศ
ญี่ปุ่น เพ่ือเป็นต้นแบบในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในไทย  

4. กนอ. ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการและกํากับดูแลนิคมฯ และท่าเรือ โดยคํานึงถึง
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการวางแผนรับมืออุบัติภัยภาคอุตสาหกรรม เพ่ือความ
ปลอดภัยต่อชุมชนและสังคม 

 
 2.3.7.2 ลักษณะโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของ กนอ. 
 
 การนิคมอุตสาหกรรมมีโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ 1 โครงการ คือ ความร่วมมือกับเมือง 
คิตะคิวชู (Kitakyushu) ประเทศญี่ปุ่น จุดประสงค์เพ่ือเรียนรู้เรื่องการพัฒนา Eco Industrial Town การ
บริหารจัดการนิคมโดยคํานึงถึงประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีที่ใช้ในการรีไซเคิล เช่น 
Waste Recycling Complex   
 
 2.3.7.3 ยุทธศาสตร์และนโยบายอุตสาหกรรมที่มีนัยต่อภารกิจและทศิทางการทํางานของกนอ. 
 
ยุทธศาสตร์และนโยบายของหน่วยงานต่างๆ 
 เน่ืองจากอํานาจหน้าที่ของกนอ. จะต้องปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่หรือตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย และดําเนินงานภายใต้พรบ. การนิคมอุตสาหกรรม ในที่น้ีจะพิจารณา
ยุทธศาตร์ของหน่วยงานต่างๆ ดังน้ี 
 
 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 12 ก.ย. 2557 

 ข้อ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ข้อ 6.12 ในระยะยาวพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคม ด้านการคมนาคมทางน้ํา

โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางลํานํ้าและชายฝั่งทะเล เพ่ือลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เริ่มจากการ
เร่งรัดพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่งที่ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดัน
ให้ท่าเรือในลํานํ้าเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเช่ือมโยงกับ
ท่าเรือแหลมฉบังรวมทั้งการขุดลอกร่องนํ้าลึก 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ กนอ. : ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท่าเรือที่มีอยู่เดิมหรือสร้างท่าเรือ

ใหม่ๆ หรือผลักดันให้เอกชนเข้ามาลงทุนหรอืร่วมดําเนินการ 
 

ข้อ 6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ โดยจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจนพร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายและมาตรการที่จะ
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แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาด้านการเงินและการดําเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
ตลอดจนพิจารณาความจําเป็นในการคงบทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจเป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพของรัฐในการพัฒนาประเทศและพัฒนากลไกการ
กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่เข้มแข็ง เพ่ือให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม คํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศส่วนรวม
คุ้มครองผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการประชาชนได้ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ 
รวมทั้งมีการบริหารจัดการหนี้ทั้งในส่วนที่รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจรับภาระอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเพ่ือ
ลดภาระทางการคลัง 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ กนอ. : การปรับปรุงการดําเนินงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

และปรับบทบาทหน้าที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น การหันมาให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นประเด็นที่
ถูกจับตามองในภาคอุตสาหกรรม การสนับสนุนให้จัดต้ังนิคมฯ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือ
สอดคล้องกับนโยบายขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นต้น 
 

 ข้อ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
ข้อ 7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเร่ิมจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการ

คมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศ เพ่ือรองรับการเช่ือมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุน
ข้ามแดน โดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และสิ่งอํานวย
ความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเน่ือง โดยในระยะแรกให้ความสําคัญกับด่าน
ชายแดนที่สําคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ 
ซึ่งจะทําให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์สามารถเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับ
ปริมาณการเดินทางและการขนส่งที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ กนอ. : การผลักดันให้เกิดการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในเขต

เศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือการใช้ประโยชน์จากความเช่ือมโยงระหว่างประเทศในการขนส่งวัตถุดิบ 
ปัจจัยการผลิต หรือแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน และการเข้าถึงตลาดในประเทศเพ่ือน
บ้าน 

  



บทที่ 2 รายละเอียดแนวทางการร่างยุทธศาสตรค์วามร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงอตุสาหกรรม 93 

 

 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน โดยเน้นการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและย่ังยืน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียมและเป็นธรรมการบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ กนอ. : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ 
โดยการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมให้รองรับต่อความต้องการ ทั้งการ
จัดสรรพ้ืนที่นิคมฯ ใหม่ๆ หรือการจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกท้ังสาธารณูปโภและ
สาธารณูปการภายในนิคม และการปรับปรุงกระบวนการขออนุญาตต่างๆ ให้มีความสะดวก
รวดเร็ว  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
โดยเน้นการพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค
ต่างๆ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค การสร้างความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย
รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ กนอ. : เตรียมความพร้อมทั้งพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือ
อุตสาหกรรมให้เพียงพอและได้มาตรฐานเพ่ือรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน โดยเน้นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและ
ขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

 นัยที่มี ต่อการทํางานของ กนอ . : การส่งเสริมให้นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นนิคม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
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 นโยบายและแผนแม่บทกระทรวงอุตสาหกรรม 
นโยบายต่างประเทศเสนอต่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนที ่12 

ประเด็นที่ 1 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการเช่ือมโยงในภูมิภาคและภูมิศาสตร์ในการเป็นศูนย์กลาง 
เพ่ือพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับเพ่ือนบ้านและประเทศในภูมิภาค การเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่
อุปทานในภูมิภาคและระดับโลก โดยส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ ยกระดับผู้ประกอบการสู่สากล เพ่ิม
บทบาทไทยในเวทีโลก จัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ/นิคมอุตสาหกรรมชายแดนเพ่ือเช่ือมโยงการผลิตกับเพ่ือน
บ้าน 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ กนอ. : การผลักดันให้มีการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมภายในพื้นที่เขต

เศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

ประเด็นที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เป็นพลวัตภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ เตรียมพร้อมอุตสาหกรรมเพื่อรับมือกับ Post-
ASEAN 2015 ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ กนอ. : การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมเพ่ือ

รองรับการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ การลดขั้นตอนการขออนุญาตและการสร้างสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรม เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการดําเนิน
ธุรกิจ 
 

แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 
ข้อ 3) ยกระดับโครงสร้างสนับสนุนอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอย่างบูรณาการ

(Enhance competitive industry platform) โครงสร้างสนับสนุนนับเป็นปัจจัยสําคัญที่จะส่งผลต่อการ
พัฒนาของอุตสาหกรรมไทยต่อไปในอนาคต ทั้งในด้านของการปรับปรุงกฎระเบียบให้มีความเหมาะสมต่อ
สถานการณ์ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้
เกิดการรองรับการผลิตในรูปแบบคลัสเตอร์ต่อไปในอนาคตได้ 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ กนอ. : การปรับปรุงขั้นตอนกฎระเบียบต่างๆ ให้เอ้ือต่อการดําเนิน

ธุรกิจ และการส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพ่ือพัฒนาให้นิคมและท่าเรืออุตสาหกรรม
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากย่ิงขึ้น 
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ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับโครงสร้างการผลิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ 2) 

เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรมให้มีความได้เปรียบใน
การแข่งขัน 4) เสริมสร้างศักยภาพการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5) พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบ
รับรอง และการควบคุมกํากับดูแลเพื่อเอ้ือต่อความปลอดภัยของประชาชนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน  

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ กนอ. : การพัฒนาพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมให้เอ้ือต่อการรวมกลุ่ม

ของผู้ประกอบการในกลุ่มคลัสเตอร์หรือห่วงโซ่อุปทานเดียวกัน อีกทั้งกนอ. มีหน้าที่ช่วย
กํากับดูแลนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย การสร้างความรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัยของชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือสร้าง
โอกาสและลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมีกลยุทธ์ที่สาคัญ ดังน้ี 1) ปรับปรุงกฎหมายท่ี
เอ้ือต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 3) พัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือ
ส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของกนอ. : การปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการในการขออนุมัติหรือ

อนุญาตในการดําเนินงาน เพ่ือความสะดวกรวดเร็วของผู้ประกอบการ และการสนับสนุนการ
จัดต้ังนิคมฯ ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือรองรับการใช้ประโยชน์จากความเช่ือมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือลด
ปัญหาการก่อมลภาวะและสร้างความย่ังยืนให้กับภาคอุตสาหกรรม โดยมีกลยุทธ์ที่สาคัญ ดังน้ี 1) ส่งเสริม
สถานประกอบการให้มีการพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 2) พัฒนา
ปัจจัยแวดล้อมเพ่ือผลักดันและจูงใจให้สถานประกอบการมีการปรับปรุงระบบเพ่ือเป็นมิตรกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 4) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5) พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและ
จัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชน 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ กนอ. : การส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการวางแผน

ป้องกันหรือเฝ้าระวังอุบัติภัยจากภาคอุตสาหกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือ
ความปลอดภัยของชุมชน 
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นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมและมาตรการขับเคล่ือนภาคอุตสาหกรรมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม (ดร. อรรชกา สีบุญเรือง) เฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับ กนอ. 

ระยะเร่งด่วน  
- การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 

o ส่ง เสริมการรวมกลุ่ม อุตสาหกรรม  (Cluster) ที่มีศักยภาพในแต่ละพ้ืนที่  เ ช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน / อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ / 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี / อุตสาหกรรมไอทีดิจิทัลและฟิล์ม / อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
/ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รวมท้ัง ผลักดันการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เฉพาะสินค้า เช่น Rubber City / Halal เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ
สร้างเศรษฐกิจภายในประเทศ ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือวางรากฐานเศรษฐกิจของประเทศ 

- การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม 
o ส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ที่มีศักยภาพในการ

รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมไทย โดยระยะแรกให้ความสําคัญด่านชายแดน
ที่สําคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึกและบ้าน
คลองใหญ่ 

ระยะกลางและระยะยาว 
- การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 

o ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ โดยเน้น 
การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม 

o การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน โดยเร่งดําเนินการจัดทํา
ข้อตกลงการยอมรับร่วมกันของสินค้าด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และ
เช่ือมโยง National Single Window : NSW ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

- การกํากับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างย่ังยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

o ผลักดันการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) เพ่ือการพัฒนาที่
ย่ังยืน โดยระยะแรกให้ความสําคัญกับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 จังหวัดนําร่อง ได้แก่ 
จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา 

o ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพ่ือขับเคล่ือนภาค 
อุตสาหกรรมไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนตํ่าโดยเป็นการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ยุทธศาสตร์ของ กนอ. 
 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้กําหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ทั้งในระดับรัฐวิสาหกิจในภาพรวมและระดับองค์กร คือ “ยกระดับนิคม
อุตสาหกรรมให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และจัดหาพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเพ่ือรองรับการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม” มีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 
 
ระยะสั้น 

1. กํากับโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด 
2. ดําเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสําหรับนิคมอุตสาหกรรมทั่วทั้ง

ประเทศ 
3. พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมที่

เก่ียวเน่ือง รวมท้ังประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดการยอมรับ 
4. ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้เกิดความมั่นใจเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมบริเวณนิคม

อุตสาหกรรม รวมถึงเผยแพร่ผลการดําเนินงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และ 
CSR 

5. เพ่ิมความสําคัญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะการบริหารเงินสดเพ่ือ
การลงทุนและบริหารพ้ืนที่เหลือขายในนิคมอุตสาหกรรมที่ดําเนินการเอง 

6. ร่วมกันจัดทําแผนป้องกัน/รองรับภัยพิบัติอย่างย่ังยืน 
ระยะยาว 

1. พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของนิคมอุตสาหกรรม 
2. เตรียมศักยภาพของนิคมอุตสาหกรรม การให้บริการ และบุคลากร เพ่ือรองรับการขยายตัวในภาคการ

ลงทุนจากการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
สรุปนัยของนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่มีต่อภารกิจและทิศทางการทํางานของ กนอ. 

1. การขยายขอบเขตการพัฒนาพ้ืนที่นิคมภาคอุตสาหกรรมไปสู่ภาคบริการมากขึ้น เช่น เรื่องการจัดการ 
Logistic และการพัฒนาพ้ืนที่นิคมฯ ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 

2. การสร้างนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือใช้ประโยชน์จากความเช่ือมโยงภายในอาเซียน 
และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะสินค้า เช่น โครงการเมืองยาง (Rubber City) ที่สงขลา 
โครงการพลาสติกพาร์ค (Plastic Park) ที่จังหวัดตากเพ่ือเช่ือมโยงเข้าสู่ประเทศเมียนมา เป็นต้น 

3. การยกระดับให้ทุกนิคมอุตสาหกรรมเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) การ
สร้างความตระหนักในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยต่อชุมชนและสังคม 
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 2.3.7.4 แนวทางการใช้ประโยชน์หรือต่อยอดโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของ กนอ. 
 

 แสวงหาความร่วมมือใหม่ๆ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา Eco Industrial Town เช่น ความ
ร่วมมือกับเยอรมัน ถ่ายทอดระบบการจัดการและการเช่ือมโยงระหว่างโรงงาน อาทิ ขยะจาก
โรงงานหน่ึงอาจเป็นวัตถุดิบของอีกโรงงานหน่ึง เป็นต้น 

 ศึกษาต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมในต่างประเทศที่เก่งในด้านต่างๆ  เช่น เรียนรู้การจัดการ
นิคมอุตสาหกรรมต่างประเทศที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือเตรียมความพร้อมด้าน Facilities 
ของนิคม รองรับนโยบาย New S-curves และนิคมอุตสาหกรรมภาคบริการ 

 
2.3.8 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
 
 2.3.8.1 ภารกิจหลักและทศิทางการทํางานที่ สศอ. ให้ความสําคัญ 
 
 สศอ. ทําหน้าที่เสมือน Think Tank ของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติงาน ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน มีส่วน
ร่วมในการกําหนดทิศทางอุตสาหกรรมของประเทศ มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมเพ่ือใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการกําหนดทิศทางหรือเสนอแนะนโยบาย โดยข้อมูลได้จากการสํารวจ รวบรวมและวิเคราะห์เชิงลึก 
ข้อมูลสารสนเทศเหล่าน้ีจะเป็นข้อมูลที่แสดงถึงแนวโน้มของภาคอุตสาหกรรม การเตือนภัยอุตสาหกรรม การ
แสดงภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา และดัชนีอุตสาหกรรม หน้าที่หลักของ สศอ. แบ่งได้ดังน้ี 

1. ด้านนโยบาย สศอ. มีหน้าที่เสนอแนะนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของกระทรวงให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาล จัดทําแผนแม่บท แผนปฏิบัติ
งาน โครงการหรือมาตรการต่างๆ นอกจากน้ี สศอ. ยังมีหน้าที่เสนอแนะนโยบายและกําหนด
แนวทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ 
เช่น WTO, APEC, ASEAN เป็นต้น  

2. ติดตาม ประสานงาน และประเมินผล การปฏิบัติตามแผนงานและโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

3. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมและ
ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เพ่ือใช้กําหนดนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
นอกจากน้ี ยังจัดทําข้อมูลแสดงแนวโน้มของภาคอุตสาหกรรม การเตือนภัยและดัชนีอุตสาหกรรม 

  



บทที่ 2 รายละเอียดแนวทางการร่างยุทธศาสตรค์วามร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงอตุสาหกรรม 99 

 

 

 2.3.8.2 ลักษณะโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของ สศอ. 
 

สําหรับบทบาทของ สศอ. ในการทําโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนใหญ่จะทําหน้าที่เป็น 
Focal Point หรือได้รับมอบหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรมในการเป็นตัวแทน National Focal Point 
นอกจากน้ี ยังทํางานสนับสนุนโครงการความร่วมมือของหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็ต้องผลักดัน agenda ของตนเอง ในการแสวงหาความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ ปัจจุบันสามารถแบ่งโครงการได้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ใน
ส่วนของความร่วมมือระดับประเทศทาง สศอ. เป็น Focal point ในการจัดประชุมกับไต้หวันและการจัด
ประชุมในกรอบความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ส่วนความร่วมมือระดับภูมิภาคมีส่วนงานที่สืบเน่ืองจาก
โครงการต่างประเทศของหน่วยงานนอกกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ โครงการสืบเน่ืองจากกระทรวงพาณิชย์ 
ในการทําความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ซึ่งทาง 
สศอ. เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าร่วมประชุมในหัวข้อ Committee on Trade & Investment, Market 
Access Group, Automotive Dialogue, Chemical Dialogue และ  Human Resource Development 
โครงการสืบเน่ืองจากกระทรวงการต่างประเทศ Asia-Europe Meeting (ASEM) เข้าร่วมประชุมประเด็นด้าน
ความมั่นคง โครงการสืบเน่ืองจากการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สศอ. มีหน้าที่เป็น 
National Focal Point ให้แก่กระทรวงอุตสาหกรรม และโครงการจากข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ
ลุ่มแม่ นํ้าอิระวะดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Aeyawadee-Chaopraya-Mekong Economic Coorperation: 
ACMECS) เป็นความร่วมมือเชิงวิชาการในการฝึกอบรมการพัฒนานโยบายด้านอุตสาหกรรม สุดท้ายคือ
โครงการความร่วมมือระดับโลก ได้แก่ โครงการสืบเน่ืองจากการเป็นสมาชิก WTO สศอ. ทําข้อมูล Trade 
Policy Review ให้กระทรวงพาณิชย์ และโครงการของ UNIDO  กระทรวงอุตสาหกรรมทําหน้าที่ เป็น 
National Focal Point ส่วน สศอ. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็น Contact Point 
 
 2.3.8.3 ยุทธศาสตร์และนโยบายอุตสาหกรรมที่มีนัยต่อภารกิจและทศิทางการทํางานของ สศอ. 
 
ยุทธศาสตร์และนโยบายของหน่วยงานต่างๆ 
 เน่ืองจากอํานาจหน้าที่ของสศอ. จะต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ สศอ. 
หรือที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย และราชการอ่ืนๆ ที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัด
กระทรวงโดยเฉพาะ ในที่น้ีจะพิจารณายุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ดังน้ี 
  



100 โครงการจัดทํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 12 ก.ย. 2557 
 ข้อ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ข้อ 6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ
ประเทศ ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ และ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สศอ.: เสนอแนะนโยบายหรือโครงการท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรมที่

สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ และการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 ข้อ 6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการ
สนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในด้าน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สศอ.: การช่วยเหลือและเพ่ิมขีดความสามารถให้แก่ SMEs โดยการ
ให้บริการข้อมูลภาคอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจในการดําเนิน
ธุรกิจได้ อีกทั้งการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือต่างประเทศ เพ่ือเปิดตลาดให้แก่ SMEs ที่
ต้องการขยายการลงทุนไปต่างประเทศ 

 
 ข้อ 6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคล่ือนได้อย่าง
จริงจัง ซึ่งจะทําให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึง
การผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล 
อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ภาคส่ือสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของสศอ.: การส่งเสริมการใช้นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะการนํามาใช้
ประโยชน์ในอุตสาหกรรม 
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 ข้อ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 ข้อ 7.1 เร่งส่งเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยายความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโทรคมนาคมที่
เช่ือมโยงระหว่างกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การทําธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันในอาเซียน รวมทั้งการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าการลงทุน
ภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีผลใช้บังคับแล้ว เร่งขยายการจัดทําข้อตกลงการ
ยอมรับร่วมกันของสินค้าด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยให้ความสําคัญต่อสินค้าที่ประเทศไทยมี
ศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สศอ.: การกําหนดนโยบายและแนวทางความร่วมมือกับต่างประเทศ 
โดยเฉพาะในอาเซียน เน้นการสร้างความเช่ือมโยงทางด้านอุตสาหกรรม การสร้างเครือข่ายการ
ผลิตและการทําความตกลงร่วมกันเก่ียวกับการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน  

 
 ข้อ 7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเร่ิมจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเช่ือมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุน
ข้ามแดน โดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และสิ่งอํานวย
ความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเน่ือง โดยในระยะแรกให้ความสําคัญกับด่าน
ชายแดนที่สําคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ 
ซึ่งจะทําให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์สามารถเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับ
ปริมาณการเดินทางและการขนส่งที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สศอ.: การเสนอนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมในแต่ละพ้ืนที่ให้
สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละเขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนา National Single Window 
โดยใช้ประโยชน์จากการที่ สศอ. เป็นเสมือนศูนย์ข้อมูลของกระทรวงท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล
จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 ข้อ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม 
 ข้อ 8.3 ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนํางานวิจัยและ
พัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือ
กลุ่มจังหวัด เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน 
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 นัยที่มีต่อการทํางานของสศอ.: การวางนโยบายส่งเสริมงานวิจัยในระดับพ้ืนที่ ให้สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการในแต่ละพ้ืนที่ และการสร้างกลไกให้สามารถนํางานวิจัยไปต่อยอดให้
เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน โดยเน้นการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและย่ังยืน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียมและเป็นธรรม การบริหารจัดการ
เศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สศอ.: การส่งเสริมการทําวิจัยและพัฒนา การพัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้ภาคอุตสาหกรรมของไทย 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
โดยเน้นการพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค
ต่างๆ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค การสร้างความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทท่ี
สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยใน
ต่างประเทศ การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่
ไม่แสวงหากําไร การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว การส่งเสริมให้ประเทศ
ไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค การ
ปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศต้ังแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สศอ.: การกําหนดแนวทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกับ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะความเชื่อมโยงกันภายในภูมิภาค เพ่ือรองรับการขยายการลงทุนไปยัง
ต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย แนวทางในการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และการ
หาแนวทางการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
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 นโยบายและแผนแม่บทกระทรวงอุตสาหกรรม 
นโยบายต่างประเทศเสนอต่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนที่ 12 

 ประเด็นที่ 1 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการเช่ือมโยงในภูมิภาคและภูมิศาสตร์ในการเป็นศูนย์กลาง 
เพ่ือพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับเพ่ือนบ้านและประเทศในภูมิภาค ได้แก่ การเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่
อุปทานในภูมิภาคและระดับโลก และการสนับสนุนการลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือสร้างห่วงโซ่การผลิตใน
ระดับภูมิภาค  
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สศอ.: การกําหนดแนวทางความร่วมมือในภูมิภาค เพ่ือสนับสนุนการ
เช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตในภูมิภาค และการวางบทบาทของไทยให้เป็นศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทาน 

 
 ประเด็นที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เป็นพลวัตภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ได้แก่ เตรียมพร้อมอุตสาหกรรมรับมือกับ 
Post-ASEAN 2015 และส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับต่างประเทศ ตาม Post-2015 
Development Agenda 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สศอ.: การเตรียมความพร้อมและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้แก่ผู้ประกอบการเพ่ือรองรับการเปิดเสรีอาเซียน และการวางแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ
ด้านอุตสาหกรรมร่วมกันในอาเซียน   

 
 ประเด็นที่ 3 แสวงหาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศในภูมิภาคและนอกภูมิภาคท่ีมี
ศักยภาพในการเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทาน 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สศอ.: การแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ การวางนโยบายและ
กําหนดแนวทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือตอบโจทย์เก่ียวกับการเช่ือมโยงห่วง
โซ่อุปทานในภูมิภาค  

 
แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและขยายเครือข่ายการผลิตสู่ ต่างประเทศ 

( Internationalized Industrial structure and clusters to capture global opportunities) โ ด ย ใ ช้
ศักยภาพของประเทศต่างๆ เพ่ือสร้างโอกาสในตลาดโลก การสร้างความร่วมมือกันระหว่างประเทศผู้ผลิต โดย
อาศัยศักยภาพท่ีมีอยู่ของแต่ละประเทศร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด การร่วมมือกันระหว่าง
ประเทศน้ันไม่เพียงแต่ประโยชน์ในด้านของเครือข่ายฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงเท่าน้ัน แต่ยังครอบคลุม
ถึงการสร้างและขยายการบริการและการตลาดไปยังประเทศพันธมิตร ส่วนในระยะกลางน้ันจะต้องสานต่อ
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เครือข่ายการผลิต โดยเพ่ิมบทบาทในเครือข่ายการผลิตไปสู่การบริหารจัดการเครือข่ายการผลิตของอาเซียน 
รวมท้ังพัฒนาช่องทางการดําเนินการตลาดอย่างต่อเน่ืองทั้งการให้บริการและจําหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า
ไทยในอาเซียน อย่างไรก็ดี การขยายฐานการผลิตไปในอาเซียนอย่างเดียวคงไม่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้ ดังน้ัน ในระยะยาวของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยจําเป็นต้องขยายฐานการ
ผลิตไปสู่กลุ่มประเทศที่มีศักยภาพในด้านของแรงงานและวัตถุดิบอย่างต่อเน่ือง เช่น ประเทศในกลุ่มแอฟริกา
ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการยกระดับเครือข่ายการผลิตอย่างต่อเน่ือง ควบคู่กับการขยายฐานตลาด
สินค้าและบริการไปในกลุ่มประเทศดังกล่าว 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สศอ.: การแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยระยะแรกอาจเป็น

ความร่วมมือภายในอาเซียน ในการเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตและการแสวงหาตลาดในภูมิภาค 
ในระยะกลางอาจจะยกระดับไทยให้เป็นผู้บริหารเครือข่ายการผลิต และในระยะยาวจะต้อง
แสวงหาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพในการเป็นแหล่งแรงงานและวัตถุดิบให้แก่
ไทย 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการให้เกิดความเข้มแข็งและย่ังยืน (Upgrade and 
create sustainable entrepreneur) จุดเร่ิมต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ันจําเป็นต้องเร่ิมต้นจากการ
ยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเน่ืองและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก 
จําเป็นต้องอาศัยการสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการในแต่ละขั้นของห่วงโซ่คุณค่าในการวิจัยและ
พัฒนา ตลอดจนการผลิตสินค้าและบริการ เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการจากผู้บริโภค 
ดังน้ันการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการร่วมกับการพัฒนาคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมจึงนับเป็นสิ่ง
สําคัญที่จะทําให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืน ในระยะกลางจะก้าวสู่การพัฒนาต่อยอดการ
สร้างสรรค์สินค้าที่เน้นการใช้ทุนมนุษย์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและนวัตกรรมให้กับสินค้าและขยายความร่วมมือ
ของผู้ประกอบการในห่วงโซ่คุณค่ากับบริษัทขนาดใหญ่ภายในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานสําหรับการ
ยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยสู่บริษัทช้ันนําในโลกต่อไป เพ่ือนําไปสู่การยกระดับขีดความสามารถการผลิต
ไปสู่การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสินค้าและตลาด รวมทั้งการก้าวเข้าสู่เจ้าของตราสินค้าที่ได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลายและสามารถควบคุมมาตรฐานการผลิตในเวทีโลกได้ในระยะยาว 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สศอ.: การยกระดับผู้ประกอบการโดยการสร้างความร่วมมือกันในกลุ่ม
ผู้ประกอบการและการพัฒนาคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรม 
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ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับโครงสร้างการผลิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ โดยเน้นการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและมาตรฐาน ให้ภาคอุตสาหกรรมมีความสามารถในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 
โดยมีกลยุทธ์ที่สําคัญ เช่น การประยุกต์ใช้ดิจิทัล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม การ
เสริมสร้างศักยภาพการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นต้น 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สศอ.: ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเน้นการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ของภาคอุตสาหกรรม 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม เพ่ือสร้าง
โอกาสและลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมีกลยุทธ์ที่สําคัญ เช่น การปรับปรุงกฎหมายที่
เอ้ือต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม การกําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนา
ระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือบูรณาการการทํางานและประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สศอ.: การกําหนดทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ จาก
การใช้ประโยชน์จากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมที่ทาง สศอ. ได้จัดทําไว้ และการปรับปรุง
กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม  

 
 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมและมาตรการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม (ดร. อรรชกา สีบุญเรือง) เฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับ สศอ. 

ระยะเร่งด่วน  
- การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 

o ส่ง เสริมการรวมกลุ่ม อุตสาหกรรม  (Cluster) ที่มีศักยภาพในแต่ละพ้ืนที่  เ ช่น 
อุตสาหกรรม ยานยนต์และชิ้นส่วน / อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ / 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี / อุตสาหกรรมไอที ดิจิทัล และฟิล์ม / อุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูป / อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม รวมท้ัง ผลักดันการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เฉพาะสินค้า เช่น Rubber City / Halal เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
สร้างเศรษฐกิจภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งเพ่ือวางรากฐานเศรษฐกิจของประเทศ 

- การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม 
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o ส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ที่มีศักยภาพในการ
รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมไทย โดยระยะแรกให้ความสําคัญด่านชายแดน
ที่สําคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้าน
คลองใหญ่ 

o ผลักดันการจัดต้ังศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ 
ระยะกลางและระยะยาว 

- การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 
o ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ โดยเน้น 

การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่า และเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม 

o จัดทําแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพ ของ
ภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 – 2564 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

o จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2559 – 2564 และยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขาท่ีสําคัญ เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
ยุทธศาสตร์ของ สศอ. 
 พันธกิจของ สศอ. ได้แก่  
 1. จัดทํา บูรณาการ ผลักดันนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และ
ขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างย่ังยืน 
 2. จัดทําระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตัวช้ีวัดสัญญาณเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมที่ 
ทันสมัยเช่ือถือได้และเช่ือมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งให้บริการเผยแพร่ 
 3. สร้างความเข้มแข็งในการเป็นองค์กรแห่งความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 
สรุปนัยของนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่มีต่อภารกิจและทิศทางการทํางานของ สศอ. 
 จากการทบทวนยุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสศอ. พบว่ามีประเด็นสําคัญที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ สศอ. ดังต่อไปน้ี 

1. เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน รวมถึงการกําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือใช้ในภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของแต่ละพ้ืนที่และการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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2. การวางนโยบายและแนวทางความร่วมมือกับต่างประเทศ เน้นการแสวงหาความร่วมมือภายใน
อาเซียน เพ่ือสร้างความเช่ือมโยงด้านอุตสาหกรรมและการสร้างเครือข่ายการผลิต การทํา MRA 
ด้านการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน การหาช่องทางขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ แสวงหา
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ และการยกระดับตนเองเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานภายในภูมิภาค 

3. พัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรม การให้บริการข้อมูลอุตสาหกรรมให้แก่ผู้ประกอบการ 
4. ส่งเสริมการทําวิจัยและพัฒนา และการสร้างกลไกการนําผลงานวิจัยไปใช้จริง 
5. ส่งเสริมการยกระดับผู้ประกอบการ การสร้างเครือข่ายของผู้ผลิต และการพัฒนาคลัสเตอร์ของ

ภาคอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็ง 
 
 2.3.8.4 แนวทางการใช้ประโยชน์หรือต่อยอดโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของ สศอ. 
 

 ต่อยอดการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือภายใต้กรอบ APEC เช่น ภายใต้ขอบเขตของ
คณะกรรมการต่างๆ ที่ สศอ. เป็นสมาชิกอยู่ 

 แสวงหาความร่วมมือที่รองรับนโยบายอุตสาหกรรมใหม่ๆ เช่น Industry 4.0, New S-
curves เป็นต้น 

 เ พ่ิมบทบาทของ  สศอ .  ดูแลโครงการความ ร่วมมือที่ มี ลั กษณะ  Across Sectors  
บูรณาการการทําความร่วมมือกับต่างประเทศของหน่วยงานต่างๆ ร่วมกัน 

 จัดทําฐานข้อมูลของโครงการความร่วมมือของกระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือใช้ต่อยอดในการ
วางนโยบายหรือยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับต่างประเทศ 

 การกําหนดขอบเขตงานทางด้านต่างประเทศของ สศอ.ให้ชัดเจน 
 
2.3.9 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สพว.) 
 
 2.3.9.1 ภารกิจหลักและทศิทางการทํางานที่ สพว. ใหค้วามสาํคญั 
 
 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นแกนนําขององค์กรเครือข่ายที่ช่วยพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้ SMEs การส่งเสริมไม่ได้เน้นเฉพาะที่ผู้ประกอบการเท่าน้ันแต่ยังสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจ (Pro-enterprise Environment) เช่น มาตรการทางการเงิน ภาษี 
ข้อกฎหมาย Facility เป็นต้น เพ่ือให้เกิดการส่งเสริม SMEs ในลักษณะองค์รวม บทบาทหน้าที่สําคัญของ 
สพว. มีดังน้ี 

1. กลุ่มเป้าหมายของสถาบัน ได้แก่ ผู้ประกอบการรายเดิม เน้นการปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถ
แข่งขันได้และอยู่รอด และผู้ประกอบการรายใหม่ ผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่และสร้าง
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ความเข้มแข็ง ในปัจจุบันทางสถาบันได้เน้น SMEs กลุ่มใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับ Mega Trend ของ
โลก และไม่เพียงดูแลผู้ประกอบการด้านการผลิตเท่าน้ัน แต่ยังดูแลผู้ประกอบการในภาคบริการ
อีกด้วย อาทิ การท่องเที่ยว แฟช่ัน ด้านสุขภาพ เป็นต้น 

2. สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา ผู้ประกอบการและสถานประกอบการ เช่น ฝึกอบรม สัมมนา ให้
คําปรึกษาแนะนํา การทําวิจัย บริการข้อมูลด้านการตลาด พาไปศึกษาตลาดต่างประเทศ การ
เช่ือมโยงธุรกิจ  เป็นต้น 

3. สร้างเครื่องมือการบริการ เช่น องค์ความรู้ วิทยากร ที่ปรึกษา หลักสูตร/สื่อ ตลอดจนระบบงาน
ให้บริการ เช่น ระบบการจัดทําแผนธุรกิจ ระบบการวินิจฉัยธุรกิจ เพ่ือให้เกิดคุณภาพและผลิต
ภาพของบริการ  

4. พัฒนาเครือข่ายหน่วยงานและประสานงานกับองค์กรพันธมิตร เพ่ือร่วมดําเนินการสนับสนุน 
SMEs อย่างครบวงจร เช่น สนับสนุนการประสานการดําเนินงานของสถาบันการศึกษาและ
สถาบันเฉพาะทางต่างๆ การผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างเอกชนด้วยกัน 

5. รับรองมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรที่ให้บริการแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเป็นผู้
ประเมินสถานประกอบการ 

6. บริการในการยกระดับและพัฒนา SMEs อย่างเป็นระบบ โดยจะมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่  
1) Start up เป็นการให้บริการพัฒนาพ้ืนฐานธุรกิจ ช่วยให้คนที่สนใจจะเริ่มต้นหรือเริ่มต้นไปได้

ระยะหนึ่งแล้วสามารถเริ่มต้นได้และอยู่รอดไปได้อีก ได้รับแนวคิดจากระบบการสร้างธุรกิจ
ใหม่ของ CEFE (Competency based Economies through Formation of Enterprises) 
หรือการพัฒนาผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีสมรรถนะเชิงเศรษฐกิจ เป็นแนวคิดทฤษฎีหน่ึงที่ใช้
ในการพัฒนาผู้ประกอบอาชีพอิสระ นํามาปรับใช้ในการส่งเสริม SMEs เช่น คิดเร่ิมต้นจาก
การประเมินตนเอง สู่ขั้นตอนการหา Business Idea คือแนวคิดธุรกิจที่แข่งขันได้ ทํา 
Business Model และแผนธุรกิจ Business Plan คือการทํารายละเอียด ส่งต่อไปยัง
หน่วยงานที่จะช่วยในเชิงลึกได้ ส่วนใหญ่จะให้ไปคุยกับสถาบันการเงิน ซึ่ง สพว. จะประสาน
กับสถาบันการเงิน เช่น SMEs Bank เป็นต้น 

2) Level up เป็นบริการพัฒนาสมรรถนะธุรกิจ สําหรับผู้ประกอบการท่ีเริ่มต้นและดําเนินธุรกิจ
มาอย่างต่อเน่ือง การคิดในเชิงกลยุทธ์เพ่ือเสริมจุดแข็งและปิดจุดอ่อนของธุรกิจ ยกระดับ
ความสามารถในการประกอบธุรกิจและการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือในรูปของพันธมิตร
ธุรกิจกับภาคส่วนต่างๆ ให้บริการวินิจฉัยธุรกิจด้วยเครื่องมือ BCSDTM – Business 
Competitiveness Strategic DiagnosisTM เป็นบริการตรวจวินิจฉัยธุรกิจในระดับกลยุทธ์
องค์กร (Strategic Diagnosis) 

3) Value up เป็นบริการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นกระบวนการในการ
สร้างสรรค์คุณค่า (Value Creation) นําไปสู่มูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ช่วย
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจให้สูงขึ้น  สร้างภูมิคุ้ม กันจากการ
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ลอกเลียนแบบและการตัดราคา รวมทั้งปรับตําแหน่งของธุรกิจสู่ตําแหน่งที่สามารถเป็นผู้
กําหนดราคาได้ตามความเหมาะสม  

4) Market up เ ป็นบริการพัฒนาธุรกิจต่างประเทศและการตลาด  การให้ข้อมูลจาก 
International Business & Marketing Development หรื อ  “IBMD” เ ป็ นห น่ ว ย ง าน
พัฒนาด้านธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาด ได้ทําการจับสัญญานตลาดใหม่ๆเพ่ือป้อน
ข้อมูลต่างๆ กลับมาให้ SME ไทยได้ปรับตัวเพ่ือรองรับกับสถานการณ์ตลาด 

 
 2.3.9.2 ลักษณะโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของ สพว. 
 

ปัจจุบัน สพว. มีโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานในมณฑลของจีน เป็นหน่วยงานกึ่งรัฐก่ึงเอกชน
และมี Partners คือ TAOBAO และ Alibaba ซึ่งเป็นเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ โดย สพว. ได้ทําความร่วมมือ
ในรูปแบบ MOU มีจุดประสงค์ด้านการตลาดและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการผลิตของ SMEs เป็นการ
นําสินค้าของไทยไปเสนอขายและทดสอบตลาด (Market testing) บน Cloud Platform ของ TAOPAO และ 
Alibaba นอกจากน้ี สพว. ยังวางแผนที่จะทําความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น เน้นด้านการค้าและการท่องเที่ยว 
ปัจจุบัน ISMED มีโครงการพัฒนาเมืองใหม่ด้านการท่องเที่ยว อาทิ การพัฒนาเมืองนํ้าพุร้อนโดยบูรณาการการ
ทํางานร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงสาธารณสุข ISMED จึงต้องการทําความร่วมมือ
กับญี่ปุ่นเพ่ือแลกเปลี่ยนผู้เช่ียวชาญหรือส่งตัวแทนจังหวัดที่ทําเรื่องเมืองนํ้าพุร้อนในญี่ปุ่น มาให้ความรู้และ
สร้าง Ecosystem ของเมืองท่องเที่ยวให้แก่ผู้ประกอบการไทย   
 
 2.3.9.3 ยุทธศาสตร์และนโยบายอุตสาหกรรมที่มีนัยต่อภารกิจและทศิทางการทํางานของ สพว. 
 
ยุทธศาสตร์และนโยบายของหน่วยงานต่างๆ 
 ในที่น้ีจะพิจารณายุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ที่มีนัยต่อ สพว. ดังน้ี 
 
 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 12 ก.ย. 2557 

 ข้อ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ข้อ 6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 

สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการ
สนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในด้าน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ  
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 นัยที่มีต่อการทํางานของสพว.: การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ SMEs โดยการสร้าง
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เหมาะสม เช่น การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การให้คําปรึกษาใน
การดําเนินธุรกิจ การให้ข้อมูลทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ การสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น นอกจากน้ี สพว. ยังเป็นองค์กรที่ประสานการทํางานขององค์กร
เครือข่ายที่ให้ความช่วยเหลือ SMEs ให้มีการบูรณาการการทํางานอย่างเป็นระบบและตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้ประกอบการได้ดีขึ้น มีความสะดวกในการติดต่อขอความช่วยเหลือมากขึ้น 

 
 ข้อ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 ข้อ 7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับข้อตกลงใน
การเคล่ือนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่เปิดเสรีมากขึ้น 
โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถดําเนินธุรกิจ
ร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือนําไปสู่ความเช่ือมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้  
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สพว.: การเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการเพ่ือรองรับการเปิดเสรี
อาเซียน หรือช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ต้องการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ ทั้งด้านข้อมูล
ทางการตลาด กฎระเบียบในการเข้าตลาดต่างประเทศ ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน เป็นต้น 

 
 ข้อ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม 
 ข้อ 8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การ
เช่ือมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทํางาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทํางานใน
ภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจาก
หน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
 

 นัยที่มี ต่อการทํางานของสพว . :  การประสานงานหน่วยงานทั้ งภาคอุตสาหกรรมและ
สถาบันการศึกษา รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมกันทําวิจัยและพัฒนา การอํานวยความ
สะดวกให้แก่ SMEs ในการเข้าถึงเทคโนโลยีและสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน โดยเน้นการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและย่ังยืน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียมและเป็นธรรม การบริหารจัดการ
เศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของสพว.: การส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ของ SMEs  

  
 นโยบายและแผนแม่บทกระทรวงอุตสาหกรรม 

นโยบายต่างประเทศเสนอต่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนที่ 12 
 ประเด็นที่ 1 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการเช่ือมโยงในภูมิภาคและภูมิศาสตร์ในการเป็นศูนย์กลาง 
เพ่ือพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับเพ่ือนบ้านและประเทศในภูมิภาค โดยสนับสนุนการลงทุนใน
ประเทศเพื่อนบ้านเพ่ือสร้างห่วงโซ่การผลิตในระดับภูมิภาค สนับสนุน SMEs ไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน 
พัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของสพว.: การสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs เพ่ือเตรียมพร้อมกับการเปิด
เสรีในอาเซียน ให้ผู้ประกอบการไทยสามารถขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ สร้างเครือข่ายการ
ผลิตในภูมิภาค โดยทางสถาบันฯ อาจช่วยเหลือในแง่ของข้อมูลทางการตลาด การสนับสนุน
ทางด้านการเงิน โดยเป็นตัวกลางในการประสานกับสถาบันการเงินที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

 
 ประเด็นที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เป็นพลวัตภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ โดยเตรียมพร้อมอุตสาหกรรมรับมือกับ Post-
ASEAN 2015 ส่งเสริมอุตสาหกรรมและ SMEs สู่สากล สร้างความร่วมมือกับประเทศที่มีศักยภาพในการ
ยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ Industry 4.0 ส่งเสริม Digital SMEs ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยกระดับ
ประสิทธิภาพการผลิต ตลอดห่วงโซ่ให้เป็น Smart factory 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สพว.: การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการผลิตและ
การบริหารจัดการองค์กร ยกระดับผู้ประกอบการให้เป็น Digital SMEs 
  

  



112 โครงการจัดทํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการให้เกิดความเข้มแข็งและย่ังยืน (Upgrade and 

create sustainable entrepreneur) การยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเน่ืองและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก โดยแนวโน้มของความต้องการของผู้บริโภคในอนาคตมีแนวโน้มไปสู่
สินค้าที่มีคุณภาพดีและสามารถตอบสนองต่อการดําเนินชีวิตประจาวันได้ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายภายใต้การ
บริการและราคาที่มีความเหมาะสม อาศัยการสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการในแต่ละขั้นของห่วง
โซ่คุณค่าในการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการผลิตสินค้าและบริการ เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในสินค้า
และบริการจากผู้ บริ โภค  ดั ง น้ัน  การยกระดับศักยภาพของผู้ ประกอบการ ร่วม กับการพัฒนา  
คลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมจึงนับเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืน ใน
ระยะกลางจะก้าวสู่การพัฒนาต่อยอดการสร้างสรรค์สินค้าที่เน้นการใช้ทุนมนุษย์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและ
นวัตกรรมให้กับสินค้าและขยายความร่วมมือของผู้ประกอบการในห่วงโซ่คุณค่ากับบริษัทขนาดใหญ่ภายใน
ภูมิภาคอาเซียน  

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สพว.: การช่วยให้ข้อมูลด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการ เพ่ือให้เค้า

สามารถผลิตสินค้าและบริการท่ีตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค นอกจากน้ี สพว. ยังช่วย
เรื่องการประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนด้วยกันเอง เป็นการ
สร้างคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมที่เข้มแข็ง  

 
ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับโครงสร้างการผลิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ โดยเน้นการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและมาตรฐาน ให้ภาคอุตสาหกรรมมีความสามารถในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 
โดยมีกลยุทธ์ที่สําคัญ เช่น ข้อ 1 ประยุกต์ใช้ดิจิทัล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ข้อ 3 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สพว.: การช่วยเหลือด้านการวิจัยและพัฒนา หรือการสนับสนุนให้มีการ
ใช้เทคโนโลยีในและนวัตกรรมในกระบวนการผลิต การพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรมโดยช่วยเหลือด้านองค์ความรู้ใหม่ๆ การเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่สําคัญในการ
ดําเนินธุรกิจ เช่น ความช่วยเหลือ SMEs จากหน่วยงานต่างๆ ข้อมูลกฎระเบียบในการดําเนิน
ธุรกิจ เป็นต้น 
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 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมและมาตรการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม (ดร. อรรชกา สีบุญเรือง) เฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับสพว. 

ระยะเร่งด่วน 
- การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

o จัดทํามาตรการขับเคลื่อนผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถดําเนินธุกิจต่อไปได้ เช่น 
มาตรการด้านการเพ่ิมรายได้ให้กับผู้ประกอบการ / มาตรการด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
มาตรการด้านภาษี และมาตรการด้านการเพ่ิมขีดความสามารถ SMEs เป็นต้น 

- การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 
o ส่ง เสริมการรวมกลุ่ม อุตสาหกรรม  (Cluster) ที่มีศักยภาพในแต่ละพ้ืนที่  เ ช่น 

อุตสาหกรรม ยานยนต์และชิ้นส่วน / อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ / 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี / อุตสาหกรรมไอที ดิจิทัล และฟิล์ม / อุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูป / อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม รวมท้ัง ผลักดันการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เฉพาะสินค้า เช่น Rubber City / Halal เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
สร้างเศรษฐกิจภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งเพ่ือวางรากฐานเศรษฐกิจของประเทศ 

ระยะกลางและระยะยาว 
- การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 

o ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ โดยเน้น 
การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่า และเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม 

o จัดทําแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพ ของ
ภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

o จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2559-2564 และยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขาท่ีสําคัญ เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 

o จัดทําแผนแม่บทด้านการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2563 
เพ่ือเตรียมพร้อมรองรับกับมาตรฐานที่สําคัญในอนาคต 

o พัฒนาทักษะแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ
รองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ 
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สรุปนัยของนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่มีต่อภารกิจและทิศทางการทํางานของ สพว. 
 จากการทบทวนยุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ สพว. พบว่ามีประเด็นสําคัญที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ สพว. ดังต่อไปน้ี 

1. การสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้ SMEs ไทย โดยพัฒนาผู้ประกอบการ
ผ่านความช่วยเหลือต่างๆ อาทิ ด้านการเงิน ด้านองค์ความรู้ ด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยี หรือ
การแสวงหาตลาดใหม่ๆ เป็นต้น โดยเฉพาะเมื่อเปิดเสรีอาเซียนต้องการให้ SMEs ไทยแข็งแรง
พอที่จะขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศและการสร้างเครือข่ายการผลิตในระดับภูมิภาค 

2. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของตลาด เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ให้แก่สินค้า และการปรับใช้เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจ การยกระดับผู้ประกอบการไทยให้
เป็น Digital SMEs 

3. ส่งเสริมการบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือองค์กรเครือข่ายที่สนับสนุน SMEs 
เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการประกอบธุรกิจ และให้ความช่วยเหลือแก่ SMEs ได้อย่างครบ
วงจร  

4. ผลักดันแนวคิด SME 4.1 ให้แก่ผู้ประกอบการ เพ่ือสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดการ
ปรับตัวตาม 6 Mega Trends ที่จะเกิดขึ้นภายในปี 2020 ซึ่งประกอบด้วย  
1) แนวโน้มการใช้วิถีชีวิตแบบคนเมือง (Urbanization)  
2) เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)  
3) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)  
4) พลังผู้หญิงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (She-economy)  
5) ระบบขนส่งความเร็วสูงและโลจิสติกส์ (Hi-Speed & Coverage Logistics)  
6) ชีวิตในโลกแห่งดิจิตอล (Digital Lifestyle) 
 

 2.3.9.4 แนวทางการใช้ประโยชน์หรือต่อยอดโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของ สพว. 
 

 โครงการความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง Ecosystem ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs โดย
ทําความร่วมมือกับหน่วยงาน Organization for Small & Medium Enterprises and 
Regional Innovation, JAPAN (SMRJ) ของประ เทศญี่ ปุ่ นหรื อห น่ วย ง าน  Small & 
Medium Enterprise Administration, Ministry of Economic Affairs ของไต้หวัน ซึ่งมี
ระบบการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่มีประสิทธิภาพ  

 โครงการความร่วมมือที่เก่ียวข้องกับการแสวงหาตลาดและแหล่งวัตถุดิบในลักษณะการหา 
Partners โดยเน้นไปท่ีกลุ่มประเทศ CLMV เช่น เมียนมาซึ่งเป็นประเทศท่องเที่ยวมีโอกาสที่
จะพัฒนาเป็นตลาดให้แก่ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าตกแต่งภายในโรงแรม ประเทศเวียดนาม
เป็นตลาดให้กับสินค้าจําพวก Lifestyle Product เป็นต้น 
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 แสวงหาความร่วมมือที่สอดคล้องกับแนวคิด SME 4.1 อาทิ เรื่อง Aging Society อาจจะทํา
ความร่วมมือเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับธุรกิจที่รองรับสังคมผู้สูงอายุจากประเทศญี่ปุ่น 
เป็นต้น 

 การเพ่ิมโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยการต่อยอดโครงการท่ีมีอยู่เดิมหรือมี
ขอบเขตภายในประเทศ แล้วเพ่ิมเติมบทบาท ตัวช้ีวัดหรือ KPI ที่เก่ียวข้องกับงานด้าน
ต่างประเทศเข้าไป เช่น ต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากต่างประเทศ การจัดฝึกอบรมโดย
ผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ เป็นต้น 

 

2.3.10 สถาบันไทย-เยอรมัน (สทย.) 
 
 2.3.10.1 ภารกิจหลักและทศิทางการทํางานที่ สทย. ใหค้วามสาํคญั 
 
 สถาบันไทย-เยอรมัน เป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีการบริหารงานแบบอิสระ ให้
ความสําคัญกับการคิดค้น พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่ม
แม่พิมพ์ เครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติ สําหรับบทบาทหน้าที่หลักของ สทย. มีดังต่อไปน้ี 

1. สถาบันไทย-เยอรมัน มีหน้าที่หลักในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและระบบการผลิต
อัตโนมั ติ เ พ่ือถ่ายทอดให้แก่ภาคอุตสาหกรรม อีกทั้ง ยังส่งเสริมการเช่ือมโยงระหว่าง
ภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา 

2. บทบาทในการร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการกําหนดมาตรฐานและรับรองมาตรฐานให้แก่
โรงงานหรือบุคลากรในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ เครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติ 

3. ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกด้านอุตสาหกรรมแม่พิมพ์และระบบอัตโนมัติ 
4. บริการของสถาบันไทยเยอรมัน สามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

4.1 บริการด้านฝึกอบรม ประกอบด้วยหลักสูตรอบรมที่หลากหลาย เช่น แม่พิมพ์ Robotics & 
Mechatronics Machine Technology เป็นต้น 

4.2 บริการด้านอุตสาหกรรมในรูปแบบโครงการอุตสาหกรรม (Industry Project) แบบครบวงจร
ต้ังแต่การออกแบบ ผลิต ควบคุมคุณภาพและการบํารุงรักษา ซึ่งจะมีทั้งหมด 3 ศูนย์ ได้แก่ 
ศูนย์เครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ รับออกแบบและพัฒนาเคร่ืองจักรและระบบควบคุม 
ออกแบบ แก้ปัญหา ทดสอบและตรวจสอบอุปกรณ์ไฮดรอลิก ศูนย์แม่พิมพ์และเครื่องมือกล 
ตัวอย่างบริการ เช่น วิเคราะห์การออกแบบแม่พิมพ์ บริการผลิตช้ินส่วนขนาดจ๋ิว เป็นต้น 
ศูนย์บํารุงรักษาและการจัดการอุตสาหกรรมรับผลิตช้ินส่วนเครื่องกล ช้ินส่วนเครื่องมือ
อุปกรณ์หรือช้ินส่วนแม่พิมพ์ และให้บริการเช่าเคร่ืองจักร  

4.3 บริการด้านการทดสอบ ได้แก่ การทดสอบและตรวจสอบไฮดรอลิก และการทดสอบ
คุณสมบัติวัสดุ 
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4.4 ให้คําปรึกษาในการพัฒนาระบบการผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพของโรงงาน 
4.5 บริการรับรองประสิทธิภาพเคร่ืองจักร เพ่ือขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI 

 
 2.3.10.2 ลักษณะโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของ สทย. 
 

สถาบันไทยเยอรมันจัดต้ังขึ้นจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและเยอรมัน ทางเยอรมันได้ให้ความ
ช่วยเหลือด้านการเงิน การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีและส่งผู้เช่ียวชาญมาช่วยพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับ
เทคโนโลยีใน 3 ด้าน ได้แก่ แม่พิมพ์ เครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation) และการซ่อมบํารุง (Maintenance) 
จนถึงปี 2004 เสร็จสิ้นความร่วมมือกับเยอรมัน หลังจากน้ันทางสถาบันได้แสวงหาความร่วมมือใหม่ๆ ส่วน
ใหญ่เป็นการทําความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น เน่ืองจากเป็นประเทศที่มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีแม่พิมพ์ 
เครื่องจักรและระบบการผลิตอัตโนมัติ ลักษณะของความร่วมมือจะเป็น MOU จุดประสงค์หลักคือการพัฒนา
บุคลากรและถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ตัวอย่าง โครงการกับ JICA (Japan International Cooperation 
Agency) เป็นโครงการที่รับช่วงต่อจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมอบหมายให้ สทย. ช่วยจัดหลักสูตร
ฝึกอบรม Train The Trainer ให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ เครื่องจักรและระบบการผลิตอัตโนมัติใน
กลุ่มประเทศ CLMV โครงการกับ HIDA (The Overseas Human Resources and Industry Development 
Association) ร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมส่งผู้เช่ียวชาญจากประเทศญี่ปุ่นมาฝึกอบรมให้แก่บุคลากร
ไทย โครงการกับบริษัทเอกชนของญี่ปุ่น ทางบริษัทญี่ปุ่นจะนําสินค้า เช่น Programmable Logic Controller 
(PLC), Software, Robotics เป็นต้น มาให้สถาบัน และขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่กําหนดว่าจะต้องส่งเคร่ืองจักร
หรือสินค้าคืนหรือไม่ ส่วนสถาบันมีหน้าที่จัดหลักสูตรฝึกอบรมที่จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ี ประโยชน์คือ
บุคลากรในอุตสาหกรรมไทยได้เรียนรู้และคุ้นเคยกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ขณะที่บริษัทเอกชนได้โปรโมทสินค้าเป็น
การทําการตลาดอีกทางหน่ึง 

 
นอกจากความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นแล้ว สถาบันยังมีความร่วมมือกับประเทศอ่ืนๆ เช่น ประเทศ

ลาวได้จัดทําโครงการความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานอาชีพของบุคลากรในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 
เครื่องจักรและระบบการผลิตอัตโนมัติ พัฒนา Training Package โครงการกับประเทศซูดาน สทย. ให้บริการ
ฝึกอบรมแก่บุคลากรของประเทศซูดานทุกปีและทางซูดานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
นอกจากน้ียังมีความร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหากําไรช่ือว่า สถาบันคีนันแห่งเอเซีย (Kenan Institute Asia) 
ซึ่ งผลักดันการพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยการร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา  พัฒนาการเ รียนการสอนแบบ  STEM (Science Technology Engineering and 
Mathematics Education) เป็นแนวทางการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี 
และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนําความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง และมีทักษะในการสร้างนวัตกรรมที่จะช่วย
เสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การฝึกอบรม (Technical Vocational Education & Training: 
TVET) เพ่ือการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และโครงการ Train The Trainer ในสถานศึกษา  



บทที่ 2 รายละเอียดแนวทางการร่างยุทธศาสตรค์วามร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงอตุสาหกรรม 117 

 

 

 2.3.10.3 ยุทธศาสตร์และนโยบายอุตสาหกรรมที่มีนัยต่อภารกิจและทศิทางการทํางานของสทย. 
 
ยุทธศาสตร์และนโยบายของหน่วยงานต่างๆ 
 ในที่น้ีจะพิจารณายุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ที่มีนัยต่อ สทย. ดังน้ี 
 
 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 12 ก.ย. 2557 

 ข้อ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ข้อ 6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ

ประเทศ ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ และ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของสทย.: การเข้าไปมีบทบาทในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต

หรือระบบการผลิตอัตโนมัติและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศ 

 
ข้อ 6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 

สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร  

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของสทย.: การถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับการปรับปรุงกระบวนการผลิต 

โดยการนําความรู้ด้านเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพ การสนับสนุนให้ SMEs สามารถเข้าถึง
บริการต่างๆ ของสถาบันไทย-เยอรมัน 
  

ข้อ 6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคล่ือนได้อย่าง
จริงจัง ซึ่งจะทําให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึง
การผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล 
อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของสทย.: การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือการใช้ระบบดิจิทัลใน

กระบวนการผลิตหรือการพัฒนาระบบการผลิตอัตโนมัติ  
 



118 โครงการจัดทํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

ข้อ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะมีผลใช้บังคับอย่างเต็มที่ ณ สิ้นปี 2558 จะเกิด

ประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก หากประเทศไทยเตรียมการในเรื่องต่างๆ ให้พร้อม การเร่งดําเนินการ
เตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องความเชื่อมโยงด้านระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านกฎระเบียบ การอํานวย
ความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด่านชายแดนและการเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์ จะส่งเสริมบทบาท
และการใช้โอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนชาวไทยร่วมกับประชาชนอาเซียน 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สทย.: การมีส่วนร่วมในการกําหนดและรับรองมาตรฐานของโรงงาน

และบุคลากรในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ เครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติ เพ่ือสร้างมาตรฐานที่ดี 
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 
ข้อ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
ข้อ 8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงระหว่าง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การ
เช่ือมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทํางาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทํางานใน
ภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจาก
หน่วยงานและสถานศึกษา 

 
 นัยที่มี ต่อการทํางานของ สทย.: การสร้างความเช่ือมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมและ

สถาบันการศึกษา เพ่ือผลิตแรงงานให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยนําเอา
ความรู้ด้านเทคโนโลยีถ่ายทอดให้แก่สถาบันการศึกษา เพ่ือเด็กที่จบออกมาจะได้มีความรู้ความ
เข้าใจกับเทคโนโลยีที่ใช้จริงในภาคอุตสาหกรรม  

 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน โดยเน้นการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและย่ังยืน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียมและเป็นธรรม การบริหารจัดการ
เศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ 
 



บทที่ 2 รายละเอียดแนวทางการร่างยุทธศาสตรค์วามร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงอตุสาหกรรม 119 

 

 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สทย.: การผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับ
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ เครื่องจักรกลและระบบการผลิตอัตโนมัติของไทย ให้สามารถแข่งขันได้ 

 
 นโยบายและแผนแม่บทกระทรวงอุตสาหกรรม 

นโยบายต่างประเทศเสนอต่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนที่ 12 
 ประเด็นที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เป็นพลวัตภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ โดยส่งเสริมอุตสาหกรรมและ SMEs สู่สากล 
สร้างความร่วมมือกับประเทศที่มีศักยภาพในการยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ Industry 4.0 ส่งเสริม 
Digital SMEs ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยกระดับประสิทธิภาพการผลิต ตลอดห่วงโซ่ให้เป็น Smart factory 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สทย.: การเพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรมโดยการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในกระบวนการผลิต เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมให้เป็น Industry 4.0 โดยอาจสร้าง
ความร่วมมือกับประเทศที่มีความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมต่างๆ เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 
ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับโครงสร้างการผลิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ โดยเน้นการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและมาตรฐาน ให้ภาคอุตสาหกรรมมีความสามารถในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 
โดยมีกลยุทธ์ที่สําคัญ ตัวอย่างเช่น ข้อ 1 ประยุกต์ใช้ดิจิทัล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ข้อ 3 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม ข้อ 5 
พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรอง และการควบคุมกํากับดูแลเพื่อเอ้ือต่อความปลอดภัยของประชาชนและ
พัฒนาอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สทย.: การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือใช้ในกระบวนการผลิต
ของภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งพัฒนาบริการการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการหรือ
บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม อาทิ การพัฒนาหลักสูตรการอบรมท่ีตอบสนองความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม นอกจากน้ี สถาบันไทย-เยอรมันยังเข้าไปมีส่วนร่วมในการกําหนดและรับรอง
มาตรฐานของอุตสากรรมแม่พิมพ์ เครื่องจักรกลและระบบการผลิตอัตโนมัติ เพ่ือสร้างมาตรฐานที่
ดีของประเทศ รองรับการเปิดเสรีอาเซียน 

 
 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมและมาตรการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม (ดร. อรรชกา สีบุญเรือง) เฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับ สทย. 

ระยะเร่งด่วน 



120 โครงการจัดทํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

- การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
o จัดทํามาตรการขับเคลื่อนผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ เช่น 

มาตรการด้านการเพ่ิมรายได้ให้กับผู้ประกอบการ / มาตรการด้านการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน มาตรการด้านภาษี และมาตรการด้านการเพ่ิมขีดความสามารถ SMEs  
เป็นต้น 

- การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 
o ส่ง เสริมการรวมกลุ่ม อุตสาหกรรม  (Cluster) ที่มีศักยภาพในแต่ละพ้ืนที่  เ ช่น 

อุตสาหกรรม ยานยนต์และชิ้นส่วน / อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ / 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี / อุตสาหกรรมไอที ดิจิทัล และฟิล์ม / อุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูป / อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม รวมท้ัง ผลักดันการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เฉพาะสินค้า เช่น Rubber City / Halal เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
สร้างเศรษฐกิจภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งเพ่ือวางรากฐานเศรษฐกิจของประเทศ 

ระยะกลางและระยะยาว 
- การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 

o ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ โดยเน้น 
การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่า และเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม 

o จัดทําแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพ ของ
ภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 – 2564 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

o จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2559 – 2564 และยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขาท่ีสําคัญ เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 

o จัดทําแผนแม่บทด้านการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2563 
เพ่ือเตรียมพร้อมรองรับกับมาตรฐานที่สําคัญในอนาคต 

o พัฒนาทักษะแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ
รองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ 

 
สรุปนัยของนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่มีต่อภารกิจและทิศทางการทํางานของ สทย. 
 จากการทบทวนยุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ สทย. พบว่ามีประเด็นสําคัญที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ สทย. ดังต่อไปน้ี 

1. ส่งเสริมการทําวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ระบบการผลิตอัตโนมัติหรือการใช้ระบบดิจิทัล
ในกระบวนการผลิต แล้วถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยไปยังผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง ทั้งผู้ประกอบการ 



บทที่ 2 รายละเอียดแนวทางการร่างยุทธศาสตรค์วามร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงอตุสาหกรรม 121 

 

 

บุคลากรในอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา เป้าหมายเพ่ือการยกระดับอุตสาหกรรมการผลิต
ของประเทศและเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ Industry 4.0  

2. สนับสนุนให้ผู้ประกอบการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน โดยการปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ การใช้ระบบการผลิตอัตโนมัติ 

3. การมีส่วนร่วมในการกําหนดและรับรองมาตรฐานของโรงงานและบุคลากรในอุตสาหกรรม
แม่พิมพ์ เครื่องจักรและระบบการผลิตอัตโนมัติ  

 
2.3.10.4  แนวทางการใช้ประโยชนห์รือต่อยอดโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของสทย. 

 

 การแสวงหาความร่วมมือใหม่ๆ ที่เก่ียวข้องกับการถ่ายทอด Technology และการสร้าง
ความพร้อมให้แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือตอบโจทย์การยกระดับอุตสาหกรรมไป
เป็น Industry 4.0 และการหาพันธมิตรที่จะช่วยสนับสนุนด้าน Hardware เช่น แม่พิมพ์หรือ
เครื่องจักรใหม่ๆ ให้กับสถาบัน เพ่ือใช้ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับผู้ประกอบการต่อไป 

 การขยายความร่วมมือที่มีอยู่เดิม เช่น ความร่วมมือกับบริษัทเอกชนของญี่ปุ่น อาจขยายการ
ทําความร่วมมือกับเอกชนหลายรายย่ิงขึ้น เพ่ือเพ่ิมทางเลือกและความหลากหลายของ
เทคโนโลยีการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการไทย 

 การทําความร่วมมือกับเยอรมันเก่ียวกับ Industry 4.0 ต้องการองค์ความรู้ ผู้เช่ียวชาญและ
การพัฒนาความพร้อมแก่บุคลากรของไทย โดยอาจใช้วิธีเจรจาแบบ G to G เช่น เจรจากับ
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (German International Cooperation: 
GIZ) ซึ่งมีความเช่ียวชาญในสาขาต่างๆ อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจและการจ้างงาน การฟ้ืนฟู
ด้านต่างๆ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นต้น หรือการเจรจาแบบ B to B 
เช่น เจรจากับหอการค้าเยอรมันไทย  (German-Thai Chamber of Commerce) เป็นต้น 

 การทําความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นเก่ียวกับองค์ความรู้ด้านการเป็น Smart factory โดย
การเจรจาควรเป็น G to G ในระดับกระทรวง ป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนเน่ืองจากช่ือของ
สถาบันไทยเยอรมัน  

 การทําความร่วมมือกับประเทศท่ีเก่งในเรื่องการนํา Idea มาพัฒนาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ 
เน่ืองจากปัจจุบันไทยมีนักวิจัยที่มีแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เยอะมาก แต่ขาด
กลไกหรือองค์กรที่สนับสนุนให้เกิดขึ้นจริง หากทาง สทย. ได้เรียนรู้ Model ในการผลักดัน
แนวคิดสู่ผลิตภัณฑ์จะเกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมไทยและจูงใจให้เกิดสังคมแห่งการคิดค้น
และวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น เรียนรู้จากบริษัทญี่ปุ่นที่รับจ้างผลิต
สินค้าตามแนวคิดของลูกค้า กลไกการทําให้เกิดการ Spin-off ของนักวิจัยในไต้หวัน เป็นต้น 
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 การทําความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ควรมีรูปแบบความร่วมมือใน
ลักษณะที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ (win-win) เพ่ือจูงใจให้หน่วยงานต่างประเทศอยากทํา
ความร่วมมือกับไทย 

 

2.3.11 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (สพช.) 
 
 2.3.11.1 ภารกิจหลักและทศิทางการทํางานที่ สพช. ใหค้วามสาํคญั 
 
 ในส่วนงานของสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ เมื่อพิจารณาประวัติและบทบาทหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
แผนยุทธศาสตร์และโครงสร้างองค์กร พบว่ามีภารกิจหลักที่สําคัญดังน้ี 

1. หน้าที่หลักของ สพช. คือการเพ่ิมผลิตภาพโดยเฉพาะส่วนของการบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

2. สพช. ร่วมมือกับภาครัฐเพ่ือสนับสนุนให้องค์กรเป้าหมายประยุกต์ใช้แนวคิดในการเพ่ิมผลิตภาพ 
และการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กรเหล่าน้ี 

3. บทบาทของ สพช. ที่สําคัญมี 4 อย่าง ได้แก่ 
1) Strategist ทํางานด้านการวิจยัและพัฒนา เช่น การสํารวจ Productivity ของผู้ประกอบการ

ไทย บรรยากาศในการลงทุนของไทย การทําแผน Productivity ร่วมกับ สศอ. การทําวิจัย
เรื่อง Center Excellent Foresight (CEF) เพ่ือใช้ทํานายภาพอนาคตอุตสาหกรรมของ
ประเทศในระยะ 5-10 ปี เป็นต้น  

2) Capability Building การจัดฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆ 
3) Promotion การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อหรือการจัดสัมมนา การทํา Networking เพ่ือ

กระจายข่าวสารความรู้ใหม่ๆ 
4) Excellent เก่ียวกับการให้รางวัลแก่ผู้ประกอบการ เช่น Thailand Quality Award (TQA) 

ที่ได้แนวคิดจากรางวัลคุณภาพแห่งชาติมัลคอล์มบอลดริจ (Malcolm  Baldrige  National  
Quality  Award : MBNQA)  เป็นรางวัลแห่งชาติที่นําแนวคิดของการบริหารคุณภาพแบบ
เบ็ดเสร็จ (Total Quality Management : TQM) มาใช้เพ่ือประเมินองค์กรต่างๆ 

4. บริการของ สพช. มีทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่  
1) การใ ห้คํ าปรึกษาและฝึกอบรม  โดยจะแบ่ง เ ป็นภาคการผลิต  เ ช่น  Production 

Management, Productivity Management เป็นต้น ภาคบริการ ระบบมาตรฐานสากลท่ี
ใช้ในการบริหารและการจัดการ การบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการจัดการองค์กรในแง่ของ
ระบบและการบริหาร การศึกษาทางไกลและ e-Training และการฝึกอบรมบุคคลทั่วไป 

2) การวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือแสดงสถานะการเพ่ิมผลิต
ภาพ การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและปัจจัยที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพ 
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3) การรณรงค์ส่งเสริมการเพ่ิมผลิตภาพโดยการทํา Smart service ประกอบด้วย Smart 
Project, Smart Program, Smart Activities และ Smart Media 

4) การเผยแพร่ความรู้ในการเพ่ิมผลิตภาพ ผ่านสื่อต่างๆ 
5) การผสานความร่วมมือและแลกเปล่ียนความรู้กับองค์กรเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 

ตัวอย่างเช่น ไทยเป็นสมาชิกขององค์การเพ่ิมผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity 
Organization: APO) มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้เช่ียวชาญในด้านต่างๆ 
เผยแพร่ความรู้ เทคนิคและประสบการณ์ด้านการเพ่ิมผลิตภาพผ่านการจัดอบรมสัมมนา 
และการทําวิจัยและพัฒนา 

5. ส่วนหน้าที่ภายในองค์กรคือการสร้างระบบบริหารจัดการภายใน การพัฒนานวัตกรรมในการ
ให้บริการ การพัฒนาความสามารถและสร้างโอกาสความก้าวหน้าของบุคลากร การสร้าง
วัฒนธรรมการทํางานแบบมี Productivity 

 
 2.3.11.2 ลักษณะโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของ สพช. 
 

สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติมีโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ การเป็น
สมาชิกองค์การระหว่างประเทศและการทํา MOU กับประเทศเกาหลีใต้ โครงการต่างประเทศที่มีบทบาท
สําคัญคือการเป็นสมาชิกขององค์การเพ่ิมผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization: APO) เป็น
ความร่วมมือเชิงวิชาการ ไทยจะต้องเสียค่าสมาชิกโดยคํานวณจาก GDP ของประเทศ ปัจจุบันไทยเสียค่า
สมาชิกประมาณ 12 ล้านบาท โดยมี สพช. ทําหน้าที่เป็นหน่วยประสานงาน ส่วนที่มา APO น้ันเป็นหน่วยงาน
ที่ถูกจัดต้ังโดยรัฐบาลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกริเริ่มโดยประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ 20 ประเทศ ทํา
หน้าที่ร่วมกันกําหนดทิศทางและแผนงานในการเพิ่มผลิตภาพ จุดประสงค์เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
โดยให้แต่ละประเทศไปทบทวนแผนเศรษฐกิจของตนแล้วนํามาเสนอเพ่ือกําหนดแผนการทํางานของ APO ใน
แต่ละปี APO จะมีโครงการความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิก มาจากการสํารวจข้อมูลจากประเทศสมาชิกและ
การจัดประชุมเดือนตุลาคมของทุกปี ส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและการทําวิจัย
และพัฒนา ซึ่งการทํา R&D จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การวิจัยเพ่ือทํา Productivity Databook และการ
วิจัยองค์ความรู้ใหม่ๆ ประเภทของโครงการความช่วยเหลือมีอยู่ 3 ลักษณะ ได้แก่ ประเภท A ทุกประเทศ
สามารถเข้าร่วมได้ ประเภท B เข้าร่วมได้บางประเทศ และประเภท C เป็น Individual Project ที่ APO ทํา
กับแต่ละประเทศตามท่ีได้เสนอโครงการไป ตัวอย่างหัวข้อใน APO Program 2016 เช่น SME, Innovation, 
Green productivity, Productivity Capacity Building เป็นต้น โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ 
APO ได้ปีละ 1 ครั้งและจะต้องยินดีถ่ายทอดความรู้จากการเข้าร่วมให้แก่ผู้อ่ืนที่สนใจ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
ผู้สมัครจ่ายแค่บางส่วนและทาง APO จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้เป็นส่วนใหญ่ ส่วนโครงการที่จัดในไทยนั้นไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร  

 



124 โครงการจัดทํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

ปัจจุบันโครงการของ APO เน้นด้าน Green Productivity และโครงการส่วนใหญ่ของ APO จะตอบ
โจทย์ของประเทศไทยแค่บางส่วน ถ้าต้องการทําโครงการหรือความร่วมมือที่ตอบโจทย์ของชาติโดยเฉพาะ 
จําเป็นที่จะต้องเสนอโครงการประเภท C อาทิ โครงการที่เก่ียวข้องกับนโยบาย Industry 4.0 เพ่ือขอรับองค์
ความรู้และผู้เช่ียวชาญ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการ Foresight ตามโครงการ Center Excellent 
Foresight เพ่ือสร้างภาพอนาคตอุตสาหกรรมของประเทศ ระยะ 5-10 ปี เป็นต้น ตัวอย่างโครงการที่ สพช. 
เสนอไปแล้วผ่านการพิจารณาคือ Material Flow Cost Accounting: MFCA เก่ียวกับการคิดต้นทุนในแต่ละ
ขั้นตอนของ Production line การจัดงาน Eco Product International Fair ให้ผู้ประกอบการท้ังไทยและ
ต่างประเทศมาร่วมแสดงสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และทําให้ไทยได้เห็นแนวโน้มของตลาดโลก อีกทั้ง 
APO จะส่งผู้เช่ียวชาญมาร่วมงานด้วย เป็นต้น นอกจากภาคอุตสาหกรรม APO ยังสนใจการเพ่ิม Productivity 
ในภาคเกษตรอีกด้วย ขณะที่ สพช. จะเน้นเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเท่าน้ัน ในส่วนโครงการด้านเกษตร ทาง
สพช. จะประสานงานกับกรมวิชาการเกษตรให้ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นคณะกรรมการด้วย เพ่ือที่จะใช้ประโยชน์
จากโครงการของ APO มาเพ่ิมผลิตภาพให้กับภาคเกษตรของไทย นอกจากการเป็นสมาชิก APO แล้ว ทาง 
สพช. ยังได้เซ็น MOU กับหน่วยงานของเกาหลีใต้ ช่ือว่า Korea Productivity Center โดยจะเป็นความ
ร่วมมือเชิงวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้และผู้เช่ียวชาญ 
 
 2.3.11.3 ยุทธศาสตร์และนโยบายอุตสาหกรรมที่มีนัยต่อภารกิจและทศิทางการทํางานของ สพช. 
 
ยุทธศาสตร์และนโยบายของหน่วยงานต่างๆ 
 ในที่น้ีจะพิจารณายุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ที่มีนัยต่อการทํางานของ สพช. ดังน้ี 
 
 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 12 ก.ย. 2557 

 ข้อ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ข้อ 6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ

ประเทศ ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ และ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สพช.: ส่งเสริมแนวคิดการเพ่ิมผลิตภาพทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิต

และบริการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบย่ังยืน 
 

ข้อ 6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการ 
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 นัยที่มีต่อการทํางานของ สพช.: การให้คําปรึกษาหรือการจัดฝึกอบรม การเผยแพร่ความรู้
เก่ียวกับการบริหารจัดการการผลิต หรือการจัดการด้านผลิตภาพ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางานในภาคบริการ อีกทั้งความรู้ในการจัดการด้านองค์กร 

 
ข้อ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
ข้อ 7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับข้อตกลงใน

การเคล่ือนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่เปิดเสรีมากขึ้น 
โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้สามารถแข่งขันได้ 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของสพช.: การเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ โดยการเพ่ิมขีด

ความสามารถทางการแข่งขัน โดยการเพ่ิมผลิตภาพในการผลิต การบริการหรือการบริหารจัดการ
องค์กร รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
ข้อ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม รัฐบาลให้ความสําคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือนําไปสู่การผลิต
และบริการที่ทันสมัย 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของสพช.: การทําวิจัยและพัฒนา เพ่ือหาวิธีการเพ่ิมผลิตภาพรูปแบบใหม่ๆ 

เพ่ือให้สถานะการเพ่ิมผลิตภาพของประเทศเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยการวิเคราะห์ปัญหา 
อุปสรรค และหาปัจจัยที่ส่งเสริมการเพ่ิมผลิตภาพ 

 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน โดยเน้นการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและย่ังยืน การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการ
ผลิตภาคเกษตร การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต การสร้างความมั่นคงในอาชีพ
และรายได้ให้แก่เกษตรกร การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ
ชุมชน การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร 
การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สพช.: การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตให้แก่เกษตรกร โดย
การใช้ประโยชน์ความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนผู้เช่ียวชาญ เทคนิค 
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องค์ความรู้ต่างๆ และทําการเผยแพร่ เช่น จัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ 
เป็นต้น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน โดยเน้นการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและย่ังยืน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียมและเป็นธรรม การบริหารจัดการ
เศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สพช.: การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ผ่าน
การปรับใช้แนวคิดการเพ่ิมผลผลิตภายในองค์กร 

 
 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 การเตรียมความพร้อมในการรองรับและการดําเนินงานหลังการเข้าสู่ Post-ASEAN 2015 การพัฒนา
ขีดความสามารถเพ่ือรองรับและการทํางานโดยสอดคล้องกับการดําเนินงานตามความร่วมมือระดับภูมิภาค 
 

 นัยที่มี ต่อการทํางานของ สพช. : การพัฒนาผลิตภาพของผู้ประกอบการ จะช่วยเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและย่ังยืน 

 
 นโยบายและแผนแม่บทกระทรวงอุตสาหกรรม 

แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการให้เกิดความเข้มแข็งและย่ังยืน (Upgrade and 

create sustainable entrepreneur) จุดเร่ิมต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ันจําเป็นต้องเร่ิมต้นจากการ
ยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเน่ืองและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก  

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สพช.: การพัฒนาองค์ความรู้ในการเพ่ิมผลิตภาพให้แก่ผู้ประกอบการให้

ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง 
 

ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับโครงสร้างการผลิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม โดยประยุกต์ใช้
ดิจิทัล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม และ
พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม  
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 นัยที่มีต่อการทํางานของ สพช.: การส่งเสริมการสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม โดยการทํา
วิจัยและพัฒนาเพ่ือหาแนวทางในการเพิ่มผลิตภาพทั้งในภาคการผลิตและการบริการ รวมถึงการ
สร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการหรือบุคลากรอุตสาหกรรม ผ่านการจัดฝึกอบรม หรือ
การศึกษาจากสื่อและการศึกษาทางไกลของ สพช. 

 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมและมาตรการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม (ดร. อรรชกา สีบุญเรือง) เฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับสพช. 

ระยะเร่งด่วน 
- การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  

o จัดทํามาตรการขับเคลื่อนผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ เช่น
มาตรการด้านการเพ่ิมรายได้ให้กับผู้ประกอบการ / มาตรการด้านการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน มาตรการด้านภาษี และมาตรการด้านการเพ่ิมขีดความสามารถ SMEs  
เป็นต้น 

- การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม  
o ส่ง เสริมการรวมกลุ่ม อุตสาหกรรม  (Cluster) ที่มีศักยภาพในแต่ละพ้ืนที่  เ ช่น 

อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน / อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ / 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี /อุตสาหกรรมไอที ดิจิทัล และฟิล์ม / อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
/ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รวมท้ัง ผลักดันการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เฉพาะสินค้า เช่น Rubber City /Halal เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  

ระยะกลางและระยะยาว 
- การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม  

o ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ โดยเน้น 
การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่า และเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม 

o จัดทําแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพ ของ
ภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

o จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2559-2564 และยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขาท่ีสําคัญ เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 

o จัดทําแผนแม่บทด้านการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2563 
เพ่ือเตรียมพร้อมรองรับกับมาตรฐานที่สําคัญในอนาคต 

o พัฒนาทักษะแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ
รองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ 
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สรุปนัยของนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่มีต่อภารกิจและทิศทางการทํางานของ สพช. 
 จากการทบทวนยุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสพช. พบว่ามีประเด็นสําคัญที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ สพช. คือการเป็นหน่วยงานสนับสนุนภาครัฐ ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
และการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างย่ังยืนด้วยการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการหรือองค์กรต่างๆ ใช้แนวคิดการเพ่ิม
ผลิตภาพ โดย สพช. มีหน้าที่ให้บริการองค์ความรู้ต่างๆ การจัดอบรมสัมมนา เผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ 
ทั้งในภาคการผลิต การบริการและการบริหารจัดการองค์กร นอกจากน้ียังเป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับการเพ่ิมผลิตภาพ ในการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการ ผู้เช่ียวชาญ
และความช่วยเหลืออ่ืนๆ    
 

2.3.11.4  แนวทางการใช้ประโยชนห์รือต่อยอดโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของสพช. 
 

 ไทยควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าอยากพัฒนา Productivity ในด้านไหน การเพ่ิมบทบาท
กระทรวงในการร่วมกําหนดทิศทางในการเพิ่มผลิตภาพของประเทศ โดยการระบุความ
ต้องการของประเทศจะช่วยให้ทาง สพช . มีความชัดเจนในการทําความร่วมมือกับ
ต่างประเทศมากย่ิงขึ้น  

 การใช้ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกของ APO สพช. ควรเข้าไปมีบทบาทในการกําหนด
ทิศทางหรือแผนการดําเนินงานในการให้ความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์ต่อไทยมากยิ่งขึ้น 
และการเสนอโครงการประเภท C ที่เป็น Individual Project ให้มากขึ้น โดยเฉพาะโครงการ
ที่จะช่วยผลักดันนโยบาย Industry 4.0 และโครงการพัฒนาฐานข้อมูลที่จะนํามาใช้ประโยชน์
ในการทํา Center Excellent Foresight 

 
2.3.12 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) 
 

2.3.12.1 ภารกิจหลักและทศิทางการทํางานที่ สรอ. ใหค้วามสาํคญั 
 
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอหรือเรียกอีกช่ือย่อหน่ึงว่า MASCI เป็นหน่วยงานที่มีการบริหาร

องค์กรแบบเอกชน วัตถุประสงค์หลักคือการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้ง
ในระดับประเทศและระดับสากล เพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการทํางานให้กับอุตสาหกรรม เน้นพัฒนาบุคลากร
ด้านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน    

 
หน้าที่หลักของ MASCI คือการเป็นหน่วยงานที่เป็นทั้งหน่วยตรวจสอบ (Inspection Body) และ

หน่วยรับรอง (Certification Body) อีกทั้งมีบริการพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์ต่างๆ ให้แก่หน่วยงานทั่วไป 
การจัดฝึกอบรมความรู้เก่ียวกับมาตรฐานระบบบริหารจัดการที่เป็นสากล มีการพัฒนาหลักสูตรในการฝึกอบรม
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มาตรฐานให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมในประเทศ บริการพ่ีเลี้ยงในการพัฒนาระบบงานด้านการตรวจสอบ
รับรองให้กับหน่วยงานต่างๆ นอกจากน้ี ยังช่วยพัฒนาหน่วยงานหรือองค์กรที่อยากทําเรื่องการให้การรับรอง
หรือยกระดับองค์กรมาเป็น Certification Body (CB) มีการให้บริการเก่ียวกับข้อมูลและองค์ความรู้ด้าน
มาตรฐานระบบการจัดการ และการเตือนภัยเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและมาตรฐานต่างๆ ทั้งของ
ไทยและสากล 
 
 2.3.12.2 ลักษณะโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของ สรอ. 
 

ปัจจุบัน MASCI ไม่มีโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศที่ชัดเจน แต่จะเป็นรูปแบบการว่าจ้างให้
เป็นหน่วยงานตรวจสอบรับรองแทน Agency จากต่างประเทศ เน่ืองจากบทบาทของ MASCI เป็นเชิงเอกชน
และให้บริการเก่ียวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ หน่วยงานจากต่างประเทศบางแห่ง
จึงได้ outsource ส่วนงานด้านการตรวจสอบมาให้ MASCI ทําเพ่ือเป็นการลดต้นทุนที่หน่วยงานเหล่าน้ีจะส่ง
บุคลากรจากต่างประเทศมาเอง โดยจะทําในลักษณะของการว่าจ้าง เสมือนว่า MASCI เป็นตัวแทนหน่วยงาน
ตรวจสอบรับรองให้แก่ Agency ต่างประเทศ  
 
 2.3.12.3 ยุทธศาสตร์และนโยบายอุตสาหกรรมที่มีนัยต่อภารกิจและทศิทางการทํางานของ สรอ. 
 
ยุทธศาสตร์และนโยบายของหน่วยงานต่างๆ 
 ในที่น้ีจะพิจารณายุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ที่มีประเด็นเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของ สรอ. 
ดังน้ี 
 
 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 12 ก.ย. 2557 

 ข้อ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ข้อ 6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 

สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร 

  
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สรอ.: การให้ข้อมูลและองค์ความรู้เก่ียวกับกฎเกณฑ์หรือมาตรฐาน

ระบบการจัดการใหม่ๆ เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวและผ่านการตรวจสอบรับรอง
มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 
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ข้อ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
ข้อ 7.1 เร่งส่งเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยายความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน เร่งขยายการจัดทําข้อตกลงการยอมรับร่วมกันของสินค้าด้านการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยให้ความสําคัญต่อสินค้าที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุ่มสินค้า
อุปโภคและบริโภค รวมถึงการปรับกฎเกณฑ์การค้าและระบบพิธีการศุลกากรให้สะดวก ลดขั้นตอนต่างๆ หรือ
ยกเลิกขั้นตอนบางเรื่อง และปรับระบบภาษีและการอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ  

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สรอ.: การเร่งขยายการจัดทําข้อตกลงเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรอง

สินค้า สรอ. อาจจะเข้าไปมีบทบาทในการผลักดันหรือวางระบบการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการอุตสาหกรรมให้กับหน่วยงานในประเทศเพ่ือนบ้าน 
เพ่ือให้ประเทศเพ่ือนบ้านและไทยมีมาตรฐานการจัดการที่สอดคล้องกัน 
 

ข้อ 7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ โดยสอดคล้องกับข้อตกลงใน
การเคล่ือนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่เปิดเสรีมากขึ้น 
โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถดําเนินธุรกิจ
ร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือนําไปสู่ความเช่ือมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้  

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สรอ.: พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ผ่านการ

ยกระดับระบบการบริหารจัดการให้ได้ตามมาตรฐานสากล ให้ความรู้ความเข้าใจ การเป็นพ่ีเลี้ยง
สอนการจัดการให้ได้ตามมาตรฐาน การพัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองให้มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับมาตรฐานในระดับสากล  

 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน โดยเน้นการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและย่ังยืน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียมและเป็นธรรม การบริหารจัดการ
เศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สรอ.: การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการยกระดับการ
บริหารจัดการภายในองค์กรให้ได้มาตรฐานระดับประเทศหรือระดับสากล การให้องค์ความรู้ จัด
หลักสูตรฝึกอบรม และสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการให้ความสําคัญมากขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน โดยเน้นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและ
ขับเคล่ือนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม
อย่างบูรณาการ 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สรอ.: การพัฒนาหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับระบบการจัดการที่เก่ียวข้องกับ

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมากย่ิงขึ้น การติดตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ในระดับสากล  

 
 นโยบายและแผนแม่บทกระทรวงอุตสาหกรรม 

แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 
1) ยกระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและขยายเครือข่ายการผลิตสู่ต่างประเทศ (Internationalized 

Industrial structure and clusters to capture global opportunities) โดยใช้ศักยภาพของประเทศต่างๆ 
เพ่ือสร้างโอกาสในตลาดโลก การสร้างความร่วมมือกันระหว่างประเทศผู้ผลิตน้ันจะทวีความสําคัญเพ่ิมมากขึ้น 
ในระยะกลางน้ันจะต้องสานต่อเครือข่ายการผลิต โดยเพ่ิมบทบาทในเครือข่ายการผลิตไปสู่การบริหารจัดการ
เครือข่ายการผลิตของอาเซียน  
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สรอ.: เพ่ือรองรับการบริหารจัดการเครือข่ายการผลิตในอาเซียน สรอ. 
อาจจะเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาหรือวางระบบการตรวจสอบรับรองระบบการจัดการใน
ภาคอุตสาหกรรมให้กับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือพัฒนาให้มีมาตรฐานสอดคล้องกัน 

 
3) ยกระดับโครงสร้างสนับสนุนอุตสาหกรรมเพ่ือการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอย่างบูรณาการ 

(Enhance competitive industry platform) โครงสร้างสนับสนุนนับเป็นปัจจัยสําคัญที่จะส่งผลต่อการ
พัฒนาของอุตสาหกรรมไทยต่อไปในอนาคต ทั้งในด้านของการปรับปรุงกฎระเบียบให้มีความเหมาะสมต่อ
สถานการณ์ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ โดยเฉพาะแนวโน้มของความร่วมมือทางการค้าที่มีเพ่ิมมากขึ้นใน
อนาคต การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบให้เท่าทันกับสถานการณ์ จะทาให้ผู้ประกอบการไทยสามารถช่วงชิงความ
ได้เปรียบในการแข่งขันของตลาดโลกได้  
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สรอ.: การพัฒนาการให้บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานที่มีความ
ทันสมัยสอดคล้องกับสากล การติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือมาตรฐานเพ่ือแจ้งให้
ผู้ประกอบการไทยได้ทราบและปรับตัว การพัฒนาหลักสูตรอบรมให้สอดคล้องกับแนวทาง
มาตรฐานใหม่ๆ อยู่เสมอ  



132 โครงการจัดทํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับโครงสร้างการผลิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ 3) พัฒนา
ผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม และ 5) พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรอง และการควบคุม
กํากับดูแลเพ่ือเอ้ือต่อความปลอดภัยของประชาชนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สรอ.: การพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน และการพัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1)

ส่งเสริมสถานประกอบการให้มีการพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สรอ.: การพัฒนามาตรฐานระบบการบริหารจัดการที่เก่ียวข้องกับ
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 

 
 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมและมาตรการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม (ดร. อรรชกา สีบุญเรือง) เฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับสรอ. 

ระยะเร่งด่วน 
- การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

o จัดทํามาตรการขับเคลื่อนผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถดําเนินธุกิจต่อไปได้ เช่น 
มาตรการด้านการเพ่ิมรายได้ให้กับผู้ประกอบการ / มาตรการด้านการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน มาตรการด้านภาษี และมาตรการด้านการเพ่ิมขีดความสามารถ SMEs เป็นต้น 

ระยะกลางและระยะยาว 
- การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 

o จัดทําแผนแม่บทด้านการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 – 2563 
เพ่ือเตรียมพร้อมรองรับกับมาตรฐานที่สําคัญในอนาคต 

 
สรุปนัยของนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่มีต่อภารกิจและทิศทางการทํางานของ สรอ. 
 จากการทบทวนยุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสรอ. พบว่ามีประเด็นสําคัญที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ สรอ. ดังต่อไปน้ี 

1. การให้ข้อมูล จัดหลักสูตร ฝึกอบรมสัมมนา พัฒนาบุคลากรให้ทันกับองค์ความรู้ด้านระบบ
มาตรฐานการจัดการใหม่ๆ เพ่ือที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานให้แก่องค์กรที่ทําหน้าที่
ตรวจสอบรับรองทั้งของภาครัฐและเอกชน 
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2. ติดตามข้อมูลข่าวสารและทิศทางการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการ
ใหม่ๆ การขยายขอบเขตงานมาตรฐานท่ีมีอยู่เดิมให้พร้อมรับกับนโยบายใหม่ๆ การพัฒนาบริการ
ให้มีความทันสมัยสอดคล้องต่อความต้องการภาคอุตสาหกรรม เช่น การสนับสนุนอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ ทาง MASCI ก็จําเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรหรือผู้เช่ียวชาญท่ีจะเข้ามารับรอง
มาตรฐานให้กับอุตสาหกรรมใหม่ๆ เหล่าน้ี เป็นต้น 

3. การขยายความร่วมมือด้านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานในอาเซียน MASCI อาจจะเข้าไปมี
บทบาทในการถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับงานด้านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการจัดการ
ให้แก่องค์กรที่เก่ียวข้องในประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
 2.3.12.4 แนวทางการใช้ประโยชน์หรือต่อยอดโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของ สรอ. 
 
 ลักษณะของแนวทางการทําความร่วมมือกับต่างประเทศของ MASCI น้ันอาจจะมองได้ 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่เราไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ต่างประเทศ และส่วนที่เราขอรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ จาก
ต่างประเทศ ทั้งน้ี ปัญหาหลักของการดําเนินโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศคือเรื่องงบประมาณ หากจะ
ร่วมมือกับประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศที่สามารถอุดหนุนในเร่ืองค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานได้ ก็จะทํา
ให้เกิดโครงการต่างๆ ได้สะดวกย่ิงขึ้น 

 โครงการความร่วมมือด้านมาตรฐานระหว่างประเทศ จุดประสงค์เพ่ือให้ระบบการตรวจสอบ
รับรองมาตรฐานการจัดการมีความสอดคล้องกัน อาทิ การเข้าไปวางระบบด้านการมาตรฐาน
ให้แก่องค์กรของประเทศลาว เป็นต้น โดยเป้าหมายประเทศที่ไทยจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ
อาจจะเป็นกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งมีแผนที่จะขยายความตกลงเร่ืองการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าร่วมกัน อาจจะเน้นไปที่กลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านของไทยเป็นอันดับแรก 

  โครงการความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรฐานใหม่ๆ MASCI เตรียมความ
พร้อมในการปรับตัวเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของรัฐบาลที่ได้ผลักดันอุตสาหกรรม
ใหม่ๆ ทาง MASCI จึงต้องการองค์ความรู้ใหม่เพ่ือมารองรับทิศทางอุตสาหกรรมใหม่ที่จะ
เกิดขึ้น โดยต้องการร่วมมือกับต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศที่มีความพร้อมหรือ
ความเช่ียวชาญในเรื่องน้ันๆ มาช่วยถ่ายทอดความรู้ทั้งเรื่องระบบการทํางานและการพัฒนา
บุคลากร อาทิ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ด้านสิ่งแวดล้อมเรื่อง Carbon Credit อาจจะ
ร่วมมือกับ UNIDO เป็นต้น ลักษณะความร่วมมืออาจจะเป็นการแลกเปล่ียนและถ่ายทอด
ความรู้ ไทยอาจจะจ้างผู้เช่ียวชาญเพ่ือมาพัฒนาบุคลากรของไทย การส่งบุคลากรไปฝึกงาน
ในหน่วยงานต่างประเทศ  

 สืบเน่ืองจากโครงการเครือข่ายนวัตกรรม (Innothai) ที่ทาง MASCI ทําร่วมกับสศอ. เป็นการ
พัฒนา Networking platform ให้แก่นักวิจัยที่มีความคิดสร้างสรรค์มาเจอกับผู้ประกอบการ
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และร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปในเชิงพาณิชย์ การทําความร่วมมือกับต่างประเทศควรเข้ามา
สนับสนุนในด้านการทําตลาด เป็นแหล่งขายสินค้านวัตกรรมเหล่าน้ี 

 
2.3.13 สถาบันอาหาร (สอห.) 
 

2.3.13.1 ภารกิจหลักและทศิทางการทํางานที่ สอห. ใหค้วามสาํคญั 
 

 สถาบันอาหารเป็นองค์กรช้ันนําในการสร้างคุณค่าแก่อุตสาหกรรมอาหารให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและ
ต่างประเทศ  โดยบทบาทหน้าที่ของสถาบันอาหาร ได้แก่ 

1. สํารวจรวบรวมและติดตามข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับอุตสาหกรรมอาหารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ดังกล่าว รวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมอาหาร 

2. ส่งเสริมและจัดให้มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหารทั้งในด้าน
การผลิตการพัฒนารูปแบบการปรับปรุงมาตรฐานและคุณภาพ ส่วนใหญ่เป็นการทําวิจัยใน
ลักษณะ Applied research และเน้นไปที่การพัฒนาผลงานวิจัยไปสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 

3. ศึกษาวิจัยธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
อาหารและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่อรัฐบาล 

4. สนับสนุนหรือจัดให้มีบริการด้านการตรวจการวิเคราะห์การทดสอบและการรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์อาหารและระบบการจัดการ โดยสถาบันอาหารเป็นหน่วยงานทั้งหน่วยรับรอง
ระบบงาน (Accreditation Body: AB) และหน่วยรับรอง (Certification Body: CB)  

5. ประสานงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารระหว่างรัฐกับเอกชนและเอกชนกับ
เอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศ สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจต้ังแต่ผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภค 
และส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของกลุ่มผู้ผลิต มีศูนย์สร้างพันธมิตรทางการค้าเพ่ือทํา Business 
Matching ของผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 

6. เป็น Single Facilitator ดําเนินงานให้เกิดความเช่ือมโยงงานวิจัยและการพัฒนาทางด้าน
อุตสาหกรรมอาหารของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย์ กระทรงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น เพ่ือให้มีการนําผลงาน
การศึกษามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เน้นการวิจัยทั้ง Supply Chain ตัวอย่าง
การบูรณาการงานวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความพร้อมด้านผลงานวิจัยอยู่แล้ว 
แต่จะอยู่ในระดับ Lab scale และขาดความเช่ือมโยงกับผู้ประกอบการ ทางสถาบันอาหารจะ
ช่วยในเรื่องของการนําผลงานวิจัยมาใช้ในเชิงพาณิชย์และใช้ประโยชน์จากการที่สถาบันมี
ฐานข้อมูลผู้ประกอบการประสานให้กับผู้ที่สนใจ โดยทางสถาบันมี Pilot plant ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกแบบพัฒนาสินค้าและ Packaging ทําการทดสอบตลาดตามงานแสดงสินค้า
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และส่งต่อไปยังผู้ประกอบการนําไปผลิตในระดับ Industrial scale และประสานกับกระทรวง
พาณิชย์ในการช่วยโปรโมทสินค้าในระดับต่อไป เป็นต้น 

7. บริการหลักของสถาบันอาหารแบ่งได้ 4 ด้าน ได้แก่ 
7.1  ด้านมาตรฐาน ส่วนใหญ่เป็นบริการวิจัยเก่ียวกับข้อมูลทางวิชาการ การวางนโยบายให้แก่

สถาบันอาหารและอุตสาหกรรมอาหารของไทย การวิจัยผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า การ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบในการเจรจาทางการค้าหรือการกําหนดมาตรฐานด้านอาหาร 
โดยจะเผยแพร่ข้อมูลใน “ศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะ” (Food Intelligence Center Thailand) 
ประกอบด้วยฐานข้อมูลสําคัญ เช่น แนวโน้มของภาคอุตสาหกรรมอาหาร Product trend 
ระบบ Early warning, Innovation News, กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ข้อมูลผู้ประกอบการภายในประเทศ เป็นต้น  

7.2  ด้านกลยุทธ์ ให้คําปรึกษาด้านระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล เช่น GMP, HACCP  
เป็นต้น รับตรวจประเมินเบ้ืองต้นและการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการตรวจประเมิน 

7.3  ด้านการสร้างความเช่ียวชาญ พัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมบุคลากรเก่ียวกับมาตรฐาน
ระบบการจัดการและผลิตภัณฑ์ที่ตรงต่อความต้องการของภาครัฐและเอกชน มีโครงการ 
Train The Trainer สําหรับผู้ตรวจสอบสินค้าฮาลาล 

7.4  ด้านความปลอดภัย ส่วนใหญ่เป็นงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจวิเคราะห์ เช่น ทดสอบ
ความชํานาญด้านห้องปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและด้านจุลินทรีย์ การสอบเทียบ
เครื่องมือวัดเพ่ือให้ได้ตามมาตรฐานสากล เป็นต้น 

8. โครงสร้างสถาบันอาหาร ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 
8.1  ศูนย์พัฒนาและสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหาร มีหน้าที่ในการวางนโยบายและกลยุทธ์ของ

สถาบันอาหารและให้บริการแก่ผู้ประกอบการด้าน Quality System ของสถานที่ที่ใช้ผลิต
อาหาร 

8.2  ศูนย์บริการห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมอาหาร ให้บริการด้านตรวจวิเคราะห์และให้ความ
ช่วยเหลือด้านองค์ความรู้แก่ห้องปฏิบัติการทั้งของภาครัฐและเอกชน 

8.3  กลุ่มงานวิจัยและบริการข้อมูลอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหารประกอบด้วยงานตรวจสอบ
รับรองระบบ ฝ่ายวิจัยและข้อมูลเก่ียวกับด้านนโยบายและด้านตลาด ฝ่ายพัฒนาและ
ฝึกอบรม มีศูนย์การเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมอาหาร 

9. โครงการพิเศษของสถาบันอาหาร ได้แก่ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล โครงการ 
Thailand Food Forward เสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรมอาหารและสร้างความ
เช่ือมั่นให้แก่คุณค่าอาหารของไทย โครงการ Thailand Food Quality to the World พัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพโลก 
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 2.3.13.2 ลักษณะโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของ สอห. 
 
 โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของสถาบันอาหารมีความหลากหลายทั้งจุดประสงค์ ลักษณะ
การทําความร่วมมือและประเภทของหน่วยงานท่ีร่วมดําเนินงาน สามารถแบ่งประเด็นความร่วมมือออกเป็น 4 
กลุ่ม ได้แก่ ด้านการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน ด้านการวิจัยพัฒนา ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ และด้านการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ในส่วนความร่วมมือด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน สถาบันอาหารมีความร่วมมือ
อยู่ 2 แห่ง ได้แก่ การเซ็น MOU กับ Campden BRI เป็นลักษณะหน่วยงานร่วมบริการตรวจสอบและออก
ใบรับรองระบบ HACCP ให้แก่ Campden BRI ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทางวิชาการของประเทศอังกฤษ ให้การ
สนับสนุนข้อมูลวิชการและส่งผู้เ ช่ียวชาญมาพัฒนาบุคลากรให้แก่สถาบันอาหาร และโครงการ Joint 
Declaration of Cooperation between Japanese Consumers’ Cooperative Union Laboratory, 
Japan and National Food Institute, Ministry of Industry, Thailand เป็นการทําสัญญาการทําวิจัยร่วม
และการตรวจวิเคราะห์ Pesticide ในสินค้าผักที่ทาง JCCU จะนําเข้าไปจําหน่ายในญี่ปุ่น โดยให้สถาบันอาหาร
เป็นตัวแทนในการตรวจสอบตามมาตรฐานของทาง JCCU 
 
 ส่วนความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาได้ทํากับประเทศญี่ ปุ่นกับหน่วยงานที่ ช่ือว่า Japan 
International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) เป็นการแลกเปลี่ยนนักวิจัย ข้อมูล
เก่ียวกับการวิจัยเกษตรและอาหาร เทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบอาหาร และการทําวิจัยร่วมกันเพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร นอกจากน้ี ในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล ยังทําความร่วมมือกับ 
OTAGAI Forum Association ซึ่งเป็นสมาคมผู้ประกอบการ SMEs ญี่ปุ่น จุดประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
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ผู้ประกอบการ จัดกิจกรรมเพ่ือเช่ือมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ไทยและญี่ปุ่น การทํา Business 
Matching และพัฒนาธุรกิจ SMEs ใหม่ๆ ภายใต้โครงการที่ช่ือว่า OTAGAI Project  
 
 ในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางสถาบันอาหารได้ร่วมมือกับมาตรวิทยาในการส่งวิทยากร
ผู้เช่ียวชาญเพ่ือถ่ายทอดความรู้เรื่องข้อกําหนด ISO/IEC 17025 และการสอบเทียบเครื่องมือวัดในประเทศ
เพ่ือนบ้าน เช่น ลาว เมียนมา เวียดนาม เป็นต้น ทั้งน้ี สถาบันยังมีโครงการในลักษณะรับองค์ความรู้จาก
ต่างประเทศ ได้แก่ โครงการความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจในมาตรฐานการผลิตอาหารฮาลาลและ
เครื่องหมายฮาลาลแก่ผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นในไทยกับหน่วยงานที่ช่ือว่า Japan Halal Development & 
Promotion (JAHADEP) โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน Food Industry Research and Development 
Institute (FIRDI) ของประเทศไต้หวัน เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านกระบวนการผลิตอาหารด้วยระบบปลอดเช้ือ 
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหาร การพัฒนาเครื่องจักรที่ใช้ผลิต Process food และยกระดับความรู้ของ
บุคลากรไทย  และโครงการกับ EU ถ่ายทอดความรู้ด้าน Cluster Management จัดอบรมสัมมนาโดย
ผู้เช่ียวชาญจากเยอรมัน เพ่ือพัฒนาบุคลากรของไทยให้สามารถเป็นผู้อบรมภายในภูมิภาค เป็นการ Train The 
Trainer 
 
 2.3.13.3 ยุทธศาสตร์และนโยบายอุตสาหกรรมที่มีนัยต่อภารกิจและทศิทางการทํางานของ สอห. 
 
ยุทธศาสตร์และนโยบายของหน่วยงานต่างๆ 
 ในที่น้ีจะพิจารณายุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ที่มีนัยต่อการทํางานของสถาบันอาหาร ดังน้ี 
 
 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 12 ก.ย. 2557 

 ข้อ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ข้อ 6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ

ประเทศ ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์
และภูมิปัญญา ส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาท่ีสําคัญของประเทศ 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ และส่งเสริม
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สอห.: การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารซึ่งถือว่าเป็น

อุตสาหกรรมศักยภาพของไทย โดยเน้นการสร้างคุณค่า (Value Creation) ให้แก่อุตสาหกรรม 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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 ข้อ 6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สอห.: การพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมท่ีตอบโจทย์ความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม การให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีทางอาหาร แนวโน้มสินค้าและความต้องการ
ของผู้บริโภค มาตรการกฎระเบียบ หรือมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ การสร้างความตระหนัก
ในการปรับปรุงประสิทธภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานในระดับสากล การให้บริการด้านข้อมูลและ
คําปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ 

 
 ข้อ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 ข้อ 7.1 เร่งส่งเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยายความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน เร่งขยายการจัดทําข้อตกลงการยอมรับร่วมกันของสินค้าด้านการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยให้ความสําคัญต่อสินค้าที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุ่มสินค้า
อุปโภคและบริโภค รวมถึงการปรับกฎเกณฑ์การค้าและระบบพิธีการศุลกากรให้สะดวก  
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สอห.: การจัดทําข้อตกลงการยอมรับร่วมกันของสินค้าอาหาร ในด้าน
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน สอห. อาจจะให้ความช่วยเหลือกับประเทศเพื่อนบ้านในการ
วางระบบตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน เพ่ือประโยชน์ในการค้าระหว่างประเทศ  

 
 ข้อ 7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพ 
แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติโดยคํานึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน 8 กลุ่มที่มี
ข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การยกระดับฝีมือแรงงานใน
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน 
 

 นัยที่มี ต่อการทํางานของ สอห . : บริการด้านการฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากรใน
อุตสาหกรรมอาหารทั้งภาครัฐและเอกชน  

 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน โดยเน้นการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและย่ังยืน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียมและเป็นธรรม การบริหารจัดการ
เศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สอห.: ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ การทําวิจัยทั้งด้านนโยบาย ด้านการตลาดและด้านผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการเพ่ิมมูลค่า 

  
 นโยบายและแผนแม่บทกระทรวงอุตสาหกรรม 

นโยบายต่างประเทศเสนอต่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนที่ 12 
 ประเด็นที่ 1 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการเช่ือมโยงในภูมิภาคและภูมิศาสตร์ในการเป็นศูนย์กลาง 
เพ่ือพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับเพ่ือนบ้านและประเทศในภูมิภาค โดยยกระดับ cluster สร้าง 
Production network และ supply chain ระหว่างไทยกับอาเซียนและประเทศคู่เจรจา 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สอห.: พัฒนาธุรกิจโดยพยายามให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ 
และก่อให้เกิดความเช่ือมโยงกันต้ังแต่ต้นนํ้าถึงปลายนํ้า การผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐ
และเอกชน รวมถึงความร่วมมือระหว่างเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 

 
แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการให้เกิดความเข้มแข็งและย่ังยืน (Upgrade and 

create sustainable entrepreneur) จุดเร่ิมต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ันจําเป็นต้องเร่ิมต้นจากการ
ยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเน่ืองและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก 
จําเป็นต้องอาศัยการสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการในแต่ละขั้นของห่วงโซ่คุณค่าในการวิจัยและ
พัฒนา ตลอดจนการผลิตสินค้าและบริการ เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการจากผู้บริโภค 
ดังน้ัน การยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการร่วมกับการพัฒนา คลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมจึงนับเป็นสิ่ง
สําคัญที่จะทําให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืน ในระยะกลางจะก้าวสู่การพัฒนาต่อยอดการ
สร้างสรรค์สินค้าที่เน้นการใช้ทุนมนุษย์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและนวัตกรรมให้กับสินค้าและขยายความร่วมมือ
ของผู้ประกอบการในห่วงโซ่คุณค่ากับบริษัทขนาดใหญ่ภายในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานสําหรับการ
ยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยสู่บริษัทช้ันนําในโลกต่อไป เพ่ือนําไปสู่การยกระดับขีดความสามารถการผลิต
ไปสู่การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสินค้าและตลาด รวมทั้งการก้าวเข้าสู่เจ้าของตราสินค้าที่ได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลายและสามารถควบคุมมาตรฐานการผลิตในเวทีโลกได้ในระยะยาว 
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 นัยที่มีต่อการทํางานของ สอห.: การยกระดับอุตสาหกรรมให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค โดยทางสถาบันอาหารช่วยสนับสนุนด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด เพ่ือให้
ผู้ประกอบการใช้วางแผนในการดําเนินธุรกิจ นอกจากน้ียังสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มใน
ผู้ประกอบการท้ังห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือที่จะทําการวิจัยและพัฒนาต้ังแต่ต้นนํ้าถึงปลายนํ้า ก่อให้เกิด
การคิดค้นเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะนํามาเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้า 

 
ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับโครงสร้างการผลิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ โดยเน้นการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและมาตรฐาน ให้ภาคอุตสาหกรรมมีความสามารถในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 
โดยมีกลยุทธ์ที่สําคัญ เช่น ข้อ 1 ประยุกต์ใช้ดิจิทัล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ข้อ 3 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม ข้อ 4 
เสริมสร้างศักยภาพการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ข้อ 5 พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรอง และ
การควบคุมกํากับดูแลเพ่ือเอ้ือต่อความปลอดภัยของประชาชนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สอห.: ส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมอาหาร การ
จัดฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม การสนับสนุนให้เกิดความเช่ือมโยงใน
ภาคอุตสาหกรรมทั้งระหว่างรัฐและเอกชนและระหว่างเอกชนด้วยกันเอง การกําหนดมาตรฐาน
และพัฒนาระบบการตรวจสอบรับรอง 

 
 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมและมาตรการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม (ดร. อรรชกา สีบุญเรือง) เฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับสอห. 

ระยะเร่งด่วน 
- การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

o จัดทํามาตรการขับเคลื่อนผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ เช่น 
มาตรการด้านการเพ่ิมรายได้ให้กับผู้ประกอบการ / มาตรการด้านการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน มาตรการด้านภาษี และมาตรการด้านการเพ่ิมขีดความสามารถ SMEs  
เป็นต้น 

- การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 
o ส่ง เสริมการรวมกลุ่ม อุตสาหกรรม  (Cluster) ที่มีศักยภาพในแต่ละพ้ืนที่  เ ช่น 

อุตสาหกรรม ยานยนต์และชิ้นส่วน / อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ / 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี / อุตสาหกรรมไอที ดิจิทัลและฟิล์ม / อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
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/ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รวมท้ัง ผลักดันการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เฉพาะสินค้า เช่น Rubber City / Halal เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
สร้างเศรษฐกิจภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งเพ่ือวางรากฐานเศรษฐกิจของประเทศ 

ระยะกลางและระยะยาว 
- การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 

o ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ โดยเน้น 
การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่า และเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม 

o จัดทําแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพ ของ
ภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 – 2564 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

o จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2559 – 2564 และยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขาท่ีสําคัญ เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 

o จัดทําแผนแม่บทด้านการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2563 
เพ่ือเตรียมพร้อมรองรับกับมาตรฐานที่สําคัญในอนาคต 

o พัฒนาทักษะแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ
รองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ของ สอห. 
 นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อํานวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม  ได้ประกาศ 5 ยุทธศาสตร์
หลักของสถาบันอาหาร ได้แก่ 

1.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา ฯลฯ และหน่วยงานด้านการวิจัยต่างๆ พร้อมจัดต้ัง Window of Thai Food ให้เป็นศูนย์ 
One Stop Service อํานวยความสะดวกให้นักลงทุน และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทั้ง
ระบบต้ังแต่ต้นนํ้าถึงปลายนํ้า หวังเป็นหน้าต่างในการเผยแพร่ ส่งเสริมภาพลักษณ์ และการค้า
อาหารไทยอย่างครบวงจร โดยจะจัดต้ังในย่านธุรกิจการค้าใจกลางกรุงเทพฯ ส่วนระดับเอเชียมี
เป้าหมายท่ีประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ขณะที่ระดับเวิลด์คลาสมีเป้าหมายอยู่ที่ออสเตรเลีย 
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และยูเออี 

2.  สร้างกรอบความร่วมมือกับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
อาหาร รวมทั้งสร้างความเช่ือมั่นและการยอมรับในระดับสากล เช่น ความร่วมมือด้านการวิจัย 
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การตรวจวิเคราะห์สินค้าทางห้องปฏิบัติการ การตรวจรับรอง (Inspection) และความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการอ่ืนๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงานของนักวิจัย นักวิชาการ และ
นักวิทยาศาสตร์ มีเป้าหมายที่จีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป  

3.  การรักษามาตรฐานรสชาติอาหารไทย และกําหนดมาตรฐานอาหารไทย โดยริเริ่มโครงการ 
Exploring Thai Flavored และร่วมมือกับโครงการ Thai Delicious ของสํานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ และหน่วยงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้ธุรกิจอาหารไทยเติบโตอย่างรวดเร็วและ
ย่ังยืน 

4.  ผลักดัน Thai Food Heritage หรือ “ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย” พ้ืนที่การเรียนรู้สมัยใหม่
เฉพาะทางด้านอาหารแห่งแรกในประเทศไทย ให้ชาวไทยและชาวต่างชาติรู้จักและเป็นแหล่ง 
“ห้ามพลาด” ที่จะมาเย่ียมชม  

5.  จัดต้ัง Design and Technology Center ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยทําความร่วมมือใน
การใช้ Facility กับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยวิจัยต่างๆ ในพ้ืนที่ เพ่ืออํานวย
ความสะดวกแบบครบวงจรให้แก่ผู้ประกอบการท้ังในประเทศ รวมท้ังประเทศเพ่ือนบ้าน รวมไป
ถึงการออกแบบและวิจยัพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการเป็นหน่วยตรวจวิเคราะห์ 

 
สรุปนัยของนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่มีต่อภารกิจและทิศทางการทํางานของ สอห. 
 จากการทบทวนยุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสอห. พบว่ามีประเด็นสําคัญที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ สอห. ดังต่อไปน้ี 

1. สนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารซึ่งเป็นอุตสาหกรรมศักยภาพของประเทศ ด้วยการ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการตรวจสอบรับรอง
มาตรฐาน ให้ความสําคัญกับสินค้าที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง และอํานวยความสะดวกในการลงทุนหรือการ
ประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม SMEs   

2. เน้นการทําวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น Functional food เป็นต้น โดยประสานการ
ทํางานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้อง สนับสนุนการทําวิจัยทั้ง Supply 
Chain ให้ผู้ประกอบการในแต่ละขั้นของห่วงโซ่อุปทานได้ทําวิจัยและพัฒนาสินค้าร่วมกัน เพ่ือให้
ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้า ผลักดันให้เกิดคลัสเตอร์ของ
อุตสาหกรรมอาหาร 

3. การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยการพัฒนาหลักสูตร ฝึกอบรมและ
สัมมนาที่ตรงต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เช่น ความรู้เชิงเทคนิคในอุตสาหกรรม
อาหาร การบริหารจัดการโรงงาน การพัฒนาผู้ประกอบการ เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาบุคลากร
ด้านงานตรวจสอบรับรองมาตรฐานให้เพียงพอต่ออุตสาหกรรม และรองรับต่อแนวโน้ม
อุตสาหกรรมอาหารใหม่ๆ เช่น อาหารฮาลาล Functional food เป็นต้น 
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4. รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล เช่น แนวโน้มความต้องของผู้บริโภค เทคโนโลยีการผลิต นวัตกรรม
ด้านอาหาร แนวโน้มสินค้าในอนาคต  มาตรการทางการค้าหรือกฎระเบียบต่างๆ มาตรฐานหรือ
ระบบการจัดการคุณภาพใหม่ๆ เป็นต้น 

5. การพัฒนา Food Valley ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น ภาคใต้จะเน้นอาหารทะเล ภาคเหนือเน้น
เกษตรกรรม ภาคตะวันออกเน้นปศุสัตว์ เป็นต้น และจัดต้ัง Designing and Technology 
Center ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

6. ขยายความตกลงการยอมรับร่วมกันด้านการตรวจสอบรับรองสินค้าโดยเฉพาะกลุ่มอาหารใน
อาเซียน  

7. การผลักดันนโยบาย Food Innopolis ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมการ
ทําวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ดึงดูดหน่วยงานด้านการวิจัยอาหารระดับโลกมาลงทุนด้าน
นวัตกรรมในไทย เช่ือมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก 
สร้างสินค้าและบริการนวัตกรรมอาหารมูลค่าสูง และสร้าง Innovation Ecosystem ให้แก่
อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย 

 
 2.3.13.4 แนวทางการใช้ประโยชน์หรือต่อยอดโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของ สอห. 
 

 ด้านการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน สถาบันอาหารวางแผนที่จะทําความร่วมมือใหม่กับ 
AEON ของประเทศญี่ปุ่น ในลักษณะความร่วมมือแบบเดียวกันกับ JCCU คือเป็นหน่วยงาน
ตัวแทนที่จะตรวจสอบรับรองมาตรฐานให้ตามท่ี AEON กําหนด และการทําความร่วมมือกับ
หน่วยงาน Azti Technalia ของสเปนซึ่งเป็นสถาบันเทคโนโลยีที่มีความเช่ียวชาญด้าน
นวัตกรรมประมงและอาหารเน้นการทํางานวิจัยเชิงประยุกต์  รูปแบบคือการแลกเปลี่ยน
นักวิจัย ทํางานวิจัยร่วมกันด้านพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า พัฒนาความสามารถทางการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และการเรียนรู้ระบบการรับรองและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ของ EU  

 ด้านการทําวิจัยและพัฒนา ทางสถาบันวางแผนที่จะทําความร่วมมือกับหน่วยงาน Advance 
Industrial Science Technology ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมงานวิจัย ทําวิจัยเก่ียวกับ
การตรวจสอบรับรองที่มีความซับซ้อนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จุดประสงค์เพ่ือการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากญี่ปุ่น และการพัฒนาให้ไทยเป็นฐานการผลิตให้ญี่ปุ่น นอกจากน้ียังสนใจที่จะ
ทําความร่วมมือกับสถาบันสอนการประกอบอาหารของสเปน ช่ือว่า Basque Culinary 
Center (BCC) เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการประกอบอาหาร การ
สร้างหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารที่เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาเมนูอาหารต้นแบบ เพ่ือนํามาต่อยอดกับโครงการ Thai Food 
Heritage ของสถาบันอาหาร   
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 ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทางสถาบันควรขยายความร่วมมือกับ Campden BRI ด้านการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เ ก่ียวกับ Product Innovation เ พ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือคิดค้น
นวัตกรรมในการพัฒนาสินค้า  

 การแสวงหาความร่วมมือใหม่ๆ ที่จะตอบโจทย์แนวทางของยุทธศาสตร์ เช่น Thailand 
Food Forward, Functional food, Food Innopolis เป็นต้น อาจจะเป็นการถ่ายทอด
ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ การแสวงหา Partner การเตรียมความพร้อมด้านการตรวจสอบ
รับรองสินค้าชนิดใหม่ๆ อย่าง Functional food  

 
2.3.14 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.) 
 
 2.3.14.1 ภารกิจหลักและทศิทางการทํางานที่ สฟอ. ใหค้วามสาํคญั 
 
 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรม ให้บริการและ
ประสานงานแก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงโทรคมนาคม เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล โดยสถาบันจะสนับสนุนเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี 
ผลิตภัณฑ์ การทดสอบรับรองคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน หน้าที่และบริการหลักๆ ของสถาบันมี
ดังน้ี 

1. สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยการประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งจัดทําข้อเสนอและยุทธศาสตร์ของ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

2. พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ของไทยสู่มาตรฐานสากล 
3. ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐานให้บริการ 3 อย่าง ได้แก่ ทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ สอบเทียบเครื่องมือวัด และบริการตรวจสอบคุณภาพโรงงานอุตสาหกรรม 
4. การจัดทําศูนย์ข้อมูลเชิงลึกของภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E Intelligence 

Unit) ทําการรวบรวมสํารวจวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง ติดตามสถานการณ์ คาดการณ์แนวโน้ม
หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรม  

5. ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาเพ่ือให้ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้
คําปรึกษาและสนับสนุนการทําวิจัยและพัฒนาที่ เ ก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

6. สนับสนุนให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ส่งเสริมการ
ส่งออกสินค้าจําพวกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยไปต่างประเทศ เน้นการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย โดยทางสถาบันได้จัดต้ังกองทุน
การส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือทําเรื่อง Creative 
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Design นอกจากน้ียังมีศูนย์บริการธุรกรรมท่ีช่วยลดภาระภาษีให้แก่ผู้ประกอบการด้วยการลด
อัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรในการนําเข้าวัตถุดิบและปัจจัยการผลิต เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้
ผู้ผลิตสินค้าสามารถแข่งขันได้ 

7. ผลักดันให้ผู้ประกอบการใช้สินค้าภายในประเทศในการผลิต ทั้งวัตถุดิบและช้ินส่วนต่างๆ เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้าอย่างต่อเน่ือง 

 
 2.3.14.2 ลักษณะโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของ สฟอ. 
 

ปัจจุบันสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งหมด 7 ประเทศ 
ได้แก่ ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น ไต้หวัน อินโดนีเซีย เวียดนาม ฮ่องกง และเกาหลีใต้ ส่วนใหญ่จะเป็นความร่วมมือใน
ลักษณะ MOU เก่ียวกับงานด้านการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์กับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่เป็น 
Certification Body ในประเทศน้ันๆ นอกจากน้ี สฟอ. ยังมีความร่วมมืออันเน่ืองมาจากการท่ีประเทศไทยเป็น
สมาชิก 2 แห่ง ได้แก่ คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ 
(International Electrotechnical Commission: IEC) และ ASEAN สําหรับวัตถุประสงค์ในการจัดทําความ
ร่วมมือกับต่างประเทศสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ การเป็นตัวแทนตรวจคุณภาพโรงงาน การ
เป็นตัวแทนทดสอบผลิตภัณฑ์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลจัดฝึกอบรมและความร่วมมือในการทดสอบรับรอง
ผลิตภัณฑ์ และสุดท้ายคือการยอมรับร่วมกันของผลทดสอบหรือรับรองผลิตภัณฑ์ 

 
 สฟอ. ได้ทําความร่วมมือกับหน่วยงาน SGS-FI ของประเทศฟินแลนด์ และหน่วยงาน JET ของ
ประเทศญี่ปุ่น ในการเป็นตัวแทนเพ่ือตรวจคุณภาพโรงงานให้กับโรงงานในประเทศไทย ส่วนการเป็นตัวแทน
ทดสอบผลิตภัณฑ์ สฟอ. ได้ทําความร่วมมือกับหน่วยงานจากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Japan Electric Cable 
Technology Center (JECTEC) เป็นการให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ในนามของ JECTEC และ JET ซึ่ง สฟอ. 
จะให้บริการทดสอบเครื่องซักผ้าในหัวข้อ The Oxygen bomb Test การทําความร่วมมือกับเอกชนของ
อินโดนีเซีย ช่ือว่า PT TUV Rheinland Indonesia บริการห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องปรับอากาศ โดยเค้า
จะรับผลการทดสอบผลิตภัณฑ์จากของไทย ส่วน สฟอ. ก็จะต้องยอมรับผลทดสอบจาก TUV Indonesia 
เช่นเดียวกัน การรอลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐของประเทศเวียดนามที่ช่ือว่า Quatest 3 เพ่ือให้ 
สฟอ. เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบ EMC5 สําหรับเคร่ืองปรับอากาศ และความร่วมมือกับ TUV Rheinland 
Hong Kong Ltd. เก่ียวกับการเป็นตัวแทนทดสอบมาตรฐานด้านความปลอดภัยและ EMC สําหรับ GCC 
Notified Body 
 

                                                 
5  EMC (Electromagnetic Compatibility) คือ ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า  
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 ส่วนความร่วมมือเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงวิชาการ การจัดฝึกอบรมและความร่วมมือในการ
ทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ ทาง สฟอ. ได้จัดทําความร่วมมือกับ 3 หน่วยงาน ได้แก่ Korea Testing 
Laboratory (KTL) จากเกาหลีใต้ เป็นความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการมาตรฐาน กฎหมายและ
การรับรอง ความร่วมมือด้านการตรวจสอบรับรองและความร่วมมือด้านการจัดฝึกอบรม อีกทั้งความร่วมมือ
กับหน่วยงาน ETC ของไต้หวัน เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกฎระเบียบ การมาตรฐานและการรับรอง ความ
ร่วมมือด้านทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ และการจัดฝึกอบรมและความร่วมมือด้าน Inter-laboratory 
Proficiency Testing และความร่วมมือกับหน่วยงาน JBMIA ของญี่ปุ่นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการ
มาตรฐานทางด้านความปลอดภัยและ EMC สําหรับอุปกรณ์ ITE ในส่วนสุดท้ายคือความร่วมมือที่เน่ืองมาจาก
การท่ีไทยเข้าเป็นสมาชิกกับหน่วยงานระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วม (Mutual 
Recognition Arrangement: MRA) ไทยเป็นสมาชิกของ IEC และได้เข้าร่วม IECEE-CB Scheme เป็นการ
ยอมรับผลทดสอบผลิตภัณฑ์ร่วมกัน โดยเข้าร่วมเพียง 2 กลุ่มสินค้า ได้แก่ เครื่องซักผ้าและตู้เย็น นอกจากน้ี 
ยังมี MRA จากการเป็นสมาชิก ASEAN ได้แก่ การจัดทําความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมรายสาขาของ
อาเซียนสําหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  (ASEAN  Sectoral  MRA  for Electrical and Electronic  
Equipment: Asean EE MRA) เป็นการยอมรับร่วมกันของผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ และความตกลงว่าด้วย
การปรับกฎระเบียบและการควบคุมบริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน (ASEAN Harmonized 
Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regim: AHEEERR) เป็นการยอมรับร่วมกันของผล
การรับรองผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยผลการทดสอบผลิตภัณฑ์และผลจากการตรวจคุณภาพโรงงาน ส่วนใหญ่จะ
เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ซึ่งความร่วมมือน้ีอยู่ระหว่างการหาข้อตกลงร่วมกันในทางปฏิบัติ 
  
 2.3.14.3 ยุทธศาสตร์และนโยบายอุตสาหกรรมที่มีนัยต่อภารกิจและทศิทางการทํางานของ สฟอ. 
 
ยุทธศาสตร์และนโยบายของหน่วยงานต่างๆ 
 ในที่น้ีจะพิจารณายุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ที่มีนัยต่อการดําเนินงานของสถาบันไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ดังน้ี 
 
 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 12 ก.ย. 2557 

 ข้อ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ข้อ 6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ

ประเทศ ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ และ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สฟอ.: สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากน้ียังสนับสนุนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิง
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สร้างสรรค์ (Creative Design) ตามความต้องการของผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ซึ่งจะช่วยเพ่ิมมูลค่า
ให้กับสินค้า และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ผลิต 

 
ข้อ 6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 

สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร  

 
 นัยที่มี ต่อการทํางานของ สฟอ . : จัดฝึกอบรม สัมมนาและให้คําปรึกษาในการปรับปรุง

กระบวนการผลิต การเพ่ิมผลิตภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
เช่น การจัดต้ังกองทุนส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ
เน้นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 

 
ข้อ 6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคล่ือนได้อย่าง

จริงจัง ซึ่งจะทําให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึง
การผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล 
อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ภาคส่ือสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สฟอ.: การนําแนวคิดดิจิทัลมาปรับใช้ในภาคอุตสาหกรรม โดยการผลิต

สินค้าดิจิทัล เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมท่ีเป็นดิจิทัล เป็นต้น 
อีกทั้งการปรับใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

 
ข้อ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
ข้อ 7.1 เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยายความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน การสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าการลงทุน
ภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีผลใช้บังคับแล้ว เร่งขยายการจัดทําข้อตกลงการ
ยอมรับร่วมกันของสินค้าด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยให้ความสําคัญต่อสินค้าที่ประเทศไทยมี
ศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค  

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สฟอ.: การจัดทําข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับการตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอาเซียน การผลักดันการดําเนินงานตามความตกลง 
AHEEERR  
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ข้อ 7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพ 
แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ  

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สฟอ.: การจัดอบรมและสัมมนา และการเผยแพร่ข้อมูลผ่านศูนย์ข้อมูล

เชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรมให้เข้าถึงข่าวสาร เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ของภาคอุตสาหกรรม 

 
ข้อ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ

นวัตกรรม 
ข้อ 8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงระหว่าง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การ
เช่ือมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทํางาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทํางานใน
ภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจาก
หน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สฟอ.: ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการทํา

วิจัยและพัฒนา ทั้งในเร่ืองของเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยสนับสนุนในด้านข้อมูล 
คําปรึกษาในการทําวิจัยและพัฒนา รวมถึงด้านการเงิน โดยการจัดให้มีกองทุนเพ่ือใช้ในการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 

 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน โดยเน้นการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและย่ังยืน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียมและเป็นธรรม การบริหารจัดการ
เศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สฟอ.: สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
ย่ังยืน โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยี การทําวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สฟอ.: พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน เพ่ือพร้อมรับกับการเปิดเสรีในอาเซียน โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต ่อความต้องการของผู้บริโภค ส่งเสริมการส่งออกสินค้าไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ไปต่างประเทศ 
 

 นโยบายและแผนแม่บทกระทรวงอุตสาหกรรม 
นโยบายต่างประเทศเสนอต่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนที่ 12 

 ประเด็นที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เป็นพลวัตภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ เตรียมพร้อมอุตสาหกรรมรับมือกับ Post-
ASEAN 2015 เช่น การดําเนินการตามพันธกรณีเพ่ือส่งเสริมการเช่ือมโยง ปรับมาตรฐานให้สอดคล้องกัน 
ยกเลิกอุปสรรคทางเทคนิค ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ การส่งเสริมอุตสาหกรรมและ SMEs สู่สากล สร้างความร่วมมือกับประเทศท่ีมี
ศักยภาพในการยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ Industry 4.0 ส่งเสริม Digital SMEs ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศยกระดับประสิทธิภาพการผลิต ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็น Smart factory เป็นต้น 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สฟอ.: เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการเพ่ือเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน การผลักดันเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับ และการสร้าง
ความร่วมมือกับประเทศท่ีมีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีสามารถนํามาใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
ประเด็นที่ 3 แสวงหาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศในภูมิภาคและนอกภูมิภาคท่ีมี

ศักยภาพในการเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทาน พัฒนาฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 
กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพ่ือใช้ประกอบการกําหนดนโยบายภาครัฐและการตัดสินใจของเอกชน 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สฟอ.: แสวงหาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

กับต่างประเทศ การจัดทําศูนย์ข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้ใน
การวางแผนและกําหนดนโยบายอุตสาหกรรม และการจัดทําข้อมูลด้านการตลาดเพ่ือใช้
ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนของภาคเอกชน  

 



150 โครงการจัดทํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการให้เกิดความเข้มแข็งและย่ังยืน (Upgrade and 

create sustainable entrepreneur) จุดเร่ิมต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ันจําเป็นต้องเร่ิมต้นจากการ
ยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเน่ืองและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก การสร้าง
ความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการในแต่ละขั้นของห่วงโซ่คุณค่าในการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการผลิต
สินค้าและบริการ เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการจากผู้บริโภค ดังน้ันการยกระดับศักยภาพ
ของผู้ประกอบการร่วมกับการพัฒนา คลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมจึงนับเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่เข้มแข็งและย่ังยืน ในระยะกลางจะก้าวสู่การพัฒนาต่อยอดการสร้างสรรค์สินค้าที่เน้นการใช้ทุน
มนุษย์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและนวัตกรรมให้กับสินค้าและขยายความร่วมมือของผู้ประกอบการในห่วงโซ่
คุณค่ากับบริษัทขนาดใหญ่ภายในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานสําหรับการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย
สู่บริษัทช้ันนําในโลกต่อไป เพ่ือนําไปสู่การยกระดับขีดความสามารถการผลิตไปสู่การส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาสินค้าและตลาด รวมทั้งการก้าวเข้าสู่เจ้าของตราสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและสามารถ
ควบคุมมาตรฐานการผลิตในเวทีโลกได้ในระยะยาว 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สฟอ.: ยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการแต่ละราย และการสร้าง

ความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการในแต่ละขั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่า เช่น มาตรการส่งเสริม
ให้ผู้ผลิตใช้วัตถุดิบหรือช้ินส่วนในประเทศ ในการผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่า เป็นต้น การพัฒนาให้
เกิดคลัสเตอร์ในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยอาศัยการ
ออกแบบและความสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าแก่สินค้า การสร้างภาพลักษณ์ให้แก่สินค้าและสร้าง
มาตรฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับโครงสร้างสนับสนุนอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอย่าง

บูรณาการ (Enhance competitive Industry platform) โครงสร้างสนับสนุนนับเป็นปัจจัยสําคัญที่จะส่งผล
ต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมไทยต่อไปในอนาคต ทั้งในด้านของการปรับปรุงกฎระเบียบให้มีความเหมาะสม
ต่อสถานการณ์ในโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ โดยเฉพาะแนวโน้มของความร่วมมือทางการค้าที่มีเพ่ิมมากขึ้น
ในอนาคต การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบให้เท่าทันกับสถานการณ์ จะทําให้ผู้ประกอบการไทยสามารถช่วงชิง
ความได้เปรียบในการแข่งขันของตลาดโลกได้ 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สฟอ.: การลดอัตราภาษีและการยกเว้นภาษีศุลกากร เพ่ือสร้างความ

ได้เปรียบในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ  
  



บทที่ 2 รายละเอียดแนวทางการร่างยุทธศาสตรค์วามร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงอตุสาหกรรม 151 

 

 

ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับโครงสร้างการผลิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ โดยเน้นการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและมาตรฐาน ให้ภาคอุตสาหกรรมมีความสามารถในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 
โดยมีกลยุทธ์ที่สําคัญ เช่น การประยุกต์ใช้ดิจิทัล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม การ
พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรอง และการควบคุมกํากับดูแลเพื่อเอ้ือต่อความปลอดภัยของประชาชนและ
พัฒนาอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สฟอ.: การเพ่ิมศักยภาพให้แก่ผู้ผลิตโดยการพัฒนาเทคโนโลยี ด้วยการ
ทําวิจัยและพัฒนา การฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการในการปรับกระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพ การผลักดันมาตรฐานสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับ และการพัฒนางานด้านการ
ทดสอบ ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม เพ่ือสร้าง

โอกาสและลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมีกลยุทธ์ที่สําคัญ เช่น กําหนดทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือบูรณาการการทํางาน และ
ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สฟอ.: เสนอแนะแนวทางหรือนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรม และการให้บริการ
ข้อมูลแก่ภาคเอกชนเพ่ือใช้ประกอบการดําเนินธุรกิจหรือการตัดสินใจในการลงทุน 

 
 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมและมาตรการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม (ดร. อรรชกา สีบุญเรือง) เฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับ สฟอ. 
 

ระยะเร่งด่วน 
- การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

o จัดทํามาตรการขับเคลื่อนผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ เช่น 
มาตรการด้านการเพ่ิมรายได้ให้กับผู้ประกอบการ / มาตรการด้านการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน มาตรการด้านภาษี และมาตรการด้านการเพ่ิมขีดความสามารถ SMEs  
เป็นต้น 

- การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของภาคอุตสาหกรรม 



152 โครงการจัดทํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

o ส่ง เสริมการรวมกลุ่ม อุตสาหกรรม  (Cluster) ที่มีศักยภาพในแต่ละพ้ืนที่  เ ช่น 
อุตสาหกรรม ยานยนต์และชิ้นส่วน / อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ / 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี / อุตสาหกรรมไอที ดิจิทัล และฟิล์ม / อุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูป / อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม รวมท้ัง ผลักดันการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เฉพาะสินค้า เช่น Rubber City / Halal เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
สร้างเศรษฐกิจภายในประเทศ ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือวางรากฐานเศรษฐกิจของประเทศ 

ระยะกลางและระยะยาว 
- การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 

o ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ โดยเน้น 
การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม 

o จัดทําแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพของ
ภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 – 2564 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

o จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2559 – 2564 และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขาท่ีสําคัญ เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 

o จัดทําแผนแม่บทด้านการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 – 2563 
เพ่ือเตรียมพร้อมรองรับกับมาตรฐานที่สําคัญในอนาคต 

o พัฒนาทักษะแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ
รองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ 
 

สรุปนัยของนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่มีต่อภารกิจและทิศทางการทํางานของ สฟอ. 
 จากการทบทวนยุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พบว่ามี
ประเด็นสําคัญที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สฟอ. ดังต่อไปน้ี 

1. สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและผลิตภัณฑ์ เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้แนวคิด
ออกแบบและสร้างสรรค์ (Creative Design) เพ่ือเพ่ิมมูลค่า โดยใช้เงินสนับสนุนจากกองทุน
ส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการทําวิจัยและ
พัฒนาโดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2. พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สร้างภาพลักษณ์และความน่าเช่ือถือให้แก่ผลิตภัณฑ์
ของไทย และผลักดันมาตรฐานของไทยให้เป็นที่ยอมรับ 

3. พัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จัดหลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนาและ
ให้คําปรึกษาเก่ียวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
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อีกทั้งการจัดทําศูนย์ข้อมูลเชิงลึกเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการร่างนโยบายและยุทธศาสตร์ 
หรือให้บริการข้อมูลแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 

4. สร้างความเช่ือมโยงระหว่างผู้ประกอบการในแต่ละขั้นของห่วงโซ่มูลค่า เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมร่วมกัน ผลักดันให้เกิดคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เข้มแข็ง 

5. พัฒนางานด้านการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์กับแนวโน้ม
ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีหรือมาตรฐานใหม่ๆ 

6. แสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ไทย
ต้องการ 

7. นําแนวคิดดิจิทัลมาปรับใช้ทั้งในแง่ของกระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้ดิจิทัลในผลิตภัณฑ์ 
เช่น ระบบ Internet of Things (IoT)  

8. ผลักดันความตกลงการยอมรับร่วมกันด้านการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ในอาเซียน 
โดยเฉพาะความตกลง AHEEERR ให้สามารถเป็นจริงในทางปฏิบัติ ผลักดันให้เกิดข้อสรุปเก่ียวกับ
กระบวนการทดสอบผลิตภัณฑ์และการตรวจคุณภาพโรงงานให้เป็นไปในทางเดียวกัน  

 
 2.3.14.4 แนวทางการใช้ประโยชน์หรือต่อยอดโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของสฟอ. 
 
 การทําโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศนอกจากการคํานึงถึงประโยชน์ที่ไทยจะได้รับแล้ว ควร
ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นด้วย เน่ืองจากการทําความตกลงส่วนใหญ่จะเป็นสถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่าย
ได้ประโยชน์ทั้งคู่ เราต้องคิดอย่างรอบคอบว่าประโยชน์ที่ไทยจะได้รับน้ันมากกว่าผลกระทบที่อาจจะเก ิดขึ้น
หรือไม่ นอกจากน้ี เราควรจะใช้ประโยชน์จากความร่วมมือกับต่างประเทศของหน่วยงานอื่นๆ ที่อาจจะมี
ประเด็นหรือประโยชน์ที่เก่ียวข้องกับเรา โดยการประสานระหว่างหน่วยงานภายในประเทศด้วย เพ่ือที่จะใช้
ประโยชน์จากความตกลงในแต่ละเรื่องอย่างเต็มที่ 

 การต่อยอดความร่วมมือภายใต้กรอบ IECEE-CB Scheme โดยการขยายประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมให้มีความหลากหลายมากข้ึน เน้นกลุ่มสินค้าที่ไทยมีความได้เปรียบใน
การแข่งขันสูง หรือสินค้าที่ไทยมีช่ือเสียง นอกจากน้ีอาจจะทําความร่วมมือใหม่ภายใต้กรอบ
ของ IEC คือการเข้าร่วม IEC Full Certification คือการรับรองผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะครอบคลุม
มากกว่า IECEE-CB Scheme รับรองแค่ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ แต่ IEC Full Certification 
จะรับรองทั้งผลการทดสอบผลิตภัณฑ์และการตรวจคุณภาพโรงงาน ซึ่งจะเรียกรวมว่าการ
รับรองผลิตภัณฑ์ 

 ผลักดันการหาข้อสรุปภายใต้ข้อตกลง AHEEERR เก่ียวกับกฎเกณฑ์ในการทดสอบผลิตภัณฑ์
และการตรวจคุณภาพโรงงาน เพ่ือให้การรับรองผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันใน
อาเซียนเกิดขึ้นจริง 
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 ต่อยอดโครงการความร่วมมือประเภทตัวแทนตรวจคุณภาพโรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบันไปสู่การ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ หรือโครงการประเภทตัวแทนทดสอบผลิตภัณฑ์ขยายขอบเขตไปสู่การ
รับรองผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทําให้ สฟอ. ยกระดับตนเองให้เป็นตัวแทนในการรับรองผลิตภัณฑ์ได้
ในที่สุด อย่างไรก็ตามอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นคือมีหน่วยงานทดสอบผลิตภัณฑ์เอกชนทั้ง
สัญชาติไทยและต่างประเทศจํานวนมาก จะทําอย่างไรที่จะจูงใจให้หน่วยงานที่มีความร่วมมือ
กับเราเบื้องต้นอยู่แล้ว อยากขยายความร่วมมือกับทางสถาบันเพ่ือต่อยอดโครงการต่างๆ 
ตามท่ีเราต้องการ 

 งานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ควรมีการแสวงหาความร่วม
มือใหม่ๆ กับต่างประเทศ ในการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรและการฝึกอบรม เช่น การ
แลกเปลี่ยนผู้เช่ียวชาญ การส่งบุคลากรไปเรียนรู้ในต่างประเทศ เป็นต้น หรือการหา 
Partners ที่มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือทดสอบใหม่ๆ เช่น การทําวิจัยเพ่ือ
พัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน การให้ความอนุเคราะห์เครื่องมือทดสอบที่รองรับมาตรฐานใหม่ๆ 
เป็นต้น    

 ในการเจรจาความตกลงต่างๆ ไทยควรเพ่ิมบทบาทในการเข้าร่วมกําหนดมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์และกฎระเบียบต่างๆ  

 โครงการความร่วมมือใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของประเทศ อาทิ Industry 4.0, New 
S-curves เ ป็น ต้น  การพัฒนามาตรฐานมารองรับผลิต ภัณฑ์ใหม่ๆ  เ ช่น  Medical 
Equipment, ผลิตภัณฑ์ IoT เป็นต้น การพัฒนาห้องปฏิบัติการให้รองรับต่อความต้องการ 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี เครื่องทดสอบและผู้เช่ียวชาญจากประเทศที่มีความ
ชํานาญในด้านน้ันๆ โดยอาจเริ่มขยายขอบเขตจากงานด้านทดสอบ ตรวจสอบและรับรอง
ผลิตภัณฑ์ที่ไทยมีความชํานาญก่อนเพ่ือต่อยอด แล้วขยับไปทําในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ     

 
2.3.15 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท.) 
 
 2.3.15.1 ภารกิจหลักและทศิทางการทํางานที่ สสท. ใหค้วามสาํคญั 
 
 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอมีวิสัยทัศน์ที่จะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และขยายขอบเขตการให้บริการครอบคลุมถึงผู้ประกอบการด้านแฟช่ัน ปัจจุบัน
สถาบันฯ ไม่เพียงแต่ดูแลอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม แต่ยังสนับสนุนอุตสาหกรรมแฟช่ันอีกด้วย โดย
บทบาทหน้าที่สําคัญของสถาบันฯ ได้แก่ 

1. ช้ีนําและผลักดันอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มให้พัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง 
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2. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ
เครื่องนุ่งห่มให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 

3. เป็นศูนย์กลางในการเช่ือมโยงเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนการให้บริการกับหน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือให้บริการแก่ผู้ประกอบการ 

4. ประสานและเช่ือมโยงผู้ประกอบการ ทั้งในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รวมทั้ง 
อุตสาหกรรมแฟช่ันให้มีการพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเน่ือง 

5. บริการของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ แบ่งได้เป็น 7 บริการหลัก ได้แก่ 
5.1 บริการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ ทั้งด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการและงานด้าน

แฟช่ัน 
5.2 บริการปรึกษาแนะนําทางด้านเทคโนโลยีการจัดการองค์กร การเพ่ิมผลผลิต การ

พัฒนาการเช่ือมโยง และห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
5.3 บริการศูนย์ข้อมูลเชิงลึก (Intelligence Information) เพ่ือประโยชน์ทางการค้า การ

ลงทุน โดยผ่านสื่อต่างๆ ของสถาบันฯ เช่น เว็บไซต์ อีเมล์ เดลีนิวส์ และสื่อเอกสารต่างๆ 
5.4 เชิญชวนและผลักดันให้ผู้ประกอบการสิ่งทอไทยร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติเพ่ือ

แนะนําสินค้าพร้อมพบปะผู้ซื้อผู้ขายสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจากทั่วโลก ภายใต้การ
จั ด ง านขอ ง  Messe Frankfurt และ  Messe Dusseldorf โ ด ยมี ส ถ า บั น พัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นผู้แทนประสานงานด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ประจําประเทศ
ไทยอย่างเป็นทางการ 

5.5 บริการงานวิจัยและพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพและมูลค่าสินค้าสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 
ทั้งที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ทั้งที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมและสิ่ง
ทอพ้ืนบ้าน เช่น สินค้าสิ่งทอเทคนิค (Technical Textile) เคหะสิ่งทอ และเสื้อผ้าต่างๆ 
ที่มีความหลากหลาย และคุณสมบัติพิเศษต่างๆ 

5.6 บริการพัฒนาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบ และเทคโนโลยีฟอก
ย้อม พิมพ์ และตกแต่งสําเร็จ 

5.7 บริการด้านทดสอบ ตรวจสอบ วัสดุสิ่งทอ และสินค้าสําเร็จรูป ตามมาตรฐานสากล 
มาตรฐานโรงงานและตามมาตรฐานผู้ซื้อผู้ขาย ทั้งที่จําหน่ายในประเทศและเพ่ือการ
ส่งออกด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

 
 2.3.15.2 ลักษณะโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของ สสท. 
 

ทางสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอมีโครงการความร่วมมือกับหลายประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศมี
ความเช่ียวชาญในเร่ืองสิ่งทอท่ีแตกต่างกันออกไป โดยวัตถุประสงค์หลักในการทําความร่วมมือ ได้แก่ การทํา
วิจัยและพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีร่วมกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ งานด้านตรวจสอบรับรอง
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มาตรฐานสินค้า งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ และการพัฒนาบุคลากร ปัจจุบันทาง สสท. มีความร่วมมือกับ 
5 ประเทศ ประกอบด้วย ญี่ปุ่น อิตาลี เยอรมัน จีน และไต้หวัน นอกจากน้ียังมีความร่วมมือกับ UNIDO ซึ่ง
เป็นองค์กรระหว่างประเทศ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในกระบวนการผลิต การพัฒนาบุคลากรใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ และพัฒนางานด้านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานให้แก่ประเทศเมียนมา โดยจะเน้นการ
พัฒนาเส้นใยธรรมชาติ เช่น เส้นใยใบบัว เส้นใยสับปะรด เป็นต้น ในส่วนความร่วมมือกับจีนซึ่งมีความชํานาญ
เรื่องเส้นใยธรรมชาติโดยเฉพาะกัญชง และความพร้อมด้านเครื่องจักรที่ใช้ผลิตเส้นใยธรรมชาติ ทาง สสท. มี
ความร่วมมือกับทางสมาคมเครื่องจักรสิ่งทอจีนในการเรียนรู้เก่ียวกับกระบวนการผลิตเส้นใยธรรมชาติและการ
ซื้อเคร่ืองจักรผลิตเส้นใยธรรมชาติจากจีน  

 
ในส่วนความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น ทาง สสท. มีความร่วมมือกับ 2 หน่วยงาน ได้แก่ การเป็น 

Partner กับหน่วยงานที่ช่ือว่า QTEC ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการของเอกชนในญี่ปุ่น ลักษณะความร่วมมือคือการ
ทํา MOU ในการพัฒนาบริการด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์สิ่งทอร่วมกัน โดย สสท. จะเป็นเหมือนหน่วยงาน
ตัวแทนในการทดสอบให้แก่ QTEC และการทําวิจัยพัฒนาเก่ียวกับเทคโนโลยีที่ใช้ทดสอบร่วมกัน นอกจากน้ี 
สสท. ยังมี MOU กับสถาบันบุนกะแฟช่ันเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล และทางบุนกะแฟช่ันจะให้ทาง สสท. เป็น
แหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาของทางสถาบัน ส่วนความร่วมมือกับไต้หวันเป็นการทํา MOU หน่วยงานช่ือว่า 
Taiwan Textile Research Institute (TTRI) ซึ่งทางไต้หวันจะเก่งในเรื่อง Functional textile และมีความ
พร้อมด้าน Facilities ต่างๆ ในความร่วมมือจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการส่งสินค้าบางชนิดไปทดสอบที่
ไต้หวัน 

 
สําหรับความร่วมมือกับทางยุโรป ซึ่งปัจจุบันทางยุโรปให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก อาทิ Eco textile เป็นต้น  โดย สสท. มีความร่วมมือกับหน่วยงาน Institute for 
Macromolecular Studies (ISMAC) ของอิตาลี เป็น MOU ในการทําวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับเส้นใยธรรมชาติ 
การผลักดันผลิตภัณฑ์จากเส้นใยธรรมชาติในเชิงพาณิชย์และให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ใน
ส่วนความร่วมมือกับเยอรมันมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้ากับ Messe Frankfurt และ 
Messe Dusseldorf ซึ่งเป็นบริษัทจัดแสดงสินค้าในเยอรมัน ทาง สสท. มีบทบาทในการเป็นหน่วยงานตัวแทน
เพ่ือคัดเลือกบริษัทไปร่วมแสดงสินค้า อีกความร่วมมือหน่ึง คือการทําความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเยอรมัน 
ไ ด้ แ ก่  Dresden University of Technology แ ล ะ  Chemnitz University of Technology ใ น ก า ร
แลกเปลี่ยนข้อมูล แนวโน้มความต้องการของตลาด การถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาส่ิงทอร่วมกัน 
โดยเฉพาะกลุ่มสิ่งทอทางเทคนิค อาทิ สิ่งทอที่ใช้ในรถยนต์ Medical textile เป็นต้น ใช้แนวคิด Eco friendly 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เน้นการใช้เส้นใยธรรมชาติ 
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 2.3.15.3 ยุทธศาสตร์และนโยบายอุตสาหกรรมที่มีนัยต่อภารกิจและทศิทางการทํางานของสสท. 
 
ยุทธศาสตร์และนโยบายของหน่วยงานต่างๆ 
 ในที่น้ีจะพิจารณายุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ที่มีนัยต่อการทํางานของ สสท. ดังน้ี 
 
 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 12 ก.ย. 2557 

 ข้อ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ข้อ 6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ

ประเทศ ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ และ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สสท.: การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถให้อุตสาหกรรม และการใช้แนวคิดในการออกแบบสร้างสรรค์มาเพ่ิมมูลค่าให้แก่
สินค้า 

 
 ข้อ 6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สสท.: การเพ่ิมขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs โดยการให้
ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ผ่านบริการของทางสถาบันฯ เช่น การพัฒนาบุคลากร การให้
คําปรึกษาเพ่ือปรับกระบวนการผลิตหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทําวิจัยและพัฒนาในแง่ของ
ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิตและการตลาด เป็นต้น 

 
 ข้อ 7.1 เร่งส่งเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยายความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน เร่งขยายการจัดทําข้อตกลงการยอมรับร่วมกันของสินค้าด้านการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยให้ความสําคัญต่อสินค้าที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุ่มสินค้า
อุปโภคและบริโภค รวมถึงการปรับกฎเกณฑ์การค้าและระบบพิธีการศุลกากรให้สะดวก ลดขั้นตอนต่างๆ หรือ
ยกเลิกขั้นตอนบางเรื่อง และปรับระบบภาษีและการอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือดึงดูดให้มีการต้ังสํานักงาน
ปฏิบัติการประจําภูมิภาคท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า 
การลงทุนของภูมิภาคได้ในที่สุด 
 



158 โครงการจัดทํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สสท.: การขยายข้อตกลงในการยอมรับร่วมกันของสินค้า ด้านการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน โดยสถาบันฯ อาจจะผลักดันให้มาตรฐานสินค้าสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มไทยเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค นอกจากน้ี การสร้าง
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้สามารถดึงดูดบริษัทแฟช่ันหรือสิ่งทอระดับโลกมาจัดต้ังสํานักงานใหญ่
ประจําภูมิภาคในประเทศไทย เพ่ือตอบสนองที่ไทยต้องการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้านการค้า
และการเป็นศูนย์รวมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ระดับโลก 

 
 ข้อ 7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ โดยสอดคล้องกับข้อตกลงใน
การเคล่ือนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่เปิดเสรีมากขึ้น 
โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถดําเนินธุรกิจ
ร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือนําไปสู่ความเช่ือมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ฐานการผลิตสินค้าหลายชนิดและธุรกิจเก่ียวเน่ืองที่ประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนขยายฐาน
การผลิตในประเทศอ่ืนในอาเซียนมาเป็นเวลานานแล้ว ตลอดจนกลุ่มการผลิตที่ผู้ประกอบการของไทยเตรียมที่
จะขยายฐานการผลิตเพ่ิมเติมอีกหลายชนิด ซึ่งช่วยให้ประเทศไทยมีฐานการผลิตสินค้าคุณภาพหลากหลายเพ่ือ
ขายในตลาดต่างๆ ได้มากขึ้น ทั้งในอาเซียนและในตลาดโลก และเป็นการช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้านใน
กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สสท.: การเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ เพ่ือรองรับการเปิด
เสรีในอาเซียน โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายของผู้ผลิต ส่งเสริมการรวมกลุ่มกันให้
เกิดเป็น Cluster ที่เข้มแข็ง เตรียมพร้อมในการเช่ือมโยงกับห่วงโซ่อุปทานในระดับภูมิภาคหรือ
ระดับโลก 

 
 ข้อ 7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพ 
แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ  
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สสท.: การให้บริการด้านการพัฒนาทักษะแก่บุคลากรในอุตสาหกรรม 
ทั้งความรู้ด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการ การออกแบบด้านแฟช่ัน การพัฒนาบุคลากรให้มีสห
วิทยาการ คือมีความรู้ทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านความคิดสร้างสรรค์ 

 
 ข้อ 7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเร่ิมจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเช่ือมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุน
ข้ามแดน  
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 นัยที่มีต่อการทํางานของ สสท.: การผลักดันให้เกิด Fashion Industrial Zone การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจแฟช่ันแบบครบวงจร เช่ือมโยงกับแหล่งผลิตของภูมิภาค 

 
 ข้อ 8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การ
เช่ือมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทํางาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทํางานใน
ภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจาก
หน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สสท.: การทําวิจัยและพัฒนาโดยเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่าง
ภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา เช่น การทาํวิจัยร่วมกัน เป็นต้น 
 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน โดยเน้นการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและย่ังยืน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียมและเป็นธรรม การบริหารจัดการ
เศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สสท.: สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การปรับใช้เทคโนโลยีในภาคการ
ผลิต และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่ผลิตภัณฑ์ จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
โดยเน้นการพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค
ต่างๆ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค การสร้างความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทท่ี
สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยใน
ต่างประเทศ การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่
ไม่แสวงหากําไร การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว การส่งเสริมให้ประเทศ
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ไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค การ
ปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศต้ังแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สสท.: การผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้านการค้า และการ
เป็นศูนย์รวมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ระดับโลก ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการ
ลงทุนและประกอบธุรกิจโดยจูงใจให้บริษัทหรือแบรนด์ระดับโลกมาจัดต้ังสํานักงานใหญ่ประจํา
ภูมิภาคในไทย 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน โดยเน้นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและ
ขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สสท.: ส่งเสริมให้เกิดการขยายการลงทุนเพ่ิมในเทคโนโลยีสะอาด 

 
 นโยบายและแผนแม่บทกระทรวงอุตสาหกรรม 

นโยบายต่างประเทศเสนอต่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนที่ 12 
 ประเด็นที่ 1 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงในภูมิภาคและภูมิศาสตร์ ในการเป็นศูนย์กลาง
เพ่ือพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับเพ่ือนบ้านและประเทศในภูมิภาค โดยการเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่
อุปทานในภูมิภาคและระดับโลก เช่น  

1)  ยกระดับ cluster การสร้าง Production network และ supply chain ระหว่างไทยกับ
อาเซียนและประเทศคู่เจรจา 

2)  ขยายเครือข่ายการผลิตที่ไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 
3)  ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ ปรับบทบาทตนเองเป็นผู้บริหารห่วงโซ่อุปทาน 

สนับสนุนการเป็นชาติการค้าและอุตสาหกรรม 
4)  ต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ/นิคมอุตสาหกรรมชายแดนเพ่ือเช่ือมโยงการผลิตกับเพ่ือนบ้าน 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สสท.: การผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้านการค้า เช่น 

การจัดหาสินค้าสิ่งทอและแฟชั่น เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้ไทยเป็นชาติการค้า นอกจากน้ี สถาบัน
ฯ ควรส่งเสริมความเช่ือมโยงเครือข่ายของผู้ผลิตในประเทศ และการสร้างขีดความสามารถในการ
ขยายเครือข่ายการผลิตไปในภูมิภาค หรือการเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของห่วงโซ่อุปทานโลก 

 
 ประเด็นที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เป็นพลวัตภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ โดยเตรียมพร้อมอุตสาหกรรมรับมือกับ Post-
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ASEAN 2015 เช่น ดําเนินการตามพันธกรณีเพ่ือส่งเสริมการเช่ือมโยง ปรับมาตรฐานให้สอดคล้องกัน ยกเลิก
อุปสรรคทางเทคนิค ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ และส่งเสริมอุตสาหกรรมและ SMEs สู่สากล สร้างความร่วมมือกับประเทศที่มีศักยภาพในการ
ยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ Industry 4.0 ส่งเสริม Digital SMEs ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยกระดับ
ประสิทธิภาพการผลิต ตลอดห่วงโซ่ให้เป็น Smart factory เป็นต้น การส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือด้าน
อุตสาหกรรมกับต่างประเทศ ตาม Post-2015 Development Agenda เช่น การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สสท.: การปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้เอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน การส่งเสริมกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย
การขยายการลงทุนด้านเทคโนโลยีสะอาด 
 

แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและขยายเครือข่ายการผลิตสู่ ต่างประเทศ 

( Internationalized industrial structure and clusters to capture global opportunities) โ ด ย ใ ช้
ศักยภาพของประเทศต่างๆ เพ่ือสร้างโอกาสในตลาดโลก การสร้างความร่วมมือกันระหว่างประเทศผู้ผลิตน้ัน
จะทวีความสําคัญเพ่ิมมากขึ้น ส่วนในระยะกลางน้ันจะต้องสานต่อเครือข่ายการผลิต โดยเพ่ิมบทบาทใน
เครือข่ายการผลิตไปสู่การบริหารจัดการเครือข่ายการผลิตของอาเซียน 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สสท.: การผลักดันให้เกิดการยกระดับ Cluster ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ

และเคร่ืองนุ่งห่ม และการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายของหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องและ
ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการให้เกิดความเข้มแข็งและย่ังยืน (Upgrade and 
create sustainable entrepreneur) จุดเร่ิมต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ันจําเป็นต้องเร่ิมต้นจากการ
ยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเน่ืองและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก โดย
แนวโน้มของความต้องการของผู้บริโภคในอนาคตมีแนวโน้มไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพดีและสามารถตอบสนองต่อ
การดําเนินชีวิตประจําวันได้ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายภายใต้การบริการและราคาที่มีความเหมาะสม ซึ่งการ
ยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการแต่เพียงอย่างเดียวน้ัน ไม่สามารถครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคได้
ทั้งหมด จําเป็นต้องอาศัยการสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการในแต่ละขั้นของห่วงโซ่คุณค่าในการ
วิจัยและพัฒนา ตลอดจนการผลิตสินค้าและบริการ เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการจาก
ผู้บริโภค ดังน้ัน การยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการร่วมกับการพัฒนาคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมจึง
นับเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งและย่ังยืน ในระยะกลางจะก้าวสู่การพัฒนาต่อ
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ยอดการสร้างสรรค์สินค้าที่เน้นการใช้ทุนมนุษย์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและนวัตกรรมให้กับสินค้าและขยาย
ความร่วมมือของผู้ประกอบการในห่วงโซ่คุณค่ากับบริษัทขนาดใหญ่ภายในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
สําหรับการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยสู่บริษัทช้ันนําในโลกต่อไป เพ่ือนําไปสู่การยกระดับขีด
ความสามารถการผลิตไปสู่การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสินค้าและตลาด รวมท้ังการก้าวเข้าสู่เจ้าของตรา
สินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและสามารถควบคุมมาตรฐานการผลิตในเวทีโลกได้ในระยะยาว 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สสท.: สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือของผู้ประกอบการในแต่ละขั้นของ

ห่วงโซ่อุปทานให้เกิด Cluster ที่เข้มแข็ง เพ่ือรองรับการขยายเครือข่ายการผลิตและตลาดไปใน
ระดับภูมิภาคหรือระดับโลก 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับโครงสร้างสนับสนุนอุตสาหกรรมเพ่ือการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอย่าง
บูรณาการ (Enhance competitive Industry platform) โครงสร้างสนับสนุนนับเป็นปัจจัยสําคัญที่จะส่งผล
ต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมไทยต่อไปในอนาคต ทั้งในด้านของการปรับปรุงกฎระเบียบให้มีความเหมาะสม
ต่อสถานการณ์ในโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ โดยเฉพาะแนวโน้มของความร่วมมือทางการค้าที่มีเพ่ิมมากขึ้น
ในอนาคต การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบให้เท่าทันกับสถานการณ์ จะทําให้ผู้ประกอบการไทยสามารถช่วงชิง
ความได้เปรียบในการแข่งขันของตลาดโลกได้ 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สสท.: การปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ

สถานการณ์ในปัจจุบัน 
 
ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับโครงสร้างการผลิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ โดยเน้นการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและมาตรฐาน ให้ภาคอุตสาหกรรมมีความสามารถในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 
โดยมีกลยุทธ์ที่สําคัญ ดังน้ี 

1)  ประยุกต์ใช้ดิจิทัล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ของภาคอุตสาหกรรม 

2)  เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรมให้มี
ความได้เปรียบในการแข่งขัน 

3)  พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
4)  เสริมสร้างศักยภาพการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
5)  พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรอง และการควบคุมกํากับดูแลเพ่ือเอ้ือต่อความปลอดภัย

ของประชาชนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน  
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 นัยที่มีต่อการทํางานของ สสท.: การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ 
การเสริมสร้างความเช่ือมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการและการยกระดับ Cluster การให้องค์
ความรู้แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านเทคโนโลยี ด้านแฟช่ัน เป็นต้น 
นอกจากน้ียังมีการผลักดันมาตรฐานสินค้าสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาค 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือสร้าง
โอกาสและลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมีกลยุทธ์ที่สําคัญ ดังน้ี 

1)  ปรับปรุงกฎหมายที่เอ้ือต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 
2)  กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม เพ่ือบูรณาการการทํางาน และประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สสท.: การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้สอดค้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน และการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึก (Intelligence Information) แก่ผู้ประกอบการ 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือลด
ปัญหาการก่อมลภาวะและสร้างความย่ังยืนให้กับภาคอุตสาหกรรม โดยมีกลยุทธ์ที่สําคัญ เช่น การส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สสท.: การส่งเสริมการลงทุน วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสะอาด 
  

 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมและมาตรการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม (ดร. อรรชกา สีบุญเรือง) เฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับ สสท. 

ระยะเร่งด่วน 
- การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

o จัดทํามาตรการขับเคลื่อนผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ เช่น 
มาตรการด้านการเพ่ิมรายได้ให้กับผู้ประกอบการ / มาตรการด้านการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน มาตรการด้านภาษี และมาตรการด้านการเพ่ิมขีดความสามารถ SMEs เป็นต้น 

- การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 
o ส่ง เสริมการรวมกลุ่ม อุตสาหกรรม  (Cluster) ที่มีศักยภาพในแต่ละพ้ืนที่  เ ช่น 

อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน / อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ / 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี / อุตสาหกรรมไอที ดิจิทัล และฟิล์ม / อุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูป / อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รวมท้ัง ผลักดันการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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เฉพาะสินค้า เช่น Rubber City / Halal เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
สร้างเศรษฐกิจภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งเพ่ือวางรากฐานเศรษฐกิจของประเทศ 

ระยะกลางและระยะยาว 
- การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 

o ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ โดยเน้น 
การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่า และเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม 

o จัดทําแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพของ
ภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 – 2564 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

o จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2559 – 2564 และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขาท่ีสําคัญ เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 

o จัดทําแผนแม่บทด้านการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2563 
เพ่ือเตรียมพร้อมรองรับกับมาตรฐานที่สําคัญในอนาคต 

o พัฒนาทักษะแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ
รองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ของ สสท. 
 อุตสาหกรรมไทยต้องกําหนดยุทธศาสตร์ที่เช่ือมโยงอุตสาหกรรมสิ่งทอและธุรกิจแฟช่ันให้สอดคล้อง
กัน มีเป้าหมายระยะยาวคือ “มุ่งสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมในระดับสากลอย่างย่ังยืน 
- toward Sustainable Creative Industries with Strong Soft Power” กําหนดเป็นแผนระยะยาวถึงปี 
2573 ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ แบ่งเป็นเป้าหมาย 3 ระยะคือ  
 
 ระยะที่ 1 ปี 2559 เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้านการค้า การจัดหาสินค้าสิ่งทอแฟช่ัน Sourcing and 
Trade from Thailand ขยายขอบเขตอุตสาหกรรมสู่ผู้ประกอบการระดับภูมิภาค (ASEAN Business) มีการ
ตัดสินใจด้านการออกแบบและคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ปรับปรุงกฎระเบียบ 
แก้ปัญหาคอขวดของห่วงโซ่มูลค่า ลดอุปสรรคทางการค้าให้เป็นศูนย์กลางการทําธุรกิจของอาเชียน สร้างกลไก
การถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาคลัสเตอร์การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 
 ระยะที่ 2 ปี 2564 เป็นศูนย์รวมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ระดับโลก Design 
and Development Solution for International Brands มีความพร้อมสาธารณูปโภคและบุคลากร เพ่ือให้
ประเทศไทยมีความเหมาะสมในการเป็นที่ต้ังของสํานักงานใหญ่ (Head Quarter) และสํานักงานใหญ่ภูมิภาค 
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(Regional Head Quarter) ของบริษัทสิ่งทอและแฟช่ันระดับโลก ทําให้มีการตัดสินใจเร่ืองสําคัญๆของ
กระบวนการธุรกิจสิ่งทอและแฟช่ันในประเทศไทย ตลอดจนการจัดจําหน่ายสินค้าในภูมิภาคเอเซียตะวันออก
เฉียงใต้ (ASEAN) และเอเชียใต้ (BIMSTEC) ผ่านไทย 
 
 ระยะที่ 3 ปี 2574 เป็นผู้นําวัฒนธรรมแฟช่ัน และการออกแบบสิ่งทอของโลก Global Fashion 
Culture Influencer มีความเข้มแข็งของทุนวัฒนธรรมร่วมสมัย บูรณาการกับอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 
ผลักดันมีแบรนด์สิ่งทอและแฟช่ันไทย เป็นแบรนด์ระดับสากล (international brands) อย่างน้อย 20  
แบรนด์ และเป็นแบรนด์ระดับโลกอย่างน้อย 1 แบรนด์ ขยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทยอย่างเป็น
ระบบไปยังตลาดโลก 
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟช่ัน ปี 2559-2574 เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
เป้าหมายต้องมีการกําหนดตําแหน่งทางการตลาดของอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นของไทยให้เป็น ประเทศคู่
ค้าที่ช่วยสร้างผลกําไรด้วยสินค้าและบริการที่ใหม่อยู่เสมอ โดยมีความเสี่ยงทางธุรกิจตํ่า  (Strategic Partner 
that always provide new profitable solution at lowest operational risk) กําหนดยุทธศาสตร์หลักคือ 
1. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมจากต้ังรับเป็นเชิงรุก (from Reactive to Proactive) 2. เปลี่ยนแนวทาง
การผลิตจากการผลักดันการผลิตเป็นการสร้างอุปสงค์ (from Supply Push to Demand Creation) โดยได้
กําหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ด้าน ให้มีความสอดคล้องกันคือ  
 
 1) การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้เข้มแข็งและย่ังยืน ยกระดับห่วงโซ่อุปทานสู่การออกแบบด้วย
เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ทั้งระบบ พัฒนาผู้ประกอบการ Production+Service Entrepreneur 
จัดต้ังกองทุนปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและทักษะ New Technology and Skill Funds ขยายระบบงานในธุรกิจ 
( New Business Function Development) ส่ ง เ ส ริ ม  Thai Global Companies ผ ลั ก ดั น  Product 
Champion:  Sportswear และ Contemporary Fashion อย่างเป็นระบบ  ส่งเสริม Yarns Design and 
Flexible Production  จัดต้ัง Fiber Pilot Plant และ Yarns, Fabric, Fashion Product Development 
Centre ขยายการลงทุนในการทําวิจัยและพัฒนาเคร่ืองจักรเครื่องมือด้านสิ่งทอ 
 
 2) การพัฒนาความสามารถในการตอบสนองตลาดของห่วงโซ่อุปทานที่ขยายสู่ภูมิภาค ขับเคลื่อนด้วย
องค์ความรู้และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประกาศพ้ืนที่ Fashion Industrial Zone การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจแฟช่ันแบบครบวงจร ที่มีศักยภาพในการเช่ือมโยงกับแหล่งผลิตของภูมิภาค  ส่งเสริมการร่วมทุนกับ
บริษัทระดับโลกในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต และการตลาดในภูมิภาคอาเซียน พัฒนาระบบการจัด
จํ าห น่ายในตลาด  ASEAN และ  BIMSTEC วางระบบข้อมูล เ พ่ือการ ตัดสินใจ  Market Insight and 
Intelligence System บูรณาการฐานข้อมูลทุกระบบเพ่ือวิเคราะห์ทิศทางตลาด  วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายในเชิงลึก (Market Insight) จัดต้ังกองทุนสําหรับการลงทุนในแบรนด์แฟช่ันของไทย Fashion 
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Expansion funds มุ่งเน้นการบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ของแบรนด์กับความสามารถในการบริหารจัดการ
ของกิจการขนาดใหญ่ การส่งเสริมการลงทุนต้ังสํานักงานใหญ่ (Regional Head Quarter) และการย้าย
กิจการของบริษัทแฟช่ันและสิ่งทอระดับโลกมายังประเทศไทย 
 
 3) การพัฒนาตําแหน่งทางการตลาด  สร้างเวทีการออกแบบและการค้าระดับโลกในประเทศไทย ใช้
ความช่วยเหลือทางวิชาการนําการค้าการลงทุน การผลักดันมาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยเป็น
มาตราฐานอ้างอิงของภูมิภาค Thai Modern Culture as Soft Power บูรณาการทุนวัฒนธรรมร่วมสมัยด้าน
แฟช่ันและสิ่งทอ กับผลิตภัณฑ์และบริการวัฒนธรรมที่เก่ียวข้อง เช่น อาหาร กีฬา ภาพยนตร์ ดนตรี โรงแรม 
บริการสุขภาพ ไปยังประเทศในอาเชียน  จัดต้ัง World Class Fashion Education เปิดหลักสูตรนานาชาติใน
ประเทศไทย World Class Market Place ให้มีงานแสดงสินค้าที่สําคัญของโลกในไทย 
 
 4) การยกระดับโครงสร้างทุนมนุษย์ การพัฒนาบุคลากรที่มีสหวิทยากรด้านความคิดสร้างสรรค์และ
เทคโนโลยี  พัฒนาบุคลากรที่มีสหวิทยาการด้านความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี  Creative Technologist 
and Entrepreneurship พัฒนาทักษะทั้งระบบ ด้วยการยกระดับกระบวนการพัฒนาผู้สอนในสถาน
ประกอบการ  บูรณาการองค์ความรู้ที่ทันสมัยระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษา โดยการส่งเสริมทุน
วิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษากับอุตสาหกรรม สร้างกลุ่มสหวิทยาการ โดยการพัฒนาผู้เช่ียวชาญตลอดห่วงโซ่
อุปทาน พัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ทักษะด้านการค้า และการบริหารอย่างมืออาชีพ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
อุตสาหกรรมต่อผู้ที่เก่ียวข้องและบุคลากรในอนาคต โดยการส่งเสริมบุคลากรต้นแบบในอุตสาหกรรมให้เป็นที่
ยอมรับ 
 
สรุปนัยของนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่มีต่อภารกิจและทิศทางการทํางานของ สสท. 
 จากการทบทวนยุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสสท. พบว่ามีประเด็นสําคัญที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ สสท. ดังต่อไปน้ี 

1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม ทาง สสท. จําเป็นต้องส่งเสริมการทําวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสะอาด และนวัตกรรมใหม่ๆ วิจัยแนวโน้มความต้องการของตลาด โดยการทําวิจัยน้ัน
ต้องบูรณาการการทํางานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา 
การนําแนวคิดออกแบบสร้างสรรค์มาเ พ่ิมมูลค่าใ ห้ กับสินค้า  การพัฒนาบุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรมให้มีความสามารถแบบสหวิทยาการ คือเก่งทั้งทางด้านเทคโนโลยีและความคิด
สร้างสรรค์ การเป็นที่ปรึกษาและจัดทําศูนย์ข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมสิ่งทอ  

2. จากนโยบายท่ีต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้านการค้าและศูนย์รวมการออกแบบ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ระดับโลก ทาง สสท. จะต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการดําเนิน
ธุรกิจ สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เช่น จากบริษัทแฟช่ันหรือบริษัทสิ่งทอระดับโลก 
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เป็นต้น จําเป็นต้องมีการปรับปรุงกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เอ้ือต่อการลงทุนจากต่างประเทศ
มากย่ิงขึ้น  

3. ผลักดันให้เกิดความเช่ือมโยงหรือการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการใน Supply Chain และ
การสร้าง Cluster ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่เข้มแข็ง เพ่ือรองรับการเปิดเสรี
อาเซียนและการขยายความเช่ือมโยงไปยัง Supply Chain ในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก อีกทั้ง
การพัฒนา Fashion Industrial Zone เพ่ือเช่ือมโยงกับแหล่งผลิตในภูมิภาค 

4. การสร้างภาพลักษณ์ของมาตรฐานสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยให้เป็นที่ยอมรับ และขยายความ 
ตกลงการยอมรับร่วมกันเรื่องการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 

 2.3.15.4 แนวทางการใช้ประโยชน์หรือต่อยอดโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของสสท. 
  
 ปัจจุบันไทยยังขาดทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มว่าจะผลักดันเส้นใย
ประเภทไหน เน่ืองจากผู้ประกอบการไทยมีความสามารถหลายด้าน แต่หากเราสามารถระบุประเภทเส้นใยท่ี
จะส่งเสริมได้แล้ว การวางแผนที่จะทําความร่วมมือกับต่างประเทศก็จะมีทิศทางที่ชัดเจนย่ิงขึ้น ตัวอย่างเส้นใย
ของไทยที่มีศักยภาพ อาทิ Eco textile, Functional textile, Cultural textile เป็นต้น ซึ่งเส้นใยประเภท 
Eco textile กําลังเป็นที่สนใจของตลาดฝั่งยุโรป อเมริกาและญี่ ปุ่น นอกจากน้ีการทําความร่วมมือกับ
ต่างประเทศควรเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการกําหนดทิศทางและแสวงหาความร่วมมือเพ่ือให้ตรง
กับความต้องการของผู้ประกอบการท่ีแท้จริง  

 การต่อยอดความร่วมมือกับ TTRI โดยขยายความร่วมมือในการทําวิจัยร่วมกัน เน้นการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จําพวก Functional textile ซึ่งไต้หวันมีความชํานาญในด้านน้ี 

 การทําความร่วมมือกับประเทศญ่ีปุ่นซึ่งมีความสนใจมาจับคู่ ธุรกิจเพ่ือร่วมกันพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ไทยมีศักยภาพ อาทิ ชุด Uniform ชุด Sportswear สิ่งทอที่ใช้ภายในบ้าน เป็น
ต้น 

 การขยายความร่วมมือกับอิตาลีหรือประเทศในยุโรปซึ่งสนใจการพัฒนาเส้นใยธรรมชาติ 
อาจจะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความ
ต้องการของตลาด  

 การขยายความร่วมมือกับจีนในการถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับเคร่ืองจักรที่ใช้เพ่ือป่ันเส้นใย
ธรรมชาติ 

 การขยายความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาที่เช่ียวชาญในด้านสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มในต่างประเทศ 

 ผลักดันให้เกิดการดําเนินการตามมาตรฐานสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของอาเซียน พัฒนา
มาตรฐานของพวกสินค้า Functional textile ร่วมกัน และผลักดันการทํางานของ
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คณะกรรมการด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน
และคุณภาพของอา เซี ยน  ( ASEAN Consultative Committee on Standards and 
Quality: ACCSQ) การทํา MRA ในเร่ืองของ Size specs ในอาเซียน และการพัฒนาให้ 
สสท. เป็นศูนย์กลางห้องปฏิบัติการในภูมิภาค 

 การหาความร่วมมือใหม่ๆ ในภูมิภาคเพ่ือต่อยอดเรื่อง Green Supply Chain และความ
ร่วมมือที่จะมาช่วยส่งเสริมศักยภาพด้านแฟช่ันของไทย 

 
2.3.16 สถาบันพลาสติก (สพต.) 
 
 2.3.16.1 ภารกิจหลักและทศิทางการทํางานที่ สพต. ใหค้วามสาํคญั 
 
 สถาบันพลาสติกเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมพลาสติก เสมือนศูนย์กลางในการ
พัฒนาโดยทําหน้าที่ประสานการทํางานของภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
การศึกษา ทางสถาบันดําเนินการตามหลักยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกอันได้แก่ การพัฒนา
เทคโนโลยีและการจัดการ การเพ่ิมขีดความสามารถทางการตลาดและการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรม 
เพ่ือให้อุตสาหกรรมพลาสติกเติบโตอย่างเข้มแข็งและย่ังยืน หน้าที่หลักของสถาบัน มีดังน้ี 

1. พัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกให้เติบโตและเข้มแข็งในระยะยาว เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่าง
ย่ังยืนโดยคํานึงถึงประเด็นสิ่งแวดล้อม 

2. ศูนย์กลางข้อมูลอุตสาหกรรมพลาสติก “Plastics Intelligence Unit” โดยทําการรวบรวมและ 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม เช่น ราคา สถิติการ
นําเข้าส่งออกพลาสติก ข่าวสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ กฎหมายและกฎระเบียบ
ต่างๆ ข้อมูลด้านการตลาด เทคโนโลยีในการผลิต เป็นต้น รวมทั้งการนําข้อมูลมาจัดทําเป็นสื่อ
สิ่งพิมพ์ เช่น Plastics Foresight เป็นต้น 

3. สนับสนุนการวางนโยบายที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก ทําหน้าที่ให้คําปรึกษาเสมือน 
Think Tank ให้หน่วยงานรัฐและเอกชน โดยใช้ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมที่ทางสถาบันเป็นผู้
รวบรวมไว้มาประกอบการตัดสินใจในการเสนอแนะหรือร่วมกําหนดนโยบาย 

4. ศูนย์กลางประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เป็นการบูรณาการการส่งเสริมอุตสาหกรรมของภาค
ส่วนต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชน ตลอดห่วงโซ่มูลค่า โดยเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 
ผลิตภัณฑ์และการตลาด โดยมุ่งหวังให้ไทยเป็นผู้นําอุตสาหกรรมพลาสติกในอาเซียน   

5. วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ ห้องทดสอบ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด 

6. เสริมสร้างศักยภาพทางการตลาด 
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7. พัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม โดยการจัดฝึกอบรม สัมมนาและพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม การบูรณาการกับภาคการศึกษาโดยจัดทําโครงการศูนย์
บ่มเพาะทักษะการผลิตในภาคอุตสาหกรรมพลาสติก เพ่ือผลิตบุคลากรที่มีความรู้และทักษะตรง
กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

 
 2.3.16.2 ลักษณะโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของ สพต. 
 

ปัจจุบันทางสถาบันพลาสติกมีโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศอยู่ 5 โครงการ สามารถแบ่งออก
ได้ 3 กลุ่มประกอบด้วยโครงการระดับประเทศ โครงการระดับภูมิภาคและโครงการระดับโลก ในส่วนของ
โครงการความร่วมมือระดับประเทศมีอยู่ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นได้ทํากับ
หน่วยงาน METI (Ministry of Economy, Trade and Industry) และ PWMI (Plastic Waste Management 
Institute) ถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับการจัดการขยะ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขยะการวางระบบกฎหมาย
ที่เอ้ืออํานวยในการจัดการ การพัฒนาตัวช้ีวัดในการดําเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการกําจัดขยะหรือการรี
ไซเคิล เช่น เตาเผาขยะ โรงผลิตไฟฟ้า เป็นต้น สําหรับโครงการความร่วมมือกับไต้หวันจะเน้นการถ่ายทอด
เทคโนโลยีซึ่งไต้หวันมีความชํานาญสูง โดยร่วมมือกับหน่วยงาน ITRI (Industrial Technology Research 
Institute of Taiwan) เน้นเทคโนโลยีเก่ียวกับพลาสติกชีวภาพ อาทิ การทํา compound การข้ึนรูปพลาสติก
ชีวภาพ เป็นต้น โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการจัดหลักสูตร ฝึกอบรมและสัมมนา โดยทางไต้หวันจะได้
ผลตอบแทนเป็นค่า License ของเทคโนโลยี 

 
ส่วนความร่วมมือในระดับภูมิภาคประกอบด้วย 2 โครงการที่ สพต. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ได้แก่ 

ASEAN Federation of Plastics Industries (AFPI) เป็นความร่วมมือของสมาคมพลาสติกจากประเทศ
สมาชิกทั้ง 10 ประเทศ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตสาหกรรมพลาสติกของแต่ละประเทศผ่าน Country Report 
พัฒนาความร่วมมือด้านมาตรฐานพลาสติกของอาเซียน ความร่วมมือด้านเทคโนโลยี และการแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นเก่ียวกับ Global issues เช่น ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะในทะเล เป็นต้น โดยจะจัดประชุม
ปีละ 2 ครั้ง อีกโครงการหน่ึงทาง สพต . ได้เป็นสมาชิกของ The Asia Plastics Forum (APF) จะให้
ความสําคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเร่ืองขยะในทะเล ประเทศสมาชิกจําเป็นต้องรายงาน
โครงการท่ีแต่ละประเทศดําเนินการเก่ียวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมไปให้ที่ศูนย์รวบรวมข้อมูลของ APF ใน
ส่วนความร่วมมือระดับโลก ทาง สพต. ได้เข้าร่วม Global Plastics Meeting จัดโดย American Chemistry 
Council และ PlasticsEurope ซึ่งจะจัดประชุมปีละ 1-2 ครั้ง เป็นการประชุมที่ให้ความสําคัญกับเรื่องขยะใน
ทะเลและผลักดันให้ทุกประเทศที่เข้าร่วมจัดทําโครงการที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาขยะในทะเล ตัวอย่าง
โครงการท่ี สพต. วางแผนจะดําเนินการ ได้แก่ การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะในไทยร่วมกับกรม
ควบคุมมลพิษ การผลักดัน พรบ. ขยะแห่งชาติ เป็นต้น 
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 2.3.16.3 ยุทธศาสตร์และนโยบายอุตสาหกรรมที่มีนัยต่อภารกิจและทศิทางการทํางานของสพต. 
 
ยุทธศาสตร์และนโยบายของหน่วยงานต่างๆ 
 ในที่น้ีจะพิจารณายุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ที่มีนัยต่อการทํางานของสถาบันพลาสติก ดังน้ี 
 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 12 ก.ย. 2557 

 ข้อ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ข้อ 6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ

ประเทศ ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ และ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สพต.: พัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ

ผลิต เน้นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  
 

ข้อ 6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร 

  
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สพต.: เพ่ิมขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการ โดยการให้องค์ความรู้

ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการองค์กร เช่น ความรู้เก่ียวกับ
เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เป็นต้น  

 
ข้อ 6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคล่ือนได้อย่าง

จริงจัง ซึ่งจะทําให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึง
การผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล 
อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ภาคส่ือสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สพต.: สนับสนุนการนําระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ  
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ข้อ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
ข้อ 7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับข้อตกลงใน

การเคล่ือนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่เปิดเสรีมากขึ้น 
โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถดําเนินธุรกิจ
ร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือนําไปสู่ความเช่ือมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ฐานการผลิตสินค้าหลายชนิดและธุรกิจเก่ียวเน่ืองที่ประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนขยายฐาน
การผลิตในประเทศอ่ืนในอาเซียนมาเป็นเวลานานแล้ว ตลอดจนกลุ่มการผลิตที่ผู้ประกอบการของไทยเตรียมที่
จะขยายฐานการผลิตเพ่ิมเติมอีกหลายชนิด ซึ่งช่วยให้ประเทศไทยมีฐานการผลิตสินค้าคุณภาพหลากหลายเพ่ือ
ขายในตลาดต่างๆ ได้มากขึ้น ทั้งในอาเซียนและในตลาดโลก และเป็นการช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้านใน
กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สพต.: พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้พร้อมกับการเปิดเสรี

อาเซียน การขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ การสร้างเครือข่ายการผลิตกับผู้ประกอบการ
ต่างประเทศเพ่ือพัฒนาไปสู่ความเช่ือมโยงหว่งโซ่อุปทานในอาเซียนหรือในระดับโลก 

 
ข้อ 7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพ 

แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือใช้ในการ
ประเมินค่าจ้างแรงงาน 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สพต.: พัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมพลาสติก โดยให้บริการจัด

อบรม สัมมนาและพัฒนาหลักสูตรการอบรมตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม นอกจากน้ี
ยังเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานที่กําลังเข้าสู่ภาคการผลิต โดยการสร้างความร่วมมือกับภาค
การศึกษาโดยจัดโครงการศูนย์บ่มเพาะทักษะการผลิตในภาคอุตสาหกรรมพลาสติก 

 
ข้อ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ

นวัตกรรม 
ข้อ 8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงระหว่าง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การ
เช่ือมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทํางาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทํางานใน
ภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจาก
หน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ  
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 นัยที่มีต่อการทํางานของ สพต.: ส่งเสริมการทําวิจัยและพัฒนา การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ โดย
บูรณาการการทํางานของทุกภาคส่วน และการเปิดให้ผู้ประกอบการมีโอกาสเข้าถึงข้อมูล
อุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ เช่น งานวิจัย ข่าวสาร กฎระเบียบต่างๆ เทคโนโลยีการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เป็นต้น 

 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน โดยเน้นการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและย่ังยืน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียมและเป็นธรรม การบริหารจัดการ
เศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สพต.: เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกอย่างมีคุณภาพ โดยการ
ปรับใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและ
ภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์ การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สพต.: การเพ่ิมขีดความสามารถแก่ผู้ประกอบการให้พร้อมต่อการเปิด

เสรีอาเซียน และการยกระดับให้ไทยเป็นผู้นําด้านอุตสาหกรรมพลาสติกของอาเซียน อีกทั้งให้
ความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสสติกโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน การปรับกระบวนทัศน์การ

พัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สพต.: การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกให้ย่ังยืนโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม 
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 นโยบายและแผนแม่บทกระทรวงอุตสาหกรรม 
นโยบายต่างประเทศเสนอต่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนที่ 12 
ประเด็นที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่

เป็นพลวัตภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ เตรียมพร้อมอุตสาหกรรมรับมือกับ Post-
ASEAN 2015 เช่น ส่งเสริมอุตสาหกรรมและ SMEs สู่สากล สร้างความร่วมมือกับประเทศท่ีมีศักยภาพในการ
ยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ Industry 4.0 ส่งเสริม Digital SMEs ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยกระดับ
ประสิทธิภาพการผลิต ตลอดห่วงโซ่ให้เป็น Smart factory เป็นต้น ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือด้าน
อุตสาหกรรมกับต่างประเทศ ตาม Post-2015 Development Agenda เช่น การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สพต.: การสร้างความร่วมมือกับประเทศที่มีเทคโนโลยีในการผลิต
พลาสติก เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และยกระดับอุตสาหกรรมพลาสติกของไทยให้เป็น Industry 
4.0 และการส่งเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 
ประเด็นที่ 3 แสวงหาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศในภูมิภาคและนอกภูมิภาคท่ีมี

ศักยภาพในการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน การพัฒนาฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพ่ือใช้ประกอบการกําหนดนโยบายภาครัฐและการตัดสินใจของเอกชน 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สพต.: การพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมพลาสติก การวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงลึกเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางนโยบายอุตสาหกรรม 
 

แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการให้เกิดความเข้มแข็งและย่ังยืน (Upgrade and 

create sustainable entrepreneur) จุดเร่ิมต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ันจําเป็นต้องเร่ิมต้นจากการ
ยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเน่ืองและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก การสร้าง
ความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการในแต่ละขั้นของห่วงโซ่คุณค่าในการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการผลิต
สินค้าและบริการ เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการจากผู้บริโภค ดังน้ัน การยกระดับ
ศักยภาพของผู้ประกอบการร่วมกับการพัฒนาคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมจึงนับเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เกิดการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งและย่ังยืน  
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สพต.: การสร้างความเช่ือมโยงของผู้ประกอบการ รวมถึงการ 
บูรณาการการทํางานของทุกภาคส่วนร่วมกัน เพ่ือให้เกิดเป็นคลัสเตอร์พลาสติกที่เข้มแข็งในการ
ร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับโครงสร้างสนับสนุนอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอย่าง
บูรณาการ (Enhance competitive Industry platform) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดการรองรับการผลิตในรูปแบบคลัสเตอร์ต่อไปในอนาคตได้ 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สพต.: การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม  

 
ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับโครงสร้างการผลิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ โดยเน้นการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและมาตรฐาน ให้ภาคอุตสาหกรรมมีความสามารถในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 
โดยมีกลยุทธ์ที่สําคัญ เช่น ประยุกต์ใช้ดิจิทัล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตของภาคอุตสาหกรรม พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สพต.: พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต สนับสนุนการทําวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือสร้าง

โอกาสและลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมีกลยุทธ์ที่สําคัญ เช่น กําหนดทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือบูรณาการการทํางานและ
ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สพต.: พัฒนาศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมพลาสติกเพ่ือใช้ประกอบการ

กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรม หรือเพ่ือให้บริการแก่ภาคเอกชน  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือลด

ปัญหาการก่อมลภาวะและสร้างความยั่งยืนให้กับภาคอุตสาหกรรม โดยมีกลยุทธ์ที่สําคัญ เช่น พัฒนาปัจจัย
แวดล้อมเพ่ือผลักดันและจูงใจให้สถานประกอบการมีการปรับปรุงระบบเพ่ือเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สพต.: พัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตและการพัฒนาอุตสาหกรรม 

โดยคํานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  
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 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมและมาตรการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม (ดร. อรรชกา สีบุญเรือง) เฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับ สพต. 

ระยะเร่งด่วน 
- การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

o จัดทํามาตรการขับเคลื่อนผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ เช่น 
มาตรการด้านการเพ่ิมรายได้ให้กับผู้ประกอบการ / มาตรการด้านการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน มาตรการด้านภาษี และมาตรการด้านการเพ่ิมขีดความสามารถ SMEs เป็นต้น 

- การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 
o ส่ง เสริมการรวมกลุ่ม อุตสาหกรรม  (Cluster) ที่มีศักยภาพในแต่ละพ้ืนที่  เ ช่น 

อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน / อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ / 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี / อุตสาหกรรมไอที ดิจิทัล และฟิล์ม / อุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูป / อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รวมท้ัง ผลักดันการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เฉพาะสินค้า เช่น Rubber City / Halal เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ
สร้างเศรษฐกิจภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งเพ่ือวางรากฐานเศรษฐกิจของประเทศ 

ระยะกลางและระยะยาว 
- การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 

o ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ โดยเน้น 
การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม 

o จัดทําแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพของ
ภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 – 2564 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

o จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2559 – 2564 และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขาที่สําคัญ เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 

o จัดทําแผนแม่บทด้านการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 – 2563 
เพ่ือเตรียมพร้อมรองรับกับมาตรฐานที่สําคัญในอนาคต 

o พัฒนาทักษะแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ
รองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ของ สพต. 
 
 ยุทธศาสตร์ใหม่ของสถาบันพลาสติกอยู่ในระหว่างการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ ซึ่งจะเริ่มดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ใหม่น้ีในปี 2560 โดยจะยังคงมีประเด็นยุทธศาสตร์หลักอยู่ 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์
การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม เน่ืองจากส่วนใหญ่ของผู้ประกอบการเป็น SMEs ต้องการให้มีการปรับขนาด
ของธุรกิจให้ใหญ่ขึ้นเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพ่ิม ผลักดันให้
ผู้ประกอบการพัฒนาออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดที่คํานึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น  
 
สรุปนัยของนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่มีต่อภารกิจและทิศทางการทํางานของ สพต. 
 จากการทบทวนยุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสพต. พบว่ามีประเด็นสําคัญที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ สพต. ดังต่อไปน้ี 

1. พัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกโดยการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ อาทิ การใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาควบคุมการผลิต การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการจัดทําศูนย์ข้อมูลเชิงลึกการให้คําปรึกษา และการพัฒนาบุคลากรโดย
จัดหลักสูตรฝึกอบรมท่ีตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม ทั้งหมดน้ีเพ่ือเป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมพลาสติกของไทย   

2. เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการให้มีศักยภาพเพียงพอรองรับการเปิดเสรีอาเซียน 
สอดคล้องกับความต้องการท่ีจะให้ไทยเป็นผู้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลาสติกในอาเซียน โดยเริ่ม
จากการสร้างความเช่ือมโยงระหว่างผู้ประกอบการในแต่ละขั้นของห่วงโซ่อุปทาน และสร้าง 
Cluster ของอุตสาหกรรมพลาสติกไทยที่เข้มแข็ง ก่อนจะขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศใน
ภูมิภาคหรือระดับโลก  

3. ส่งเสริมการทําวิจัยและพัฒนาด้านวัตถุดิบ เช่น เม็ดพลาสติก หรือการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ใช้
ในกระบวนการผลิต เช่น เทคโนโลยีในการขึ้นรูปพลาสติกชีวภาพ เป็นต้น นอกจากน้ียังผลักดัน
ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ การพัฒนามาตรฐานและการตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์รองรับ
กับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยทาง สพต. จะเป็นเสมือนหน่วยงานทําหน้าที่
ประสานการทํางานของหลายๆ ภาคส่วน อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เป็นต้น  

4. การแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีเทคโนโลยีการผลิตพลาสติก
ใหม่ๆ ที่จะตอบยุทธศาสตร์ Industry 4.0 และเรื่อง New S-curves อาทิ เทคโนโลยีการผลิต
พลาสติกที่จะนํามาใช้ในเครื่องมือแพทย์ การผลิตพลาสติกชีวภาพ เป็นต้น 
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5. จัดการปัญหาขยะพลาสติกและการรีไซเคิล การพัฒนาวิธีการจัดเก็บข้อมูลเรื่องปริมาณขยะและ
หาแนวทางที่จะนําขยะเหล่าน้ีมารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม แก้ไขกฎหมายเก่ียวกับขยะให้มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากปัจจุบันมีกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับเรื่องขยะค่อนข้างมาก อีกทั้งควบคุมดูแลโดยหลายหน่วยงาน จึงควรมีการปฏิรูปกฎหมายให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้นโดยการผลักดัน พรบ. ขยะแห่งชาติ 

 
 2.3.16.4 แนวทางการใช้ประโยชน์หรือต่อยอดโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของสพต. 
  
 จุดอ่อนของอุตสาหกรรมพลาสติกของไทยในปัจจุบันคือการขาดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง ขณะที่แนวทางของนโยบายอุตสาหกรรมใน
อนาคตจะเน้นในเรื่อง New clusters อาทิ เครื่องมือแพทย์ พลาสติกชีวภาพ รถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น 
เพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่อุตสาหกรรมพลาสติกของไทยจะต้องปรับตัวเพ่ือสอดคล้องกับทิศทาง
ของอุตสาหกรรมและแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค ทาง สพต. ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักของ
อุตสาหกรรมพลาสติกมีหน้าที่กระตุ้นให้ผู้ประกอบการทราบถึงทิศทางที่จะเกิดขึ้น และช่วยเตรียมความพร้อม
ให้แก่ผู้ประกอบการ ในด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ วิธีหน่ึงที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมพลาสติกไทย
ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วคือการเรียนรู้จากประเทศท่ีมีความสามารถหรือความชํานาญในด้านต่างๆ ที่ไทยสนใจ 

 ต่อยอดความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูล
เก่ียวกับปริมาณขยะ ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญในการต่อยอดโครงการแก้ไขปัญหาเร่ืองขยะและ
การนําพลาสติกมารีไซเคิลต่อไป โดยสนใจที่จะทําความร่วมมือกับ METI ซึ่งมีความชํานาญ
ในการเก็บข้อมูลอุตสาหกรรม 

 ขยายความร่วมมือกับไต้หวัน กับหน่วยงานที่ ช่ือว่า Plastics Industry Development 
Center ซึ่งเป็นองค์กรระดับเดียวกับ สพต. เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
โดยเฉพาะเรื่อง Bioplastics 

 ขยายบทบาทจากการเป็นสมาชิก AFPI ให้สอดคล้องกับความต้องการที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมพลาสติกในอาเซียน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี การพัฒนา
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และการสร้างภาพลักษณ์พลาสติกของไทยให้เป็นที่ยอมรับใน
อาเซียน 

 การแสวงหาความร่วมมือใหม่ๆ ที่จะมาลดจุดอ่อนของไทยในเรื่องเทคโนโลยีและองค์ความรู้
เก่ียวกับ Bioplastics และเพ่ิมศักยภาพให้อุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการผลิตที่ตอบโจทย์ 
New cluster และสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ใหม่ของ สพต. ที่จะเริ่มในปี 
2560 ตัวอย่างเช่น ความร่วมมือกับไต้หวันเพ่ือถ่ายทอดความรู้เรื่อง Bioplastics การทํา
ความร่วมมือกับญี่ปุ่นเร่ือง Micro Nano Parts ของช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ความร่วมมือกับ
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เยอรมันในเรื่องยานยนต์ไฟฟ้า อากาศยานและเครื่องจักรที่ใช้ผลิตคอมโพสิต การทําความ
ร่วมมือกับอเมริกาเรื่องเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น     

 การแสวงหาความร่วมมือเก่ียวกับเคร่ืองจักรซึ่งปัจจุบันไทยเน้นการนําเข้าเป็นส่วนใหญ่ และ
ทาง สพต. ค่อนข้างขาดแคลนเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ การทําความร่วมมืออาจจะเป็น
การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาเคร่ืองจักรที่มีเทคโนโลยีสูง เพ่ือรองรับต่อการผลิต
สินค้าที่มีความซับซ้อนและมีมูลค่าสูง หรือการทําความร่วมมือกับบริษัทเครื่องจักรใน
ต่างประเทศในลักษณะที่บริษัทต่างชาตินําเคร่ืองจักรมาให้ทาง สพต. ช่วยพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมการใช้เครื่องจักรเหล่าน้ีให้แก่ผู้ประกอบการไทย โดยทางบริษัทเคร่ืองจักรจะได้
ประโยชน์ในแง่ของการตลาด ความคุ้นชินในการใช้เครื่องจักรของบริษัทน้ันๆ  ตัวอย่าง
ประเทศที่มีเครื่องจักรคุณภาพสูง ได้แก่ ญี่ปุ่น เยอรมัน และสวิสเซอร์แลนด์ ส่วนเคร่ืองจักร
ในระดับทั่วไป ได้แก่ จีน และไต้หวัน 

 การทําความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือเป็นตลาดให้แก่สินค้าของไทย ซึ่งจะแบ่งได้ 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มสินค้ามูลค่าเพ่ิมสูง เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพจะมีราคาที่สูงกว่า
พลาสติกทั่วไป ควรเข้าไปแสวงหาตลาดในประเทศท่ีให้ความสําคัญกับประเด็นสิ่งแวดล้อม
จําพวกยุโรปและอเมริกา ส่วนสินค้าอีกกลุ่มหน่ึงคือพวกพลาสติกทั่วไปท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน 
สินค้าจําพวกน้ีราคาค่อนข้างถูกและเป็นที่นิยมในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน ไทยอาจทําความ
ร่วมมือกับกลุ่มประเทศ CLMV เพ่ือขยายการลงทุนเข้าไป เน่ืองจากยังมีปริมาณความ
ต้องการใช้พลาสติกสูงกว่าปริมาณอุปทานพลาสติกในประเทศน้ันๆ  

 การแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศในเรื่องการรีไซเคิลพลาสติก ทั้งน้ีการรีไซเคิลมีอยู่ 3 
ประเภท ได้แก่ Material Recycle เป็นการนําพลาสติกมาหลอมใหม่ Plastics to Energy 
นําพลาสติกไปทํานํ้ามันหรืออัดแท่งใช้เป็นเช้ือเพลิงป่ันไฟฟ้า และ Plastics to Chemical 
เปลี่ยนพลาสติกเป็นปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีต้ังต้นตัวอ่ืนๆ ปัจจุบันไทยสามารถทําได้ 2 ประเภท
ข้างต้น แต่ยังไม่มีความสามารถท่ีจะทํา Plastics to Chemical จึงต้องการทําความร่วมมือ
เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี   
 

2.3.17 สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (สลท.) 
 
 2.3.17.1 ภารกิจหลักและทศิทางการทํางานที่ สลท. ใหค้วามสาํคญั 
 
 สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยเกิดจากความต้องการของภาครัฐและเอกชนภายใต้กรอบ
ความร่วมมือระหว่างกัน เพ่ือจัดต้ังหน่วยงานแกนนําในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กให้มีศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่ พ่ึงพาการใช้เหล็ก อาทิ 
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อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องจักร ให้สามารถเติบโตไปด้วยกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ สลท. มีบทบาทหน้าที่ ดังน้ี 

1. ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กอย่างย่ังยืน โดยเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรใน
อุตสาหกรรม การคํานึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับสังคม การวางแผน
กําลังการผลิตเหล็กให้เพียงพอต่อความต้องการใช้เหล็กจากอุตสาหกรรมต่างๆ  

2. เป็นแหล่งข้อมูลให้อุตสาหกรรมเหล็ก โดยมี “Iron and Steel Intelligence Unit” รวบรวม
ข้อมูลของอุตสาหกรรมเหล็ก เช่น ข้อมูลภาวะตลาด ผู้ประกอบการ ราคา สัญญาณต่อ
อุตสาหกรรมเหล็ก เป็นต้น เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมหัวข้อวิจัยที่เก่ียวกับเหล็ก วิศวกรรมโลห
การ และการประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย นอกจากน้ียังช่วยวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึกให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในอุตสาหกรรม 

3. วิจัยพัฒนาและให้บริการทางด้านเทคนิค เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตของอุตสาหกรรม
เหล็กและการเพ่ิมมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรม ไม่เฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กเท่าน้ันแต่ต่อเน่ืองไป
ยังอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมช้ินส่วนจัดต้ังศูนย์
ทดสอบโลหะวัสดุและศูนย์ให้คําปรึกษาทางเทคนิค และอุตสาหกรรมเคร่ืองกลจัดต้ัง 
Machinery Intelligence Unit 

4. บริการให้คําปรึกษาและการให้บริการเชิงวิศวกรรม เช่น การแนะนําการเลือกใช้วัสดุ การ
วิเคราะห์หาสาเหตุความเสียหายของวัสดุ เป็นต้น 

5. ศูนย์ทดสอบและวิเคราะห์เหล็กและวัสดุ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทดสอบทางกล ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ทางเคมี ห้องปฏิบัติการไดออกซิน ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โครงสร้าง ห้องเตรียม
ตัวอย่าง การให้บริการทางเทคนิคและบริการทดสอบวัสดุ  

6. หน่วยงานรับรองวัตถุดิบในเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรี ให้ สลท. เป็นผู้รับรอง
ว่าเป็นวัตถุดิบที่มีถิ่นกําเนิดในไทย โดยวัตถุดิบจะต้องมาจากกระบวนการผลิตที่เป็น
สาระสําคัญของการจัดทําวัตถุดิบและไม่เป็นกระบวนการผลิตอย่างง่าย ทาง สลท. จะเข้าไป
ตรวจโรงงานและทําการออกหนังสือรับรอง 

7. การจัดฝึกอบรม สัมมนา หรือการเย่ียมชมโรงงาน 
8. การส่งเสริมอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ โดยเน้นความเช่ือมโยงระหว่างอุตสาหกรรมเหล็กและ

อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเน่ือง อาทิ โครงการการ
พัฒนาระบบเช่ือมโยงกลางและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ Logistic และ 
Supply Chain โดยมีการจัดต้ังศูนย์ให้คําปรึกษางานโครงสร้างเหล็ก เ พ่ือยกระดับ
ความสามารถในการจัดการ Supply Chain ระหว่างอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง 

  



180 โครงการจัดทํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

 2.3.17.2 ลักษณะโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของ สลท. 
 

ลักษณะโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของสถาบันเหล็กสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
ระดับประเทศ ระดับอาเซียนและระดับโลก ในระดับประเทศทาง สลท. มีความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น โดยมี
โครงการความร่วมมืออยู่ 2 โครงการ ได้แก่ ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมเหล็ก อันเน่ืองมาจากความตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement : JTEPA) เป็นความ
ร่วมมือเชิงวิชาการที่ไทยจะได้การถ่ายทอดองค์ความรู้จากประเทศญี่ปุ่น ขณะที่ไทยจะให้ Quota ญี่ปุ่นในการ
นําเข้าเหล็กรีดร้อนมาใช้ในประเทศไทย ปัญหาของความร่วมมือกับ JTEPA คือองค์ความรู้หรือหลักสูตรในการ
จัดฝึกอบรมค่อนข้างซ้ําเดิม เป็นองค์ความรู้ที่ผู้ประกอบการไทยพอทราบอยู่แล้ว ไม่ได้เป็นการต่อยอดองค์
ความรู้ใหม่เท่าที่ควร ส่วนความร่วมมือกับ New Energy and Industrial Technology Development 
Organization (NEDO) เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีเตาประหยัดพลังงาน โดยได้ทดลอง
ติดต้ังที่บริษัทเอกชนบางแห่ง  

 
ในระดับอาเซียนทาง สลท. เป็นสมาชิกของสมาคมเหล็กแห่งอาเซียน (SOUTH EAST ASIA IRON 

AND STEEL INSTITUTE: SEAISI) เสมือนองค์กรเอกชน มีการจัดสัมมนาวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
อุตสาหกรรมเหล็กของแต่ละประเทศและการพัฒนามาตรฐานเหล็กร่วมกัน ส่วนความร่วมมือระดับโลก สลท. 
ได้เป็นสมาชิกของ World Steel Association เน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงวิชาการเป็นหลัก 
 
 2.3.17.3 ยุทธศาสตร์และนโยบายอุตสาหกรรมที่มีนัยต่อภารกิจและทิศทางการทํางานของสลท. 
 
ยุทธศาสตร์และนโยบายของหน่วยงานต่างๆ 
 ในที่น้ีจะพิจารณายุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ สลท. ดังน้ี 
 
 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 12 ก.ย. 2557 

 ข้อ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ข้อ 6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ

ประเทศ ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ และ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สลท.: การพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กซึ่งจัดเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐานที่

สําคัญของประเทศ เน่ืองจากเป็นรากฐานที่สําคัญให้แก่อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ต่างๆ เช่น 
อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น อีกทั้งต้องผลักดันให้มีการปรับกระบวนการ
ผลิตโดยการนําเทคโนโลยีหรือระบบอัตโนมัติเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพมากขึ้น 



บทที่ 2 รายละเอียดแนวทางการร่างยุทธศาสตรค์วามร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงอตุสาหกรรม 181 

 

 

ข้อ 6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคล่ือนได้อย่าง
จริงจัง ซึ่งจะทําให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึง
การผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล 
อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ภาคส่ือสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สลท.: การประยุกต์ระบบดิจิทัลมาใช้ในอุตสาหกรรมเหล็ก อาจเป็นใน

ภาคการผลิต หรือการจัดทําและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 
 

ข้อ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
ข้อ 7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับข้อตกลงใน

การเคล่ือนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่เปิดเสรีมากขึ้น 
โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถดําเนินธุรกิจ
ร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือนําไปสู่ความเช่ือมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้  

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สลท.: การยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้พร้อมกับการ

เปิดเสรีอาเซียน โดยการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการท้ังในและต่างประเทศ อาจนําไปสู่
ความพร้อมในการเช่ือมโยงเข้ากับห่วงโซ่อุปทานระดับโลกในอนาคต 

 
ข้อ 7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพ 

แรงงานมีทักษะและแรงงานไม่มีทักษะ  
 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สลท.: การให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเหล็ก 

พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม หรือการจัดทําข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีความทันสมัยให้บุคลากร
สามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา 

 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืนโดยเน้นการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและย่ังยืน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียมและเป็นธรรมการบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ 



182 โครงการจัดทํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สลท.: การพัฒนาอุตสาหกรมเหล็กอย่างย่ังยืนโดยมีการคํานึงถึงประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับสังคม การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่
ผู้ประกอบการ โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า การเช่ือมโยงกับ
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่างๆ วางแผนการผลิตทั้ง Supply Chain เพ่ือให้ผลผลิตเพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาด 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน การปรับกระบวนทัศน์การ

พัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และเป็นธรรมอย่างบูรณาการ 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สลท.: ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรมเหล็กโดยคํานึงถึงผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อมและด้านสังคมเป็นสําคัญ  
 

 นโยบายและแผนแม่บทกระทรวงอุตสาหกรรม 
นโยบายต่างประเทศเสนอต่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนที่ 12 

 ประเด็นที่ 2 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่เป็นพลวัตภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ การเตรียมพร้อมอุตสาหกรรมเพ่ือรับมือกับ 
Post-ASEAN 2015 เช่น การส่งเสริมอุตสาหกรรมและ SMEs สู่สากล การสร้างความร่วมมือกับประเทศที่มี
ศักยภาพในการยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ Industry 4.0 ส่งเสริม Digital SMEs ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศยกระดับประสิทธิภาพการผลิต ตลอดห่วงโซ่ให้เป็น Smart factory 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สลท.: การส่งเสริมอุตสาหกรรมเหล็กสู่สากล โดยการสร้างความร่วมมือ
กับประเทศที่มีศักยภาพ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีเพ่ือนํามาปรับปรุง
อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ เตรียมพร้อมอุตสาหกรรมเข้าสู่ Industry 4.0 

 
ประเด็นที่ 3 แสวงหาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศในภูมิภาคและนอกภูมิภาคท่ีมี

ศักยภาพในการเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทาน 
 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สลท.: นอกจากส่งเสริมความเช่ือมโยงของอุตสาหกรรมเหล็กและ

อุตสาหกรรมต่อเน่ืองภายในประเทศแล้ว สลท. ควรผลักดันผู้ประกอบการให้ขยายความเช่ือมโยง
ไปยังตลาดต่างประเทศ เพ่ือสร้างเครือข่ายหรือเป็นส่วนหน่ึงใน Supply Chain ระดับภูมิภาค 
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แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและขยายเครือข่ายการผลิตสู่ ต่างประเทศ 

( Internationalized Industrial structure and clusters to capture global opportunities) โ ด ย ใ ช้
ศักยภาพของประเทศต่างๆ เพ่ือสร้างโอกาสในตลาดโลก การสร้างความร่วมมือกันระหว่างประเทศผู้ผลิตน้ัน
จะทวีความสําคัญเพ่ิมมากขึ้น โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่ของแต่ละประเทศร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในด้านของคุณภาพผลิตภัณฑ์ การลดระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตและต้นทุนการผลิตเพ่ือ
นําไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับตลาดโลก  

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สลท.: การผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการระหว่าง

ประเทศ เพ่ือสร้างเครือข่ายการผลิตที่เข้มแข็ง และการแสวงหาตลาดใหม่ๆ ในต่างประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการให้เกิดความเข้มแข็งและย่ังยืน (Upgrade and 
create sustainable entrepreneur) เริ่มต้นจากการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเน่ือง
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก ซึ่งการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการแต่เพียงอย่างเดียว
น้ัน ไม่สามารถครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคได้ทั้งหมด จําเป็นต้องอาศัยการสร้างความร่วมมือกัน
ระหว่างผู้ประกอบการในแต่ละขั้นของห่วงโซ่คุณค่าในการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการผลิตสินค้าและบริการ 
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการจากผู้บริโภค ดังน้ันการยกระดับศักยภาพของ
ผู้ประกอบการร่วมกับการพัฒนา คลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมจึงนับเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่เข้มแข็งและย่ังยืน  
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สลท.: การสร้างความเข้มแข็งให้กับคลัสเตอร์ในอุตสาหกรรมเหล็กและ
อุตสาหกรรมต่อเน่ือง เพ่ือร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมไปด้วยกันอย่างย่ังยืน 

 
ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับโครงสร้างการผลิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ โดยเน้นการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและมาตรฐาน ให้ภาคอุตสาหกรรมมีความสามารถในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 
โดยมีกลยุทธ์ที่สําคัญ ดังน้ี 

1)  ประยุกต์ใช้ดิจิทัล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ของภาคอุตสาหกรรม 

2)  เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรมให้มี
ความได้เปรียบในการแข่งขัน 

3)  พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
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4)  เสริมสร้างศักยภาพการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
5)  พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรอง และการควบคุมกํากับดูแลเพ่ือเอ้ือต่อความปลอดภัย

ของประชาชนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
6)  พัฒนาวัตถุดิบต้นนํ้าและอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สลท.:  การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยเน้นการใช้เทคโนโลยี วิจัยและ

นวัตกรรมมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต การสร้างความเช่ือมโยงระหว่างอุตสาหกรรมเหล็กและ
อุตสาหกรรมต่อเน่ือง การให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมผ่านการให้
ความรู้ การจัดฝึกอบรม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือสร้าง

โอกาสและลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมีกลยุทธ์ที่สําคัญ เช่น ปรับปรุงกฎหมายที่เอ้ือ
ต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบ
ข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือบูรณาการการทํางานและประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สลท.:  การปรับปรุงกฎหมายให้เอ้ือต่อการลงทุนและประกอบธุรกิจ

อุตสาหกรรมเหล็ก นอกจากน้ียังพัฒนาฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อ
การดําเนินธุรกิจ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือลด

ปัญหาการก่อมลภาวะและสร้างความย่ังยืนให้กับภาคอุตสาหกรรม โดยมีกลยุทธ์ที่สําคัญ เช่น พัฒนาเครือข่าย
เฝ้าระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชน 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สลท.:  การพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กอย่างย่ังยืนโดยคํานึงถึงผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับสังคม โดยอาจให้ชุมชนหรือสังคมช่วยเฝ้าระวังประเด็นปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมและมาตรการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม (ดร. อรรชกา สีบุญเรือง) เฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับสลท. 

ระยะเร่งด่วน 
- การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
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o จัดทํามาตรการขับเคลื่อนผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ เช่น 
มาตรการด้านการเพ่ิมรายได้ให้กับผู้ประกอบการ / มาตรการด้านการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน มาตรการด้านภาษี และมาตรการด้านการเพ่ิมขีดความสามารถ SMEs เป็นต้น 

- การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 
o ส่ง เสริมการรวมกลุ่ม อุตสาหกรรม  (Cluster) ที่มีศักยภาพในแต่ละพ้ืนที่  เ ช่น 

อุตสาหกรรม ยานยนต์และชิ้นส่วน / อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ / 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี / อุตสาหกรรมไอที ดิจิทัล และฟิล์ม / อุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูป / อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม รวมท้ัง ผลักดันการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เฉพาะสินค้า เช่น Rubber City / Halal เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
สร้างเศรษฐกิจภายในประเทศ ให้มี ความเข้มแข็งเพ่ือวางรากฐานเศรษฐกิจของประเทศ 

ระยะกลางและระยะยาว 
- การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 

o ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ โดยเน้น 
การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่า และเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม 

o จัดทําแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพ ของ
ภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 – 2564 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

o จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2559 – 2564 และยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขาท่ีสําคัญ เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 

o จัดทําแผนแม่บทด้านการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 – 2563 
เพ่ือเตรียมพร้อมรองรับกับมาตรฐานที่สําคัญในอนาคต 

o พัฒนาทักษะแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ
รองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ของ สลท. 

 
 
สรุปนัยของนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่มีต่อภารกิจและทิศทางการทํางานของ สลท. 
 จากการทบทวนยุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสลท. พบว่ามีประเด็นสําคัญที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ สลท. ดังต่อไปน้ี 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้า โดยการปรับใช้เทคโนโลยีใน
กระบวนการผลิตและการใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ในการบริหารหรือควบคุมโรงงาน แสวงหา
ความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือเรียนรู้และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ นอกจากน้ียัง
ส่งเสริมความเช่ือมโยงระหว่างอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง อาทิ 
อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมช้ินส่วน เป็นต้น เพ่ือให้อุตสาหกรรมเหล็กทราบถึงความ
ต้องการของอุตสาหกรรมปลายนํ้า ทําให้ทราบถึงปริมาณความต้องการและลักษณะของ
เหล็กที่สามารถตอบโจทย์ของอุตสาหกรรมปลายน้ําได้  

2. การพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กอย่างย่ังยืน โดยคํานึงถึงประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
3. ยกระดับความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการให้

มีความเข้มแข็ง เตรียมความพร้อมที่จะเชื่อมโยงเข้าสู่ Supply Chain ในระดับภูมิภาคหรือ
ระดับโลก เป็นการแสวงหาช่องทางในการลงทุนหรือการขยายตลาดสินค้าไปยังต่างประเทศ 
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4. การเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรม การจัดหลักสูตร ฝึกอบรมสัมมนา 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ 

5. การจัดทําฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมเหล็ก เพ่ือใช้ในการติดตามแนวโน้มทิศทางของ
อุตสาหกรรม นํามาใช้ประกอบการวางนโยบายหรือยุทธศาสตร์ การนําข้อมูลมาวิเคราะห์เชิง
ลึก เป็นต้น  

6. การให้บริการแก่ภาคเอกชน อาทิ การให้คําปรึกษา การให้บริการเชิงวิศวกรรม บริการศูนย์
ทดสอบและรับรองมาตรฐาน เป็นต้น 
 

 2.3.17.4 แนวทางการใช้ประโยชน์หรือต่อยอดโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของสลท. 
 

 เรื่องความร่วมมือกับ JTEPA ควรปรับปรุงหลักสูตรและการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมถึง
หาแนวทางความช่วยเหลือแบบอ่ืนๆ 

 แสวงหาความร่วมมือเพ่ือเพ่ิม Productivity และ เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเหล็ก 
High Quality เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับนโยบาย New S-curves ที่จําเป็นต้องใช้เหล็ก
คุณภาพสูง ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องคุณภาพเหล็กที่อยู่ใน Grey Zone ซึ่งยังไม่เป็นที่ยอมรับของ
ผู้ซื้อ  

 การทําความร่วมมือใหม่ๆ ควรคํานึงถึงผลได้ผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับ Stakeholder เน่ืองจาก
อุตสาหกรรมเหล็กมี Supply Chain ค่อนข้างยาว ประโยชน์สําหรับคนกลุ่มหน่ึงอาจส่งผล
กระทบต่อคนกลุ่มอ่ืนๆ 

 
2.3.18 สถาบันยานยนต์ (สยย.) 
 

2.3.18.1 ภารกิจหลักและทศิทางการทํางานที่ สยย. ให้ความสําคญั 
สถาบันยานยนต์ ถูกจัดต้ังขึ้นให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ และเพ่ิมศักยภาพ

ทางการแข่งขัน โดยมีบทบาทหน้าที่ในการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์อุตสาหกรรม เพ่ือวางยุทธศาสตร์ นโยบาย 
และกลยุทธ์ในการพัฒนาให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน นอกจากน้ี ยังมีบริการด้านฝึกอบรมบุคลากร 
และการบริการทดสอบและตรวจสอบรับรอง ทั้งน้ี สถาบันยานยนต์มีระบบการทํางานแบบเอกชน และมีการ
ให้บริการแก่ผู้ประกอบการที่หลากหลาย ได้แก่ 

1. การให้บริการข้อมูล อุตสาหกรรมผ่านศูน ย์สารสนเทศยานยนต์  จะให้ข้อมูล เ ชิงลึกของ
ภาคอุตสาหกรรม เช่น ข้อมูลตลาด กฎระเบียบ นโยบาย เทคโนโลยี เป็นต้น 

2. การพัฒนาบุคลากรยานยนต์ มีการจัดอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้
และสร้างทักษะใหม่ๆ ให้แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม นอกจากน้ียังมีกระบวนการรับรองทักษะ
ฝีมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
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3. หน่วยตรวจการทําผลิตภัณฑ์ โดยได้รับการแต่งต้ังจาก สมอ. ให้เป็นหน่วยตรวจ (Inspection Body) 
ในส่วนของยานยนต์และช้ินส่วน เป็นการตรวจตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีการตรวจ
ประเมินโรงงานและการทดสอบผลิตภัณฑ์ และสรุปผลเพ่ือรายงานแก่ สมอ. ในการพิจารณาออก
ใบอนุญาตต่อไป นอกจากการรับตรวจตามมาตรฐาน มอก. แล้ว ยังรับตรวจตามมาตรฐานท่ีผู้ขอรับ
การทดสอบหรือตามที่ลูกค้าต้องการ 

4. การบริการฝึกอบรม จะให้บริการฝึกอบรมแก่ผู้ที่สนใจ โดยบริการฝึกอบรมจะมี 2 รูปแบบ คือ การ
ฝึกอบรมท่ัวไปหรือฝึกอบรมภายในสถานประกอบการ และการฝึกอบรมภายใต้ความร่วมมือโครงการ
ต่างๆ  

5. เขตปลอดอากร (Free Zone) เปิดให้ผู้ประกอบการยื่นขอใบรับรองกระบวนการผลิตในประเทศไทย 
เพ่ือได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทต่างชาติ การพัฒนา
บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น 

6. การทําเรื่องวิศวกรรมยานยนต์ เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ์ ทําวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
7. การให้บริการเป็นที่ปรึกษาให้แก่ภาคอุตสาหกรรม  
8. การให้บริการศูนย์ทดสอบยานยนต์ ประกอบด้วยการทดสอบทั่วไป เช่น ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการ

ผลิต อาทิ เหล็ก พลาสติก เป็นต้น และการทดสอบตามมาตรฐาน มอก. รวมท้ังบริการของศูนย์
ทดสอบยางล้อ 
 

 2.3.18.2 ลักษณะโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของ สยย. 
 
 สถาบันยานยนต์มีความร่วมมือกับต่างประเทศ ส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างความร่วมมือของ สยย. ได้แก่ การทําความร่วมมือกับ
หน่วยงาน Japan Automotive Research Institute (JARI) ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทหน้าที่คล้าย สยย. 
ของไทย คือให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ แต่นอกเหนือไปจากน้ัน JARI ยังมีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาและ
ช่วยกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้แก่ภาครัฐ ในอดีต สยย. ได้รับการสนับสนุนทุนเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
เรียนรู้กระบวนการทดสอบผลิตภัณฑ์จาก JARI ปัจจุบัน JARI มีบทบาทในการจัดประชุม Asia Automobile 
Institute Summit ในเอเชีย เปิดให้หน่วยงานกลางของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในแต่ละประเทศเข้าร่วม 
จุดประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับนโยบาย เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ทราบแนวโน้มการพัฒนา
และมุมมองของแต่ละประเทศ และพยายามหาจุดร่วมกัน  
 

นอกจากน้ีในปี 2559 สยย. ได้เซ็น MOU กับหน่วยงานของไต้หวันที่ช่ือว่า Automotive Research 
& Testing Center เป็นฉบับที่ 2 หลังจากที่เซ็นฉบับแรกเพ่ือแลกเปลี่ยนบุคลากร เรียนรู้การทําเรื่องทดสอบ
ผลิตภัณฑ์กระจก และการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ โดยฉบับที่ 2 น้ีเป็นการทํา MOU ที่กําหนดกรอบกว้างๆ 
เช่น เรื่องทดสอบ เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างโอกาสในการค้าช้ินส่วน เป็นต้น      
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 นอกจากความร่วมมือข้างต้นแล้ว สยย. ยังมีโครงการท่ีต่อเน่ืองมาจากการทําความตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจไทย-ญี่ ปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) น่ั ก็คือโครงการ
พัฒนาบุคลากรยานยนต์ภายใต้ JTEPA เป็นการ Train the trainer ให้แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมไทย 
โดยการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือจัดฝึกอบรม และการดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น 
 
 2.3.18.3 ยุทธศาสตร์และนโยบายอุตสาหกรรมที่มีนัยต่อภารกิจและทิศทางการทํางานของ สยย. 
 
ยุทธศาสตร์และนโยบายของหน่วยงานต่างๆ 
 ในที่น้ีจะพิจารณายุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ สยย. ดังน้ี 
 
 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 12 ก.ย. 2557 

 ข้อ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ข้อ 6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ

ประเทศ ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ และ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สยย.: ส่งเสริมการปรับกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการใน

ภาคอุตสาหกรรม โดยการนําเทคโนโลยีหรือระบบอัตโนมัติเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

ข้อ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
ข้อ 7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับข้อตกลงใน

การเคลื่อนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่เปิดเสรีมากขึ้น 
โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถดําเนินธุรกิจ
ร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือนําไปสู่ความเช่ือมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้  

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สยย.: การยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้พร้อมกับการ

เปิดเสรีอาเซียน โดยการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการท้ังในและต่างประเทศ อาจนําไปสู่
ความพร้อมในการเช่ือมโยงเข้ากับห่วงโซ่อุปทานระดับโลกในอนาคต 

 
ข้อ 7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพ 

แรงงานมีทักษะและแรงงานไม่มีทักษะ  
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 นัยที่มีต่อการทํางานของ สยย.: การให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร พัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรม  หรือการจัดทําข้อมูลที่ เ ป็นประโยชน์และมีความทันสมัยให้แก่บุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรม 
  

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืนโดยเน้นการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและย่ังยืน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียมและเป็นธรรมการบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สยย.: การพัฒนาอุตสาหกรมยานยนต์และช้ินส่วน โดยพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ จากการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต สนับสนุน
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ การฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม 

  
 

 นโยบายและแผนแม่บทกระทรวงอุตสาหกรรม 
นโยบายต่างประเทศเสนอต่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนที่ 12 
ประเด็นที่ 3 แสวงหาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศในภูมิภาคและนอกภูมิภาคท่ีมี

ศักยภาพในการเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทาน 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สยย.: นอกจากส่งเสริมความเช่ือมโยงอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน

ภายในประเทศแล้ว ควรผลักดันผู้ประกอบการให้ขยายความเชื่อมโยงไปยังตลาดต่างประเทศ 
เช่น Model Thailand plus one เพ่ือสร้างเครือข่ายหรือเป็นส่วนหน่ึงใน Supply Chain ระดับ
ภูมิภาค 

 
แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและขยายเครือข่ายการผลิตสู่ ต่างประเทศ 

( Internationalized Industrial structure and clusters to capture global opportunities) โ ด ย ใ ช้
ศักยภาพของประเทศต่างๆ เพ่ือสร้างโอกาสในตลาดโลก การสร้างความร่วมมือกันระหว่างประเทศผู้ผลิตน้ัน
จะทวีความสําคัญเพ่ิมมากขึ้น โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่ของแต่ละประเทศร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในด้านของคุณภาพผลิตภัณฑ์ การลดระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตและต้นทุนการผลิตเพ่ือ
นําไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับตลาดโลก  
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 นัยที่มีต่อการทํางานของ สยย.: การผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการระหว่าง
ประเทศ เพ่ือสร้างเครือข่ายการผลิตที่เข้มแข็ง และการแสวงหาตลาดใหม่ๆ ในต่างประเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการให้เกิดความเข้มแข็งและย่ังยืน (Upgrade and 

create sustainable entrepreneur) เริ่มต้นจากการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเน่ือง
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก ซึ่งการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการแต่เพียงอย่างเดียว
น้ัน ไม่สามารถครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคได้ทั้งหมด จําเป็นต้องอาศัยการสร้างความร่วมมือกัน
ระหว่างผู้ประกอบการในแต่ละขั้นของห่วงโซ่คุณค่าในการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการผลิตสินค้าและบริการ 
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการจากผู้บริโภค ดังน้ันการยกระดับศักยภาพของ
ผู้ประกอบการร่วมกับการพัฒนา คลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมจึงนับเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่เข้มแข็งและย่ังยืน  
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สยย.: การสร้างความเข้มแข็งให้กับคลัสเตอร์ในอุตสาหกรรมยานยนต์
และช้ินส่วน เพ่ือร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมไปด้วยกันอย่างย่ังยืน 

 
ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับโครงสร้างการผลิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ โดยเน้นการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและมาตรฐาน ให้ภาคอุตสาหกรรมมีความสามารถในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 
ตัวอย่างเช่น การประยุกต์ใช้ดิจิทัล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ของภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
 

 นัยที่มีต่อการทํางานของ สยย.:  การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ รวมถึงการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม เช่น 

กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือบูรณา
การการทํางาน และประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 

 
 นัยที่มีต่อการทํางานของ สยย.:  การพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และ

ช้ินส่วนยานยนต์ ซึ่งปัจจุบัน สยย . มีศูนย์สารสนเทศยานยนต์ เ พ่ือให้บริการข้อมูลแก่
ผู้ประกอบการ 
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 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมและมาตรการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม (ดร. อรรชกา สีบุญเรือง) เฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับสลท. 

ระยะเร่งด่วน 
- การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

o จัดทํามาตรการขับเคลื่อนผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ เช่น 
มาตรการด้านการเพ่ิมรายได้ให้กับผู้ประกอบการ / มาตรการด้านการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน มาตรการด้านภาษี และมาตรการด้านการเพ่ิมขีดความสามารถ SMEs เป็นต้น 

- การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 
o ส่ง เสริมการรวมกลุ่ม อุตสาหกรรม  (Cluster) ที่มีศักยภาพในแต่ละพ้ืนที่  เ ช่น 

อุตสาหกรรม ยานยนต์และชิ้นส่วน / อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ / 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี / อุตสาหกรรมไอที ดิจิทัล และฟิล์ม / อุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูป / อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม รวมท้ัง ผลักดันการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เฉพาะสินค้า เช่น Rubber City / Halal เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
สร้างเศรษฐกิจภายในประเทศ ให้มี ความเข้มแข็งเพ่ือวางรากฐานเศรษฐกิจของประเทศ 

ระยะกลางและระยะยาว 
- การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 

o ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ โดยเน้น 
การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่า และเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม 

o จัดทําแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพ ของ
ภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 – 2564 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

o จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2559 – 2564 และยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขาท่ีสําคัญ เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 

o จัดทําแผนแม่บทด้านการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 – 2563 
เพ่ือเตรียมพร้อมรองรับกับมาตรฐานที่สําคัญในอนาคต 

o พัฒนาทักษะแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ
รองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ของ สยย. 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีให้กับธุรกิจยานยนต์ไทย ทําการศึกษา วิจัยเชิง
นโยบายทั้งแนวลึกและแนวกว้างของอุตสาหกรรมยานยนต์ เพ่ือหาข้อเสนอแนะที่จะสนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจ ทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการนําไปใช้ในการกําหนด
นโยบายและแผน ตลอดจนการเตือนภัยอุตสาหกรรม โดยมีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
ภายใต้ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมารองรับ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพให้กับอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย ทําหน้าที่เป็น

ศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ ด้วยการให้บริการ
คําปรึกษาโดยที่ปรึกษาที่มีความเช่ียวชาญในสาขาต่างๆ เพ่ือให้ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ มีระบบการผลิตและ
การบริหารจัดการที่มีผลิตภาพเพ่ิมขึ้น รวมถึงการดําเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการเป็นแกนหลัก เพ่ือ
เสริมสร้างผลิตภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้สามารถเป็นวิทยากร หรือผู้สอนงาน ที่ตอบสนอง
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยใช้ศักยภาพของบุคลากรและเครือข่ายที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างฐานความรู้ด้านวิศวกรรมและการทดสอบ ให้บริการด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ 

ตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ ตลอดจนพัฒนาระบบการทดสอบให้ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ตามมาตรฐาน ISO 17025 เพ่ือให้ศูนย์ทดสอบยานยนต์เป็นที่เช่ือมั่นของทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเป็น
ศูนย์กลางให้การสนับสนุนและบริการพัฒนาช้ินส่วนยานยนต์อย่างครบวงจร โดยใช้กลไกความร่วมมือ
เครือข่ายการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ โดยผู้เช่ียวชาญสาขาต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง รวมถึงการเช่ือมโยงภารกิจของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือให้การให้บริการด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ สถาบันยานยนต์ได้จัดให้มีกิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงานในด้านต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภายใน รวมถึงการประสานงานดําเนินการกับหน่วยงานภายนอก ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
การดําเนินการด้านนโยบายและแผนในการนําเสนอนโยบายและแผนงาน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ
ระบบสมาชิก การบริหารจัดการด้านระบบสารสนเทศให้เป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูล
องค์ความรู้ รวมถึงการเช่ือมต่อกับหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ การดําเนินงานด้านธุรการ เพ่ือสนับสนุนและ
รับผิดชอบงานธุรการและการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ และการบํารุงรักษาทรัพย์สิน การบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล ในการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคคลากรของสถาบันยานยนต์ และจัดการด้านบัญชีและการเงินของ
สถาบัน ที่มีระบบการตรวจสอบจากทั้งผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงผู้ตรวจสอบ
ภายนอกตามมาตรฐานสากล 
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 2.3.18.4 แนวทางการใช้ประโยชน์หรือต่อยอดโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของ สยย. 
 

 การแสวงหาความร่วมมือจากต่างประเทศ ควรสะท้อนจากความต้องการของผู้ประกอบการ
ในภาคอุตสาหกรรม  

 การแสวงหาความร่วมมือเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ แต่ต้องมีการระบุ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เน่ืองจากผู้ใช้บริการสยย. มีความต้องการเทคโนโลยีที่หลากหลาย 
การเลือกเทคโนโลยีที่จะถ่ายทอดต้องเน้นประโยชน์ต่อคนหมู่มาก 

 การแสวงหาความร่วมมือในการทําวิจัยและพัฒนาให้รองรับต่อการพัฒนายานยนต์ยุคใหม่ 

 การแสวงหาความร่วมมือที่เน้นการพัฒนาทักษะแก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ให้มีความรู้
ความเช่ียวชาญ รองรับเทคโนโลยีและการพัฒนาอุตสาหกรรมในรูปแบบใหม่ๆ  

 
2.3.19 สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย (สกส.) 
 
 เน่ืองจากสถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทยไม่ได้รับงบประมาณในการดําเนินงาน และยังไม่มี
เป้าหมายงานด้านต่างประเทศที่ชัดเจนและไม่มีโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ทําให้ไม่มีข้อมูลในส่วนน้ี 
 
2.4  ร่างยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 
  
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 8+11 หน่วยงานภายใต้เครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม (ดูหัวข้อ 2.3) 
คณะผู้วิจัยได้พบข้อสังเกตหลายประการเช่น 

 โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศต่างๆ มีความหลากหลายสูง แต่ขาดทิศทางที่ชัดเจนทั้งใน 
“ระดับหน่วยงาน” กล่าวคือไม่มีความชัดเจนว่าโครงการต่างๆ ช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์หรือ
เป้าหมายของแต่ละหน่วยงานอย่างไร และใน “ระดับข้ามหน่วยงาน” ในบางประเด็นที่สมควรมี
การทํางานข้ามหน่วยงาน อย่างเช่นการทําความร่วมมือเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-
curves, Clusters) เช่น ยานยนต์อนาคต จําเป็นต้องมีกลไกการประสานงานระหว่าง สยย. สลท. 
สพต . สฟอ. สรอ. สมอ. เพ่ือร่วมกันออกไปทําความร่วมมือกับประเทศท่ีมีศักยภาพใน
อุตสาหกรรมน้ี ในปัจจุบันยังไม่มีลักษณะการทํางานข้ามหน่วยงานดังกล่าว ทั้งน้ี อาจจําเป็นต้อง
มีการยกระดับความร่วมมือจากความร่วมมือระดับหน่วยงานกับหน่วยงานเป็นระดับกระทรวงกับ
กระทรวง หรือ G to G  

 ส่วนใหญ่หน่วยงานต่างๆ ยังไม่มีโครงการท่ีจะมาตอบโจทย์ในเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรม
ศักยภาพ (S-curves, Super clusters) และทิศทางอุตสาหกรรมใหม่ (industry 4.0) การท่ี 
8+11 หน่วยงานได้รับมอบหมายให้ดูแลแต่ละอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-curves, Clusters) เช่น 



บทที่ 2 รายละเอียดแนวทางการร่างยุทธศาสตรค์วามร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงอตุสาหกรรม 195 

 

 

สยย. ดูเรื่อง Next-generation automotive, สพต. ดูเรื่อง bio-plastic, medical device, 
สฟอ. ดูเรื่อง smart electronics น้ันไม่เพียงพอที่จะแปลงอุตสาหกรรมที่ได้รับมอบหมายออกมา
เป็น agenda ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะนําไปสู่การทําความร่วมมือกับต่างประเทศได้   

 การริเริ่มโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศมีลักษณะต้ังรับ (passive) มากกว่าการรุก 
(proactive) กล่าวคือมีโครงการน้อยมากท่ีเกิดจากการริเริ่มของ 8+11 หน่วยงานเพ่ือต้องการ
ตอบโจทย์ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยจริงๆ ส่วนใหญ่จะเกิดจากหน่วยงานในต่างประเทศมา
เสนอทําโครงการร่วมกับหน่วยงานไทย ซึ่งย่อมสะท้อนประโยชน์ที่ต่างประเทศจะได้มากกว่า
ประโยชน์ที่จะตกกับผู้ประกอบการไทย 

 หน่วยงานที่เป็นสถาบันต่างๆ มีข้อจํากัดเรื่องสถานะองค์กรที่เป็นอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ทําให้
มีข้อจํากัดเร่ืองงบประมาณ และการรับเงินจากต่างประเทศ หน่วยงานอ่ืนๆ ก็มีข้อจํากัดเร่ืองการ
จัดสรรงบประมาณท่ีไม่สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการทําโครงการกับต่างประเทศ
เช่นกัน 

 ไม่มีระบบการประเมินผลโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศในปัจจุบันมีแต่การรายงานผลผลิต 
(output) เช่น จํานวนคนที่เข้าร่วมสัมมนา ฯลฯ แต่ยังไม่มีระบบประเมินผลอย่างแท้จริงที่ต้องมี
การประเมินทั้งด้าน input, process, output, outcome, impact โดยต้องมีการเก็บข้อมูล
ต่อเน่ืองและประมวลผลข้อมูล 

 
จากข้อสังเกตดังกล่าว คณะผู้วิจัยได้ พยายามร่างยุทธศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาเหล่าน้ี ดังที่จะได้กล่าวถึง

ต่อไป แต่ก่อนอ่ืนคณะผู้วิจัยขอนําเสนอ นิยามของโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศสําหรับงานวิจัยช้ินน้ี 
ว่า จะใช้คําว่า “ความร่วมมือกับต่างประเทศ” ในความหมายกว้าง กล่าวคือ นอกจากจะหมายถึงการทํา
โครงการความร่วมมือลักษณะต่างๆ เช่น MOU, MOC การให้ความช่วยเหลือ (assistance program, ODA) 
ข้อตกลงทางธุรกิจ (เช่น รับทดสอบสินค้าให้) ยังรวมถึง การเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ การลงนาม
หรือให้สัตยาบันภายใต้อนุสัญญาหรือพิธีสารต่างๆ ข้อตกลงยอมรับร่วมภายใต้ FTA (MRA ต่างๆ) หรือไม่มี
ข้อตกลงอย่างเป็นทางการ เช่น การได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงสินค้าในเวทีระดับต่างๆ โดยไม่คํานึงถึงที่มาของ
โครงการว่า อย่างเช่นโครงการอาจจะมาจากการท่ีกระทรวงพาณิชย์ทํา FTA กับประเทศต่างๆ แล้วมีโครงการ
กับประเทศน้ันซึ่งเป็นภาระของกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ อาจจะเป็นโครงการที่เกิดจากการเจรจาของ
กระทรวงต่างประเทศ หรือการที่ผู้นําหน่วยงานภาครัฐไปเย่ียมชมงานต่างประเทศแล้วทําให้เกิดโครงการต่างๆ 
ขึ้นมา 

 
ภาพที่ 2.2 แสดงโครงสร้างร่างยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งจะประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน 
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ภาพท่ี 2.2 โครงสร้างรา่งยุทธศาสตรค์วามร่วมมือกับต่างประเทศ 

 
 
คณะผู้วิจัยได้ทําการสังเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ภายใต้สังกัด

กระทรวงอุตสาหกรรมและได้ทําการร่างยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 
โดยมีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์หลักดังต่อไปน้ี 

 
วิสัยทัศน์:  

     “อุตสาหกรรมไทยสามารถใช้ประโยชน์จากความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อตอบสนอง

นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม” 
 
ยุทธศาสตร์หลัก: 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การใช้ความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันอย่างย่ังยืนให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไทย 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การใช้ความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการเช่ือมโยง
ภาคอุตสาหกรรมไทยกับต่างประเทศ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการทําความร่วมมือกับ
ต่างประเทศที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 

ภาพที่ 2.3 แสดง วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์หลักและยุทธศาสตร์ย่อย ภายใต้ร่างยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
กับต่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 
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ภาพท่ี 2.3 ร่างยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 
 ร่างยุทธศาสตร์ฯ น้ีจะให้ความสําคัญกับการทําความร่วมมือกับต่างประเทศที่ ช่วยเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันอย่างย่ังยืนและส่งเสริมการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมไทยกับต่างประเทศ โดยต้องมี
กลไกที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการทําความร่วมมือกับต่างประเทศที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศ
ทางการพัฒนาอุตสาหกรรม ทั้งน้ีในแต่ละประเด็นของยุทธศาสตร์ย่อย คณะผู้วิจัยจะให้ความสําคัญกับการมี
ทิศทางที่ชัดเจนในการทําความร่วมมือกับต่างประเทศในประเด็นต่างๆ เหล่าน้ัน เน่ืองจากผลการสัมภาษณ์
หน่วยงานต่างๆ ดังที่ได้กล่าวถึงในตอนต้นของหัวข้อน้ีสะท้อนให้เห็นว่า โครงการต่างๆ ที่ทําอยู่มีลักษณะ
กระจัดกระจาย ต่างคนต่างทําตาม agenda ของหน่วยงานตนเอง ไม่มีเป้าหมายใหญ่ร่วมกันจึงทําให้โครงการ
ต่างๆ ไม่สามารถสร้าง synergy เพ่ือตอบโจทย์นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่อง 
industry 4.0 หรืออุตสาหกรรมศักยภาพ (S-curves, Clusters) ซึ่งต้องอาศัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศในหลายรูปแบบที่มีความสอดคล้องประสานกัน ทั้งน้ีรวมถึงประเด็นอ่ืนๆ เช่น เรื่องมาตรฐาน การ
ทํา R&D/Innovation ฯลฯ ด้วย ทั้งน้ีภายใต้ยุทธศาสตร์ย่อยจะมีกลยุทธ์ต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การใช้ความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่าง

ย่ังยืนให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไทย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 การทําความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
(Productivity) 
o กลยุทธ์ที่ 1 การทําความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และการ

บริหารจัดการที่ตอบสนองกับทิศทางอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-curves, Clusters) 
o กลยุทธ์ที่ 2 การใช้ประโยชน์จากโครงการความร่วมมือภายใต้ FTA และการเป็นสมาชิก

องค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ให้เกิดประโยชน์เต็มที่มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในแง่การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการฝึกอบรมบุคลากร 

o กลยุทธ์ที่ 3 การทําความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือถ่ายทอดบทเรียนเรื่องการสร้าง cluster 
ที่เข้มแข็ง 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 การทําความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อยกระดับงานด้านมาตรฐาน 
(Standards) 
o กลยุทธ์ที่ 1 การกําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล การสร้าง

เครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมกันกําหนดมาตรฐาน และการติดตามมาตรฐานหรือ
มาตรการใหม่ๆ 

o กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความน่าเช่ือถือและผลักดันมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของไทย ให้เป็นที่
ยอมรับทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ 

o กลยุทธ์ที่ 3 การเพ่ิมศักยภาพของของระบบตรวจสอบรับรองมาตรฐาน 
o กลยุทธ์ที่ 4 การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เก่ียวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

ให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การทําความร่วมมือกับต่างประเทศในด้านการทําวิจัยและพัฒนาและด้าน
นวัตกรรม 
o กลยุทธ์ที่ 1 การถอดบทเรียนเร่ือง National Innovation System จากประเทศท่ีประสบ

ความสําเ ร็จ  และนํามาประยุกต์ใ ช้จริ งใน  Flagship projects ต่างๆ  เ ช่น  Industry 
Transformation Center (ITC) และ World Food Valley 

o กลยุทธ์ที่ 2 การทํา joint research กับหน่วยงานต่างประเทศ โดยเน้นงานวิจัยที่มีลักษณะ 
quick win กล่าวคืออาจเน้นมาที่การทํา development มากกว่า research 

o กลยุทธ์ที่ 3 การเป็นศูนย์ออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง
ในอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1.4 การทําความร่วมมือกับต่างประเทศในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่าง
ย่ังยืน เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
o กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยให้เป็น Green Industry 
o กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการขยะจากภาคอุตสาหกรรม  

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1.5 การทําความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนา SMEs ไทย  
o กลยุทธ์ที่ 1 การถอดบทเรียนจากต่างประเทศในเรื่องการสร้าง enabling environment ใน

การพัฒนา SMEs  
o กลยุทธ์ที่ 2 การทํา business matching ที่เกิดประโยชน์จริงกับ SMEs 
o กลยุทธ์ที่ 3 การเช่ือม SMEs เข้ากับ supply chain ของอุตสาหกรรมศักยภาพ (New S-

curves, Clusters) 
o กลยุทธ์ที่ 4 การศึกษาและส่งเสริม business model ใหม่ๆ สําหรับ SMEs  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การใช้ความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมไทย

กับต่างประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยเข้ากับ supply chain ระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก 
o กลยุทธ์ที่ 1 การขยายหรือย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ สําหรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ

และมีความพร้อม 
o กลยุทธ์ที่ 2 การเข้าไปเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา Supply chain ระดับภูมิภาคหรือระดับโลก 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 การเป็น ASEAN Hub ในด้านต่างๆ ที่ไทยมีศักยภาพ 
o กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน  
o กลยุทธ์ที่ 2 การเป็นศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ ในอาเซียน 
o กลยุทธ์ที่ 3 การเป็นศูนย์ฝึกอบรมแห่งอาเซียน (ASEAN Training Center) โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมที่ไทยมีความชํานาญ  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2.3 การสร้างความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมโยง 
o กลยุทธ์ที่ 1 การแก้ไขปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพในการเช่ือมโยง และเพ่ิมการใช้

ประโยชน์พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ   
o กลยุทธ์ที่ 2 การเช่ือมโยงการผลิตและการตลาดระหว่างประเทศด้วยระบบดิจิทัล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการทําความร่วมมือกับต่างประเทศท่ี

สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 หน่วยงานและสถาบันภายใต้เครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรมสามารถ
แสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศท่ีสอดคล้องกับนโยบาย Industry 4.0 และอุตสาหกรรม
ศักยภาพ (S-curves, Clusters) 
o กลยุทธ์ที่ 1 หน่วยงาน/สถาบันภายใต้เครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรมมีแนวทางที่ชัดเจน

สําหรับหน่วยงานของตน ในการแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศที่สนับสนุนนโยบาย 
Industry 4.0 และอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-curves, Clusters)  

o กลยุทธ์ที่ 2 การมีกลไกในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน/สถาบันเพ่ือสร้างทีมงานที่
ประกอบด้วยหลายหน่วยงานในการออกไปทําความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมถึงการ
แสวงหาระดับความร่วมมือในระดับที่เหมาะสมเช่นอาจเป็น ระดับ Ministry to Ministry 
หรือ G to G 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศและระบบการประเมินผลโครงการความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ 
o กลยุทธ์ที่ 1 การจัดทําฐานข้อมูลความร่วมมือกับต่างประเทศของหน่วยงานและสถาบัน

เครือข่ายภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเป็นระยะ  
o กลยุทธ์ที่ 2 มีระบบประเมินผลโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศและใช้ส่วนหน่ึงของ

ระบบประเมินผลเป็น KPI ของหน่วยงาน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานและสถาบันเครือข่ายให้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นในการทําความร่วมมือกับต่างประเทศ 

 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงความเช่ือมโยงกันในส่วนต่างๆ ของร่างยุทธศาสตร์ฯ คณะผู้วิจัยจะเสนอกรณี

ตัวอย่างการใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือตอบโจทย์ Industry 4.0 และอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-
curves, Clusters) ดังแสดงในภาพที่ 2.4 
  



บทที่ 2 รายละเอียดแนวทางการร่างยุทธศาสตรค์วามร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงอตุสาหกรรม 201 

 

 

ภาพท่ี 2.4 (ก) ตัวอย่างแสดงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ต่างๆ: กรณีการใช้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อตอบโจทย์ Industry 4.0 และอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-curve, Clusters) 

 
 

ภาพท่ี 2.4 (ข) ตัวอย่างแสดงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ต่างๆ: กรณีการใช้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อตอบโจทย์ Industry 4.0 และอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-curve, Clusters) 
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  ภาพท่ี 2.4 แสดงให้เห็นถึง gap ที่คณะผู้วิจัยได้พบจากการทําการสัมภาษณ์เชิงลึกกับหน่วยงานต่างๆ 
กล่าวคือ ในระดับนโยบายมีการพูดถึง Industry 4.0 และมีการมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายต่างๆ เช่น สถาบันยานยนต์ดูเรื่อง Next-generation automotive สถาบันไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ดูเรื่อง smart electronics สถาบันพลาสติกดูเรื่อง bio-plastic และ medical device เป็นต้น 
แต่การดําเนินการดังกล่าวไม่เพียงพอที่แต่ละหน่วยงานจะสามารถแปลงภารกิจที่ได้รับมอบหมายรวมถึงการ
แปลงแนวความคิดกว้างๆ อย่าง Industry 4.0 มาเป็น agenda ของแต่ละหน่วยงาน คณะผู้วิจัยจึงเสนอใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 กลยุทธ์ 1 ว่าด้วยเรื่อง หน่วยงานและสถาบันเครือข่ายภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมสามารถ
แสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศท่ีสอดคล้องกับทิศทาง Industry 4.0 และอุตสาหกรรมศักยภาพ  
(S-Curves, Clusters) โดยกระบวนการต้องเร่ิมจากการตีความแนวความคิด Industry 4.0 ว่าคืออะไร มี
องค์ประกอบอะไรบ้าง และจะวัดได้อย่างไร ในเรื่องน้ี สศอ. อาจจะมีบทบาทหลักในการทําความร่วมมือกับ
ต่างประเทศในลักษณะของการเชิญผู้เช่ียวชาญจากประเทศที่เป็นผู้นําในเรื่องน้ี เช่น เยอรมัน ญี่ปุ่น ไต้หวัน 
เกาหลี เป็นต้น มาร่วมกันจัด forum เรื่อง Industry 4.0 จากภาพที่ 2.4 (ก) จะเห็นว่าแนวความคิด Industry 
4.0 ประกอบด้วย foundation technology 8 ด้าน ซึ่งจะมีนัยต่อภารกิจของ สถาบันไทย-เยอรมัน ที่ต้อง
ระบุลําดับความสําคัญของเทคโนโลยีเหล่าน้ีต่อภาคอุตสาหกรรมไทย เพ่ือเลือกเทคโนโลยีที่สามารถใช้กับ
อุตสาหกรรมไทยได้อย่างกว้างขวางรวมถึงการระบุความลึกของเทคโนโลยีที่ต้องการ ทั้งน้ีจากการทํา focus 
group สทย. ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกับภารกิจดังกล่าว โดยได้ให้ลําดับความสําคัญของ foundation 
technology ดังต่อไปน้ี  
1. Automation & Robotics: มีความสําคัญเป็นอันดับแรก เ น่ืองจากสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ใน
อุตสาหกรรมที่หลากหลาย แม้กระทั่งอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นอย่างเช่นอุตสาหกรรมตัดเย็บ
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เครื่องนุ่งห่ม หรืออุตสาหกรรมอาหาร โดยผู้แทนของ สทย. ได้ยกตัวอย่างว่า การทํา automation มีหลาย
ระ ดับ  ต้ั ง แ ต่ ร ะ ดั บ  physical, Input-Output, Controler (PLC), Manufacturing Execution System 
(MES), Enterprise Resource Planning (ERP) จนถึงระดับ การเช่ือมโยงกันทั้ง supply chain การทํา 
automation สามารถเริ่มทําเป็นจุดๆ แล้วค่อยๆ เช่ือมโยงระบบเข้าหากัน 
2. Simulation: โดยเฉพาะอย่างย่ิง plant simulation ที่จะเป็นประโยชน์ในแง่การจําลองผลที่จะเกิดขึ้นหาก
มีการปรับปรุงโรงงานในลักษณะต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สําหรับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย 
3. 3-D printing เป็นเคร่ืองมือที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายและสามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลาย
อุตสาหกรรม 
4. การใช้ Cloud เพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลการผลิต 
 ผู้แทนจาก สทย. ยังให้ความเห็นว่านอกจากเทคโนโลยีแต่ละเร่ืองดังกล่าวแล้ว ไทยยังขาด System 
integrator ที่มีความสามารถ ซึ่งควรจะมีการทําความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว 
ผู้แทนจากสถาบันอาหารก็ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่า โดยทั่วไปกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร 
ประกอบด้วย วัตถุดิบจากภาคเกษตร การแปรรูปเบ้ืองต้น กระบวนการทําให้ร้อน/เย็น และ packaging โดย
สองกระบวนการหลังน้ี สามารถใช้ระบบ automation มาประยุกต์เพ่ือเพ่ิม productivity ได้     

ภาพท่ี 2.4 (ก) ยังได้แสดงให้เห็นว่า สถาบันเพ่ิมฯ ควรมีบทบาทเรื่องการตีความว่า Industry 4.0 มี
นัยอย่างไรต่อ management system ใหม่ๆ แล้วทําโครงการร่วมกับ Asian Productivity Organization 
(APO) เพ่ือแสวงหา/พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองกับเป้าหมายดังกล่าว จากน้ันสถาบันแนวต้ัง (สถาบันราย
อุตสาหกรรม) ควรมีบทบาทในการวิเคราะห์ว่าเทคโนโลยีเหล่าน้ีจะมาประยุกต์กับอุตสาหกรรมของตนได้
อย่างไร โดยต้องสามารถจัดลําดับความสําคัญ (prioritization) และระบุ “ความลึกของเทคโนโลยี (depth)” 
ที่เหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งอาจต้องทําการประเมินความพร้อมด้านเทคโนโลยี (Technology 
readiness level: TRL) และความพร้อมด้านการผลิต  (Manufacturing readiness level: MRL) ของ
อุตสาหกรรมตนเอง การประเมินดังกล่าวจะทําให้แต่ละหน่วยงานมีความชัดเจนว่า agenda ของหน่วยงานตน
ในเร่ืองน้ีควรมีอะไรบ้าง เช่น สถาบันพลาสติก อาจต้องให้ความสําคัญกับพลาสติก carbon-fiber ซึ่งจะเป็น
วัสดุสําคัญในยานยนต์ไฟฟ้า สถาบันเหล็กอาจต้องให้ความสําคัญกับการผลิตเหล็ก high-tensile สมอ. MASCI 
และ สฟอ. อาจมีความชัดเจนมากข้ึนว่า มาตรฐานอุปกรณ์ sensors ใหม่ๆ ที่จําเป็นต้องมีประกอบด้วย
อะไรบ้าง เมื่อความต้องการของแต่ละหน่วยงานมีความชัดเจนแล้ว จึงสามารถระบุประเทศและหน่วยงานท่ีมี
ความเช่ียวชาญในเร่ืองดังกล่าวและหาลักษณะของความร่วมมือที่เหมาะสมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
ต้องการ กระบวนการท่ีกล่าวมาข้างต้นจะอยู่ในแผนงานท่ี 1 และ 2 ของยุทธศาสตร์ที่ 3.1 กลยุทธ์ 1 (ภาพท่ี 
2.4 (ข) และดูรายละเอียดในตอนที่ 2.4.3.1) ทั้งน้ีลักษณะโครงการความร่วมมือดังกล่าวอาจต้องเป็นการ
รวมกันหลายหน่วยงานออกไปทําความร่วมมือกับต่างประเทศ เน่ืองจากอุตสาหกรรมศักยภาพส่วนใหญ่ต้อง
อาศัยความร่วมมือข้ามหน่วยงาน อย่างเช่นยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) อาจต้องมี สถาบันยานยนต์ 
สถาบันพลาสติก สถาบันเหล็ก สฟอ. สมอ. และ MASCI ร่วมกันออกไปทําความร่วมมือกับหน่วยงานใน
ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งลักษณะความร่วมมืออาจต้องเป็นแบบ Ministry to Ministry หรือ G to G เพ่ือให้มี
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ขอบเขตความร่วมมือที่กว้างขวางขึ้น6 การจะทําความร่วมมือลักษณะดังกล่าวอาจจําเป็นต้องมีหน่วยงานที่เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักและมี mandate ในการประสานหน่วยงานอ่ืนๆ รวมถึงมีการจัดงบประมาณเป็นกลุ่มที่
สอดคล้องกับภารกิจด้วย ลักษณะงานเหล่าน้ีจะถูกจัดอยู่ใน ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 กลยุทธ์ 2 (ภาพที่ 2.4 (ข) และ
ดูรายละเอียดในตอนที่ 2.4.3.1)  
 
 หลังจากที่มีการจัดลําดับความสําคัญ (prioritization) และเลือกความลึก (depth) ของ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรมแล้ว ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 เรื่อง productivity ก็จะเป็นการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการผลิตและการบริหารจัดการที่เลือกแล้วดังกล่าว  (ดูตอนที่ 2.4.1.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1.2  เรื่อง 
standards กลยุทธ์ที่ 1 จะเน้นการกําหนดมาตรฐานสําหรับสินค้า/บริการที่เก่ียวเน่ืองกับ Industry 4.0 และ
อุตสาหกรรมศักยภาพ ส่วนกลยุทธ์ที่ 4 จะเน้นการเพ่ิมศักยภาพของระบบมาตรฐานไทยให้สามารถตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ โรงงาน ห้องปฏิบัติการ รวมถึงการมีระบบตรวจสอบท่ีรองรับกับ Industry 4.0 และอุตสาหกรรม
ศักยภาพได้  (ดูตอนท่ี 2.4.1.2) ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 1.3 เรื่อง R&D/Innovation กลยุทธ์ที่ 3 จะเน้นการเป็น
ศูนย์ออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงในอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพซึ่ง
อาจจะต่อยอดขึ้นไปเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีอยู่ใน S-curves, Clusters ได้ เช่น food for the future,  
bio-chemicals (ทั้งส่วนที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร), Next-generation Vehicles เป็นต้น  (ดูตอนที่ 
2.4.1.3)   
 
 กล่าวโดยสรุปคือภาพที่ 2.4 สะท้อนให้เห็นว่าก่อนไทยจะสามารถก้าวไปสู่ Industry 4.0 หรือการ
พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-Curves, Clusters) เราต้องตอบก่อนว่าต้องการเทคโนโลยีอะไร ลึกแค่ไหน 
ใช้กับอุตสาหกรรมอะไร อย่างไร ใครจะรับผิดชอบหลัก จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีกระบวนการแปลง
แนวความคิด Industry 4.0 และอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-Curves, Clusters) ออกมาเป็น agenda ของแต่
ละหน่วยงานก่อน แล้วจึงทําการแสวงหาแนวทางความร่วมมือเพ่ือถ่ายทอด technology ที่เราได้เลือกแล้ว 
 
 เน้ือหาในส่วนต่อไปจะเป็นการนําเสนอรายละเอียดของร่างยุทธศาสตร์ฯ ตามลําดับ 
 
2.4.1  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การใช้ความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันอย่างย่ังยืนให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไทย 
 
 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้อุตสาหกรรมไทยสามารถเติบโตได้
อย่างต่อเน่ือง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของตลาดและการปรับตัวของอุตสาหกรรมโลก อีกทั้ง

                                                 
6 ในประเด็นนี้ สทย. ได้ให้ความเห็นในการทํา focus group ว่า หากต้องการเพ่ิมศักยภาพของ System integrator ไทยโดยการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้จากต่างประเทศ ควรทําความตกลงในระดับ G to B เช่น รัฐบาลไทยทํากับ บริษัท Siemens, Bosch, หรือ Mitsu และควร
เป็นความตกลงระยะยาวเพ่ือให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบจากต้นฉบับบริษัทที่มีความเช่ียวชาญด้านน้ี 
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ยังคงสามารถรักษาไว้ซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive advantage) ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้าง
ขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมไทยน้ันมีอยู่หลายอย่าง แต่ปัจจัยหลักที่ควรให้ความสําคัญ
ในลําดับต้น ได้แก่ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) การพัฒนามาตรฐาน (Standard) ส่งเสริม
การทําวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D/Innovation) การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน และการสร้าง
ศักยภาพให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ทั้งน้ี นอกจากการพ่ึงพาองค์ความรู้และเทคโนโลยีภายในประเทศ
แล้ว กระทรวงอุตสาหกรรมควรใช้ช่องทางความร่วมมือกับต่างประเทศในการเสริมสร้างจุดแข็งและลดจุดอ่อน
ให้แก่อุตสาหกรรมของไทย เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์น้ีจะประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์คือ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 การทําความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
(Productivity) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 การทําความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือยกระดับงานด้านมาตรฐาน 
(Standards) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การทําความร่วมมือกับต่างประเทศในด้านการทําวิจัยและพัฒนาและด้าน
นวัตกรรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1.4 การทําความร่วมมือกับต่างประเทศในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน 
เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1.5 การทําความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา SMEs ไทย  
 ทั้งน้ีในแต่ละยุทธศาสตร์จะมีกลยุทธ์และแผนงานดังต่อไปน้ี 
 

2.4.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 การทําความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
(Productivity) 

 
ยุทธศาสตร์น้ีมีเป้าประสงค์หลักเพ่ือระบุแนวทางต่างๆ ในถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจาก

ต่างประเทศเช่นเรื่องการผลิต การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์จากโครงการความร่วมมือภายใต้ FTA และ
การเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ให้เต็มที่มากขึ้น รวมถึงการถอดบทเรียนเรื่องการสร้าง clusters 
ที่เข้มแข็งเพ่ือเพ่ิม productivity ในภาคอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์น้ีจะประกอบด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

o กลยุทธ์ที่ 1 การทําความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และการ
บริหารจัดการที่ตอบสนองกับทิศทางอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-curves, Clusters) 

o กลยุทธ์ที่ 2 การใช้ประโยชน์จากโครงการความร่วมมือภายใต้ FTA และการเป็นสมาชิก
องค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ให้เกิดประโยชน์เต็มที่มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในแง่การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการฝึกอบรมบุคลากร 
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o กลยุทธ์ที่ 3 การทําความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือถ่ายทอดบทเรียนเรื่องการสร้าง cluster 
ที่เข้มแข็ง 

  
 กลยุทธ์ที่ 1 การทําความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และการบริหาร
จัดการที่ตอบสนองกับทิศทางอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-curves, Clusters) จะเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
ต่างๆ ที่เราได้เลือกแล้วว่ามีความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมไทย (ดูบทวิเคราะห์ใต้ภาพ 2.4) โดยอาจมีแผนงาน
ดังต่อไปน้ี 
 
แผนงานท่ี 1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับระดับเทคโนโลยีในปัจจุบันของแต่ละอุตสาหกรรม 
และสามารถตอบสนองต่อแนวคิด Industry 4.0 และอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-curves, Clusters) โดยพัฒนา
โครงการที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (win-win) 
 
 เน่ืองจากเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสําคัญในการแข่งขันทางธุรกิจ การถ่ายทอดเทคโนโลยีควรจะพยายาม
สร้างโครงการท่ีทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ ตัวอย่างเช่น การใช้ระบบ concession ของ สทย. ที่บริษัทเอกชน
ต่างๆ จะนําเคร่ืองจักรหรือ software มาติดต้ังที่ สทย. เพ่ือทําการฝึกอบรมบุคลากรภาคอุตสาหกรรมของไทย 
โดยคาดหวังว่าบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมจะมีความคุ้นเคยกับระบบของบริษัทและจะนําไปสู่การซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในที่สุด ทั้งน้ีมีเง่ือนไขว่าบริษัทมีสิทธิที่จะนําเทคโนโลยีกลับคืนภายใน 3 ปี หรือการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการเพ่ิมมูลค่าไหมไทย สสท. ทํากับหน่วยงานในอิตาลีและเยอรมัน ซึ่งไทยมีวัตถุดิบ
แต่ขาด know how ในการเพ่ิมมูลค่า ในขณะที่ประเทศอิตาลีและเยอรมันมี know how ในการแปลงไหม
ไทยไปใช้ในสินค้า brand name และรถยนต์ ประเทศเหล่าน้ีจึงใช้ไทยเป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตสินค้าที่ตน
ต้องการ 
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สทย. สอห. สสท. สพต. สฟอ. สยย. สลท. 
  ระยะเวลาที่ดําเนินการ: 5 ปี 
  ตัวช้ีวัด:  

(1)  สําหรับสถาบันรายอุตสาหกรรม: มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ได้เลือกแล้วสําหรับ
แต่ละอุตสาหกรรม จากยุทธศาสตร์ที่ 3.1 ในรูปแบบต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 ด้าน    

(2)  สําหรับ สทย . : มีการถ่ายทอด foundation technology ของ Industry 4.0 และ
อุตสาหกรรมศักยภาพ อย่างน้อยปีละ 1 ด้าน เช่น การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมร่วมกับ 
Fraunhofer, Beckhoff (เยอรมัน) , ITRI (ไต้หวัน ) ,  Robot Revolution Initiatives 
(ญี่ปุ่น) 

 
แผนงานที่ 2  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับความต้องการและระดับเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันของแต่ละอุตสาหกรรม และสามารถตอบสนองต่อแนวคิด Industry 4.0 และอุตสาหกรรมศักยภาพ 
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(S-Curve, Clusters) ตัวอย่างเช่น การแสวงหา/พัฒนาหลักสูตรเก่ียวกับเทคโนโลยีการบริหารจัดการที่
ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายและ Industry 4.0 เ ช่น หลักสูตรที่สถาบันเพ่ิมฯ มี กับ Asian 
Productivity Organization (APO) 
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สพช. สรอ. สอห. สสท. สพต. สฟอ. สยย. สลท. 
  ระยะเวลาที่ดําเนินการ: 5 ปี 
  ตัวช้ีวัด:  

(1)  สําหรบัสถาบันรายอุตสาหกรรม: มีหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบริหารจัดการที่
ได้เลือกแล้วสําหรับแต่ละอุตสาหกรรม จากยุทธศาสตร์ที่ 3.1 อย่างน้อยปีละ 1 ด้าน 

(2)  สําหรับ สพช. สรอ.: แสวงหา/พัฒนาหลักสูตรทางด้านการบริหารจัดการที่เก่ียวข้องกับ
ของ Industry 4.0 และอุตสาหกรรมศักยภาพ อย่างน้อยปีละ 1 ด้าน โดยหากหลักสูตร
ของ APO ยังไม่ตอบโจทย์ที่ต้องการ อาจต้องมีการร่วมวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหม่ 

 
 กลยุทธ์ที่ 2 การใช้ประโยชน์จากโครงการความร่วมมือภายใต้ FTA และการเป็นสมาชิกองค์กร
ระหว่างประเทศต่างๆ ให้เกิดประโยชน์เต็มที่มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในแง่การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการ
ฝึกอบรมบุคลากร กลยุทธ์น้ีจะให้ความสําคัญกับการหาช่องทางท่ีเปิดไว้ใน FTA และการเป็นสมาชิกองค์กร
ระหว่างประเทศต่างๆ ว่ายังมีช่องว่างที่ไทยจะใช้เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านต่างๆ โดยอาจมี
แผนงานดังต่อไปน้ี 
 
แผนงานท่ี 1 การใช้ประโยชน์จากโครงการความร่วมมือภายใต้ข้อตกลง FTA ต่าง ๆ ในแง่การถ่ายทอด
เทคโนโลยีและการฝึกอบรมบุคลากร ให้เกิดประโยชน์เต็มที่มากขึ้น ในปัจจุบันไทยมีโครงการความร่วมมือ
ภายใต้ JTEPA หลายโครงการ เช่น โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก โครงการอบรมบุคลากรของอุตสาหกรรม 
ยานยนต์ โครงการความร่วมมืออุตสาหกรรมเหล็กไทย-ญี่ปุ่น โครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเคร่ืองนุ่งห่ม แต่ยังมี FTA อ่ืนๆ เช่น ASEAN KOREA FTA ที่มีข้อตกลงเร่ืองความร่วมมือที่กว้างขวางแต่ก็
ยังมีหน่วยงานที่ขอใช้ประโยชน์น้อย จึงควรส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากโครงการความร่วมมือภายใต้ FTA 
อ่ืนๆ ให้มากขึ้น 
   หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สทย. สอห. สสท. สพต. สฟอ. สยย. สลท 
   ระยะเวลาที่ดําเนินการ: 5 ปี 
  ตัวช้ีวัด:  

(1)  มีโครงการความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้ FTA อย่างน้อยสถาบันละ 1 
โครงการต่อปี 
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แผนงานที่ 2 การใช้ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ  ในแง่การถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
การฝึกอบรมบุคลากรให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ซึ่งควรทําเป็นโครงการต่อเน่ืองจากการประชุมประจําปี ในบาง
กรณีอาจเป็นการขอองค์ความรู้จากหน่วยงานหน่ึงแต่ขอทุนจากอีกหน่วยงานหน่ึงเช่น UNIDO ซึ่งในปัจจุบันให้
ทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมาก กรณีตัวอย่างปัจจุบันไทยเป็นสมาชิกของ International Society of 
Sugar Cane Technologists (ISSCT) ซึ่งมีองค์ความรู้เรื่องนํ้าตาลและอ้อยค่อนข้างมาก ควรมีความพยายาม
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวมาให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคไทย นอกจากน้ีไทยยังเป็นสมาชิกของ 
ASEAN Federation of Plastics Industries (AFPI) SEAISI (สมาคมเหล็กแห่งอาเซียน) และอ่ืนๆ หน่วยงาน
เหล่าน้ีมักจะมีความรู้ทางเทคนิคของอุตสาหกรรมที่เราควรสร้างเป็นโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อเน่ืองจาก
การประชุมประจําปี 
   หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สทย. สรอ. สอห. สสท. สพต. สฟอ. สยย. สลท 
   ระยะเวลาที่ดําเนินการ: 5 ปี 
   ตัวช้ีวัด:  

(1)  มีโครงการความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือการจัดอบรมบุคลากรต่อเน่ือง
จากการประชุมประจําปีขององค์กรระหว่างประเทศต่างๆ อย่างน้อยสถาบันละ 1 
โครงการต่อปี 

 
 กลยุทธ์ที่ 3 การทําความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อถ่ายทอดบทเรียนเรื่องการสร้าง cluster ที่
เข้มแข็ง: กลยุทธ์น้ีจะเน้นที่การถอดบทเรียนการสร้าง clusters ที่เข้มแข็งจากประเทศที่ประสบความสําเร็จ 
เช่น Automotive clusters ของญี่ ปุ่น Cluster อาหารในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ Cluster สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มในสเปนและอิตาลี  Cluster Electronics ของไต้หวัน กลยุทธ์น้ีมีแผนงานดังต่อไปน้ี 
 
แผนงานท่ี 1 การถอดบทเรียนว่าการสร้าง clusters ที่เข้มแข็งจากประเทศที่ประสบความสําเร็จ ว่ามีส่วนช่วย
เพ่ิม productivity ได้อย่างไร โดยอาจต้องเป็นความร่วมมือระดับ Ministry to Ministry หรือ G to G 
เน่ืองจาก cluster ที่ประสบความสําเร็จจะเกิดจากความร่วมมือหลายฝ่าย 
   หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สอห. สสท. สยย. สฟอ. 
   ระยะเวลาที่ดําเนินการ: 3 ปี 

  ตัวช้ีวัด:  
(1)  ได้บทเรียนในการสร้าง cluster ที่ช่วยเพ่ิม productivity เช่นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิง

ลึกระหว่างผู้ประกอบการ การมีการเช่ือมโยงทั้งแนวต้ังและแนวนอนเพ่ือบริหารทั้ง 
supply chain ฯลฯ 
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 2.4.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 การทําความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อยกระดับงานด้านมาตรฐาน 
(Standardization) 
 
 งานด้านมาตรฐานเป็นกลไกสําคัญอย่างหน่ึงสําหรับการพัฒนาและยกระดับภาคอุตสาหกรรม ทั้ง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตและระบบบริหารจัดการในองค์กร เพราะจะช่วยถ่ายทอดแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีและแนวทางการจัดการให้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม สามารถใช้ในการพัฒนาหรือ
ยกระดับสินค้า นอกจากน้ีมาตรฐานยังเป็นสิ่งจําเป็นในแง่ของการรับรองผลิตภัณฑ์เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคและใช้
ในกระบวนการค้าเพ่ือยอมรับผลิตภัณฑ์ซึ่งกันและกัน ด้วยเหตุน้ีการแสวงหาประโยชน์จากการทําความร่วมมือ
กับต่างประเทศในเร่ืองมาตรฐานจะเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการยกระดับมาตรฐานของไทย โดยความร่วมมือกับ
ต่างประเทศควรเน้นไปในประเด็นสําคัญๆ ได้แก่ เรื่องมาตรฐาน การกําหนดมาตรฐานใหม่ๆ การติดตาม
มาตรการของประเทศคู่ค้า การผลักดันและสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่มาตรฐานไทย เรื่องระบบการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐาน การปรับปรุงระบบเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ  และเร่ืองโครงสร้างหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับงาน
มาตรฐาน การปรับปรุงโครงสร้างให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ จากเหตุผลดังที่กล่าวมาน้ี จึงนําไปสู่กลยุทธ์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐาน ดังน้ี  

o กลยุทธ์ที่ 1 การกําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล การสร้าง
เครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมกันกําหนดมาตรฐาน และการติดตามมาตรฐานหรือ
มาตรการใหม่ๆ 

o กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความน่าเช่ือถือและผลักดันมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของไทย ให้เป็นที่
ยอมรับทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ 

o กลยุทธ์ที่ 3 การเพ่ิมศักยภาพของของระบบตรวจสอบรับรองมาตรฐาน 
o กลยุทธ์ที่ 4 การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เก่ียวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

ให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 กลยุทธ์ที่ 1 การกําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล การสร้างเครือข่าย
กับภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมกันกําหนดมาตรฐาน และการติดตามมาตรฐานหรือมาตรการใหม่ๆ  
 

ปัจจุบันแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยมีการอ้างถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ทั้ง 5 
อุตสาหกรรมเดิม และเพ่ิมเติม 5 อุตสาหกรรมใหม่ (New S-curves/clusters) ไทยควรมีมาตรการเชิงรุกใน
การกําหนดมาตรฐานเพ่ือรองรับผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมใหม่ๆ เหล่าน้ี โดยคํานึงถึง
ความสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากลเป็นพ้ืนฐาน ในส่วนของกระบวนการกําหนดมาตรฐาน ต่างประเทศมี
การเปิดโอกาสให้หน่วยงานอ่ืนๆ นอกจากหน่วยงานของรัฐ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดมาตรฐาน ซึ่งจะ
ทําให้มาตรฐานที่ร่วมกันกําหนดน้ันมีความเหมาะสมและสามารถทําได้จริงในทางปฏิบัติ เน่ืองจากถูกผลักดัน
โดยผู้ผลิตหรือผู้เช่ียวชาญในอุตสาหกรรม  
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 นอกจากน้ี ยังมีประเด็นที่น่าสนใจ น่ันก็คือการกําหนดมาตรฐานหรือมาตรการใหม่ๆ ของต่างประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าสําคัญของไทย เน่ืองจากการค้าในปัจจุบันมีลักษณะที่เป็นการค้าเสรีมากขึ้น แม้ว่า
อุปสรรคทางภาษีจะถูกลดทอนลงไป แต่สิ่งที่ถูกนํามาใช้มากก็คือ มาตรฐานหรือมาตรการต่างๆ ฉะน้ัน 
หน่วยงานของไทยมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องติดตามมาตรฐานหรือมาตรการใหม่ๆ เหล่าน้ีอยู่เสมอ จาก
รายละเอียดของกลยุทธ์น้ีจะนําไปสู่ 4 แผนงานซึ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือที่มีอยู่หรือการสร้าง
ความร่วมมือใหม่ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้หรือถอดบทเรียนจากต่างประเทศตามประเด็นข้างต้น รายละเอียด
แผนงานมีดังน้ี 
 
แผนงานที่ 1 การเร่งกําหนดมาตรฐานให้แก่สินค้าที่ยังไม่มีมาตรฐาน สินค้าที่ใช้วิธีจดทะเบียนผลิตภัณฑ์และ
การกําหนดมาตรฐานให้แก่กลุ่มสินค้าในอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-curves/Clusters) โดยแนวทางในการ
กําหนดมาตรฐานใหม่ต้องคํานึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเป็นพ้ืนฐาน ฉะน้ัน หน่วยงานมาตรฐาน
ของไทยอาจใช้ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ เช่น ISO IEC เป็นต้น เรียนรู้ข้อมูลด้าน
มาตรฐานต่างๆ มาปรับใช้เพ่ือกําหนดมาตรฐานภายในประเทศ นอกจากมาตรฐานสากลแล้วควรคํานึงถึง
มาตรฐานของประเทศพัฒนาแล้วที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์เหล่าน้ี รวมถึงมาตรฐานของประเทศคู่ค้าผลิตภัณฑ์
เหล่าน้ันประกอบด้วย โดยสร้างความร่วมมือใหม่ๆ เชิงวิชาการกับหน่วยงานด้านมาตรฐานของแต่ละประเทศ 
เพ่ือทราบข้อมูลเชิงลึก เช่น การกําหนดมาตรฐาน วิธีการตรวจสอบรับรอง กฎหมายและกฎระเบียบ เป็นต้น 
หลังจากได้ข้อมูลต่างๆ มาแล้ว หน่วยงานด้านมาตรฐานของไทยก็นํามาผลักดันเพ่ือให้เกิดการกําหนด
มาตรฐานใหม่ๆ ผ่านเครือข่ายด้านมาตรฐานซึ่งจะถูกอธิบายในแผนงานถัดไป 
 
กรณีตัวอย่าง การกําหนดมาตรฐานเก่ียวกับเคร่ืองมือแพทย์ นอกจาก ISO 13485 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ซึ่ง
ไทยสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทําเรื่องน้ีจากการเป็นสมาชิก ISO แล้ว ควรศึกษามาตรฐานที่ถูก
กําหนดโดยผู้นําเข้าสําคัญ อาทิ กลุ่มประเทศยุโรป EC Directives – 93/42/EEC for CE marking, อเมริกา 
US Regulation – Part 820 of CFR21, แคน าด า  Canada Regulation – ISO 13485:2003 CMDCAS 
scheme, ญี่ปุ่น GMP / JPAL Regulation เป็นต้น โดยการทําความร่วมมือกับหน่วยงานมาตรฐานด้าน
เครื่องมือแพทย์ในแต่ละประเทศ  
   หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สมอ. 

   ระยะเวลาดําเนินการ: 5 ปี 
   ตัวช้ีวัด:  

(1) การ กําหนดมาตรฐานใหม่ เ พ่ือรอง รับสินค้ าจากอุตสาหกรรมศักยภาพ  (S-
curves/Clusters) 

(2) จํานวนสินค้าที่ยังไม่มีมาตรฐานและสินค้าที่ใช้วิธีจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ลดลง 
(3) มีความร่วมมือกับหน่วยงานด้านมาตรฐานในประเทศพัฒนาแล้วหรือประเทศคู่ค้าสําคัญ

ของไทย 



บทที่ 2 รายละเอียดแนวทางการร่างยุทธศาสตรค์วามร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงอตุสาหกรรม 211 

 

 

แผนงานที่ 2 การสร้างเครือข่ายในการกําหนดมาตรฐาน สินค้าของไทยหลายตัวยังไม่ถูกกําหนดมาตรฐานและ
ยังคงใช้วิธีจดทะเบียนผลิตภัณฑ์เพ่ือแก้ปัญหาในเบ้ืองต้น ส่วนหน่ึงมาจากความล่าช้าในกระบวนการศึกษา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือกําหนดมาตรฐาน ซึ่งผลิตภัณฑ์ในภาคอุตสาหกรรมน้ันมีความหลากหลายสูงมาก ขณะที่
หน่วยงานที่มีหน้าที่กําหนดมาตรฐานอย่าง สมอ. น้ันมีข้อจํากัดทั้งเรื่องบุคลากร งบประมาณ และเวลา ขณะที่
หน่วยงานด้านมาตรฐานในต่างประเทศเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการกําหนดมาตรฐานให้แก่ภาคเอกชน 
ผู้ประกอบการ สมาคมต่างๆ องค์กรวิชาชีพ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือสถาบันการศึกษาที่เช่ียวชาญในด้าน
ต่างๆ แม้ว่า สมอ. ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงาน/องค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดมาตรฐานแล้ว แต่
ในเบ้ืองต้นยังคงมีปัญหาเรื่องทิศทางในการกําหนดมาตรฐาน เน่ืองจากแต่ละหน่วยงานก็จะพัฒนามาตรฐาน
สินค้าที่ตนเองสนใจ ฉะน้ัน สมอ. ควรเข้ามามีบทบาทในการวางทิศทางการกําหนดมาตรฐานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในภาพรวม อย่างไรก็ตาม สมอ. ควรถอดบทเรียนเพ่ิมเติมจากประเทศที่มี
ระบบการบริหารจัดการเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือทราบกระบวนการทํางาน ปัญหาและแนวทางการ
แก้ไข ทดลองการนําแนวทางปฏิบัติน้ันมาใช้กับเครือข่ายมาตรฐานของสินค้าบางชนิดและทําเป็นต้นแบบ แล้ว
ขยายเครือข่ายกําหนดมาตรฐานไปทํากับสินค้าอ่ืนๆ ต่อไป 
 
กรณีตัวอย่าง ในต่างประเทศ มาตรฐานระดับประเทศถูกผลักดันมาจากมาตรฐานในระดับสมาคมฯหรือกลุ่ม
ผู้ประกอบการต่างๆ เช่น มาตรฐานเหล็กของอเมริกา ถูกผลักดันมาจากสมาคมเหล็กของอเมริกา เป็นต้น 
นอกจากน้ี อเมริกายังมีหน่วยงานที่ช่ือว่า ASTM International มีบทบาทในการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์
ต่างๆ และผลักให้มาตรฐานเหล่าน้ันกลายเป็นมาตรฐานในระดับสากล 
   หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สมอ. สถาบันเครือข่าย 
   ระยะเวลาดําเนินการ: 3 ปี 
   ตัวช้ีวัด:  

(1) สมอ. มีการถอดบทเรียนจากประเทศต้นแบบในการสร้างและบริหารจัดการเครือข่าย
มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) สมอ. พัฒนาต้นแบบเครือข่ายในการกําหนดมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ เช่น กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ยาง ที่สมอ. ได้ทํา MOU กับ มอ. ซึ่งเช่ียวชาญเรื่องยาง เป็นต้น 

(3) มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ถูกประกาศใช้ จากการผลักดันของเครือข่ายมาตรฐาน 
 
แผนงานที่ 3 การติดตามมาตรฐานหรือมาตรการใหม่ๆ ที่ถูกกําหนดเพ่ิมเติมจากประเทศคู่ค้าสําคัญ ปัจจุบัน
มาตรฐานหรือมาตรการที่กําหนดโดยประเทศคู่ค้าหรือผู้นําเข้าถูกนํามาใช้มากขึ้น โดยมาตรการ (Measures) 
น้ันจัดเป็น Technical Regulation ซึ่งเป็นมาตรการบังคับ มี Product requirement ซึ่งใช้วิธีทดสอบแบบ
สากล ทําให้ผู้ประกอบการที่ต้องการค้าขายกับประเทศที่มีมาตรการเหล่าน้ีจําเป็นต้องปฏิบัติตาม เพราะฉะนั้น
หน่วยงานด้านมาตรฐานของไทยควรคํานึงถึงมาตรฐานหรือมาตรการใหม่ๆ เหล่าน้ีที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้
ส่งออก โดยเริ่มติดตามมาตรฐานหรือมาตรการจากคู่ค้าสําคัญของไทย เช่น EU ที่มักจะออกมาตรการด้าน
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สิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการปรับตัว หน่วยงานมาตรฐาน
ของไทยควรทําความร่วมมือกับหน่วยงานด้านมาตรฐานของประเทศคู่ค้าน้ันๆ เพ่ือรับรู้ถึงแนวโน้มของ
มาตรการหรือกฎระเบียบด้านมาตรฐานใหม่ๆ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้เ ก่ียวกับมาตรฐาน ทั้ง
รายละเอียดมาตรฐาน กฎระเบียบ และการตรวจสอบรับรอง 

 
กรณีตัวอย่าง การทําความร่วมมือกับหน่วยงานมาตรฐานของ EU เพ่ือติดตามแนวโน้มมาตรการใหม่ๆ และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับมาตรการทางสิ่งแวดล้อม อาทิ เรื่อง Biocidal เป็นต้น 
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สมอ.  
  ระยะเวลาดําเนินการ: 3 ปี 
  ตัวช้ีวัด:  

(1) สมอ. ทําความร่วมมือในการติดตามมาตรการที่ถูกกําหนดโดยประเทศคู่ค้าและมีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากประเทศเหล่าน้ัน เช่น การสร้างความร่วมมือเชิงวิชาการกับ
หน่วยงานมาตรฐานของ EU เป็นต้น 

(2) การถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับมาตรการหรือมาตรฐานใหม่ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมและวางแผนในการรับมือ 

 
แผนงานที่ 4 การพัฒนากลไกด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เป็น 2 ระดับ ประกอบด้วยการปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากล และการปฏิบัติตามมาตรฐานภายในประเทศ ปัจจุบันไทยใช้มาตรฐาน มอก. โดยท่ีส่วนใหญ่
เป็นการอ้างอิงและนํามาปรับใช้จากมาตรฐานในระดับสากล แต่จากสภาพอุตสาหกรรมของไทยที่มี
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นส่วนมาก การบังคับใช้มาตรฐานสากลเพียงอย่างเดียวอาจจะเป็น
ภาระแก่ผู้ประกอบการบางรายในกลุ่มน้ี ซึ่งขาดทั้งทุนและศักยภาพในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และ
ระบบการจัดการให้ได้ตามมาตรฐานสากล  ฉะน้ัน ไทยควรจะมีมาตรฐานในอีกระดับ อาจเรียกว่ามาตรฐาน
ภายในประเทศ ซึ่งยังคงสอดคล้องกับมาตรฐานสากลแต่อาจมีความเข้มงวดน้อยกว่าและปฏิบัติตามได้ง่าย โดย
ใช้ระบบน้ีในบางสินค้าที่มีความจําเป็น แทนการบังคับใช้มาตรฐานสากลกับทุกผลิตภัณฑ์ จุดประสงค์เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการไทย กรณีที่ ยังไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานสากลได้ หรือทําธุรกิจเฉพาะ
ภายในประเทศ ให้สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานภายในประเทศให้ได้เสียก่อน สามารถดําเนินธุรกิจในประเทศ
ได้ แต่หากต้องการขยายธุรกิจไปต่างประเทศก็จําเป็นต้องยกระดับตนเองให้ได้ตามมาตรฐานสากลหรือ
มาตรฐานประเทศคู่ค้ากําหนดไว้ ทั้งน้ีอาจศึกษาแนวคิดและถอดบทเรียนการมีมาตรฐาน 2 ระดับจากประเทศ
ญี่ปุ่น 
 
กรณีตัวอย่าง ญี่ปุ่นมีมาตรฐาน 2 ระดับ สําหรับผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า หากต้องการค้าขายสินค้าในประเทศ
ญี่ปุ่นสามารถเลือกปฏิบัติตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานภายในประเทศก็ได้ โดยการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ภายในประเทศของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า DENAN Laws จะเป็นการรับรองผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้



บทที่ 2 รายละเอียดแนวทางการร่างยุทธศาสตรค์วามร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงอตุสาหกรรม 213 

 

 

ค้าขายได้เฉพาะภายในประเทศเท่าน้ัน แต่หากต้องการส่งสินค้าไปต่างประเทศจะต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลหรือ IEC ส่วนผู้ผลิตในต่างประเทศหากต้องการเข้าตลาดญี่ปุ่น จะเลือกปฏิบัติตาม IEC หรือ 
DENAN Laws ก็ได้ 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สมอ. 
 ระยะเวลาดําเนินการ: 5 ปี 
 ตัวช้ีวัด:  

(1) ระบุกลุ่มสินค้าที่ควรมีระบบมาตรฐานแบบ 2 ระดับ 
(2) ไทยมีระบบมาตรฐานแบบ 2 ระดับสําหรับสินค้าที่มีความจําเป็น เพ่ือช่วยเหลือกลุ่ม

ผู้ประกอบการ 
 
 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความน่าเชื่อถือและผลักดันมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของไทย ให้เป็นที่ยอมรับทั้ง
ในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ  
 

สิ่งเหล่าน้ีจะเป็นการสร้างความได้เปรียบให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งในแง่ของการค้าและการผลิต การ
มีตรามาตรฐานที่น่าเช่ือถือและเป็นที่รู้จักจะช่วยให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจต่อสินค้าไทยมากข้ึน และในแง่ของ
การผลิต การที่ประเทศหรือหน่วยงานใดสามารถขับเคล่ือนมาตรฐานที่ตนเองกําหนดขึ้นมาและได้รับการ
ยอมรับให้เป็นมาตรฐานสากล ก็จะมีความได้เปรียบในทางปฏิบัติ เพราะภาคอุตสาหกรรมในประเทศจะมี
ความเช่ียวชาญในการทําตามมาตรฐานเหล่าน้ันอยู่แล้ว ขณะที่ประเทศอ่ืนๆ ต้องพยายามเรียนรู้มาตรฐาน
เหล่าน้ีใหม่ จากการวางกลยุทธ์ดังกล่าวจึงนําไปสู่การวางแผนงานใน 2 รูปแบบ โดยใช้ประโยชน์จากความ
ร่วมมือที่มีอยู่และการแสวงหาความร่วมมือใหม่ๆ รายละเอียดแผนงานมีดังต่อไปน้ี 
 
แผนงานที่ 1 การผลักดันมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่ไทยมีศักยภาพหรือสินค้าอุตสาหกรรมที่ไทยมีบทบาทเป็นผู้นํา ในบริบทอาเซียน ไทย
ควรใช้ประโยชน์จากการเป็นประเทศสมาชิกในการผลักดันมาตรฐานสินค้าที่มีศักยภาพ โดยการวางบทบาท
ตนเองให้เป็นผู้นําในการขับเคลื่อนการ Harmonize มาตรฐานสินค้าเหล่าน้ัน ตัวอย่างสินค้าศักยภาพ เช่น 
ยาง/ผลิตภัณฑ์ยาง อาหาร สิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม พลาสติก เป็นต้น กระบวนการผลักดันให้เป็นมาตรฐานร่วมกัน
ของอาเซียนน้ันจะต้องผ่านการ harmonize มาตรฐานสินค้าของประเทศสมาชิกโดย ACCSQ ซึ่งจะพิจารณา
เฉพาะมาตรฐานบังคับของแต่ละประเทศเท่าน้ัน ฉะน้ันหากต้องการผลักดันมาตรฐานสินค้าประเภทไหน ก็ควร
ผลักดันมาตรฐานภายในประเทศให้เป็นมาตรฐานบังคับเสียก่อน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของมาตรฐานสินค้าที่
ประเทศอ่ืนๆ ไม่ได้กําหนดเป็นมาตรฐานบังคับก็จะขับเคลื่อนได้ยาก นอกจากน้ี สําหรับสินค้าที่มีศักยภาพสูง
และไทยมีบทบาทเป็นผู้นํา ควรมีการผลักดันให้เป็นมาตรฐานระดับสากล เช่น มาตรฐานยาง/ผลิตภัณฑ์ยาง 
โดยใช้ประโยชน์จากการที่ไทยเป็นสมาชิกองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ ในการเข้าไปมีบทบาทผลักดัน 
เช่น การเข้าไปเป็นคณะกรรมการ ISO ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล่าน้ี เป็นต้น นอกจากน้ี ควรทําการศึกษาและถอด



214 โครงการจัดทํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

บทเรียนกลยุทธ์ของประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในการผลักดันมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ตนเองมีความเช่ียวชาญ 
โดยพยายามเข้าไปมีบทบาทในองค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศ เพ่ือผลักดันให้เป็นมาตรฐานในระดับสากล 

 
กรณีตัวอย่าง  การผลักดันมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง ให้เป็นมาตรฐานระดับสากล ผ่านการเข้าไปมีบทบาทใน 
ISO เน่ืองจากปัจจุบันภายในอาเซียน ทั้งไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่มีศักยภาพ และมี
โอกาสท่ีจะร่วมมือกันเพ่ือผลักดันมาตรฐานยางที่มีอยู่ให้เป็นมาตรฐานระดับสากล  

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สมอ. สฟอ. สอห. สสท. สพต. 
 ระยะเวลาดําเนินการ: 5 ปี 
 ตัวช้ีวัด:  

(1) ไทยเป็นผู้ขับเคลื่อนมาตรฐานในอาเซียน โดยเฉพาะมาตรฐานในกลุ่มสินค้าที่ไทยมี
ศักยภาพ หรืออุตสาหกรรมที่ไทยเป็นผู้นํา อาทิ ยาง/ผลิตภัณฑ์ยาง อาหาร พลาสติก  
สิ่งทอ เป็นต้น 

(2) การผลักดันมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง ให้กลายเป็นมาตรฐานสากล ผ่าน ISO โดยร่วมมือ
กับมาเลเซียและอินโดนีเซีย 

 
แผนงานท่ี 2 ส่งเสริมกิจกรรม Branding เพ่ือให้ตรามาตรฐานผลิตภัณฑ์ของไทย อาทิ มอก. มผช. เป็นที่รู้จัก
และได้รับความไว้วางใจในคุณภาพของสินค้าทั้งในภูมิภาคและระหว่างประเทศ การสร้างความแตกต่าง
ระหว่างสินค้าไทยกับต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านที่มีสินค้าคล้ายคลึงกับไทย จากการใช้
กระบวนการรับรองมาตรฐานและการแสดงตรามาตรฐานเพ่ือแสดงความแตกต่าง ช่วยให้เกิดความม่ันใจต่อ
สินค้าและตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของไทยมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ไทยอาจใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมงานแสดง
สินค้าต่างประเทศ เพ่ือโปรโมทตรามาตรฐานของไทย เช่น การสร้างภาพลักษณ์มาตรฐาน มผช. กับประเทศคู่
ค้าที่ให้คุณค่ากับสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้าน การสร้างความร่วมมือกับญี่ปุ่นเพ่ือถอดบทเรียนจากโครงการ One 
Village One Product (OVOP) เมืองโออิตะ (Oita) ที่มีการสร้างเร่ืองราวที่มาของผลิตภัณฑ์และการขาย
สินค้าท้องถิ่นเฉพาะในพ้ืนที่น้ันๆ เพ่ือนํามาปรับใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดแก่สินค้าไทย การโฆษณาตรา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของไทยผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ โดยการใช้เพ่ือรับรองหรือรับประกันคุณภาพของ
สินค้าเพ่ือสร้างความมั่นใจในการเลือกซื้อแก่ลูกค้า เป็นต้น  
 
กรณีตัวอย่าง  การทําการตลาดให้แก่มาตรฐาน มอก. เริ่มจากกลุ่ม CLMV ที่บริโภคอุปโภคสินค้าไทยจํานวน
มาก สร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการซื้อสินค้าที่มีตรารับรอง และเน้นสนับสนุนมาตรฐาน มผช. 
กับประเทศคู่ค้าที่ให้คุณค่ากับสินค้าท้องถิ่น สินค้าพ้ืนเมือง สินค้าจากภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน โดยอาจเป็นกลุ่ม
ประเทศในแถบยุโรป  

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สมอ. กสอ. สพว. 
 ระยะเวลาดําเนินการ: 3 ปี 
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 ตัวช้ีวัด:  
(1) ตรามาตรฐานผลิตภัณฑ์ของไทย ทั้ง มอก. และ มผช. เป็นที่รู้จักมากขึ้น 

 
 กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพของของระบบตรวจสอบรับรองมาตรฐาน  

 
เน่ืองจากงานด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจําเป็นจะต้องมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัย

อยู่เสมอ การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการตรวจสอบใหม่ๆ การมีเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ รองรับ
ผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ในส่วนน้ีเองที่เป็นข้อจํากัดของหน่วยงานท่ีทําหน้าที่
ตรวจสอบรับรอง เน่ืองจากงบประมาณที่จํากัดของหน่วยงานตรวจสอบรับรอง และการลงทุนในเครื่องมือ/
อุปกรณ์เหล่าน้ีถือเป็นต้นทุนที่สูงสําหรับสถาบันเครือข่ายฯ ที่ให้บริการ ขณะที่ค่าบริการน้ันถูกกําหนดไว้แล้ว 
และค่อนข้างตํ่ากว่าราคาตลาด ฉะน้ัน การแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศอาจจะเข้ามาแก้ไขปัญหาและ
ช่วยเหลือในส่วนน้ีได้  

 
 นอกจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและอุปกรณ์/เครื่องมือจากต่างประเทศแล้ว ไทยควร
สร้างความร่วมมือโดยทํา MRA กับต่างประเทศในการยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองสินค้าร่วมกัน เพ่ือ
แก้ปัญหาความซ้ําซ้อนและความล่าช้า นอกจากน้ี สมอ. อาจเรียนรู้จากต่างประเทศและนําระบบ Self-
Declaration มาปรับใช้กับอุตสาหกรรมของไทย เพ่ือความคล่องตัวของผู้ประกอบการในการดําเนินธุรกิจ จาก
รายละเอียดของกลยุทธ์ดังกล่าว ถูกถ่ายทอดมาเป็นแผนงานทั้งหมด 4 แผน ดังน้ี 
 
แผนงานที่ 1 การหา Partners ต่างประเทศที่เช่ียวชาญในด้านต่างๆ เช่น ด้านการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานท้ังส่วนของผลิตภัณฑ์ โรงงานและระบบริหารงาน ด้านการดําเนินธุรกิจเก่ียวกับห้องปฏิบัติการหรือ
การทดสอบ เป็นต้น จุดประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี พัฒนาระบบตรวจสอบรับรองมาตรฐานให้
รองรับต่อกลุ่มอุตสาหกรรมศักยภาพ (New S-curves/Clusters) ที่เป็นเรื่องใหม่และไทยยังขาดองค์ความรู้ 
เริ่มจากการระบุกลุ่มสินค้าจากอุตสาหกรรมศักยภาพที่มีแนวโน้มว่าจะมีความสําคัญในอนาคต การระบุ
เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ที่ไทยต้องการ พิจารณาแนวโน้มความต้องการเรื่องการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
จากภาคอุตสาหกรรม ขั้นต่อไปพยายามสร้าง partner ในรูปแบบต่างๆ เช่น Joint venture กับหน่วยงาน
หรือสถาบันฯ ต่างประเทศ โดยให้ความสําคัญกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ การฝึกอบรม และสร้างทักษะแก่บุคลากร เพ่ือให้บุคลากรไทยสามารถต่อยอดองค์
ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมา หรือประยุกต์ใช้อุปกรณ์/เครื่องมือที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
กรณีตัวอย่าง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ประเภท Medical devices อาจทําความ
ร่วมมือเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากบริษัทเอกชน เช่น British Standards Institution (BSI), 
LNE/G-MED ของอเมริกา เป็นต้น  
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 หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สมอ. สอห. สสท. สรอ. สยย. สฟอ. สพต. 
ระยะเวลาดําเนินการ: 5 ปี 
ตัวช้ีวัด:  
(1) หน่วยงานไทยมี Partner ด้านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานจากต่างประเทศ ที่

เช่ียวชาญในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมศักยภาพ (New S-curves/Clusters)  
(2) หน่วยงานไทยมีศักยภาพในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โรงงานและ

ระบบบริหารจัดการ รวมถึงการมีห้องปฏิบัติการที่รองรับการทดสอบสินค้าที่มาจาก
อุตสาหกรรมศักยภาพ (S-curves/Clusters)  

 
แผนงานที่ 2 การใช้ประโยชน์จากการเป็นตัวแทนตรวจสอบและรับรองมาตรฐานให้แก่หน่วยงานต่างประเทศ 
ปัจจุบันหลายสถาบันมีความร่วมมือกับต่างประเทศในเชิงธุรกิจ ในลักษณะการเป็นตัวแทนที่ทําเรื่องการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนในรูปตัวเงินและองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบตาม
ขอบเขตงานที่หน่วยงานต่างประเทศว่าจ้าง ฉะน้ันถือเป็นโอกาสที่ดีของหน่วยงานไทยที่ได้ดําเนินธุรกิจกับ
หน่วยงานมาตรฐานของต่างประเทศ เราควรต่อยอดและแสวงหาประโยชน์จากการเป็นตัวแทน ในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมถึงองค์ความรู้การตรวจสอบและรับรองใหม่ๆ นอกจากที่ได้รับจากการการเป็นตัวแทน
ตรวจสอบสินค้าให้ เพ่ือรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมศักยภาพ เช่น เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่รองรับการ
ตรวจสอบใหม่ๆ แนวโน้มมาตรการหรือมาตรฐานใหม่ๆ จากต่างประเทศ เป็นต้น รวมถึงการส่งบุคลากรของ
ไทยไปฝึกอบรมกับองค์กรในต่างประเทศ เช่น สอห. ทํา MOU การเป็นตัวแทนตรวจสอบรับรองให้กับ JCCU 
และมีการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมที่ญี่ปุ่น หากไทยสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ก็จะเป็น
การเพ่ิมขีดความสามารถและขยายขอบเขตงานในการตรวจสอบรับรอง ส่งผลดีกับทั้งภาคอุตสาหกรรมและ
หน่วยงาน/สถาบันที่ทําหน้าที่ตรวจสอบรับรอง อาจทําความร่วมมือเชิงธุรกิจในการเป็นตัวแทนตรวจสอบได้
อย่างหลากหลายย่ิงขึ้น  

 
กรณีตัวอย่าง  สฟอ. แสวงหาประโยชน์เพ่ิมติมจากการเป็นตัวแทนตรวจสอบรับรอง ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการให้ความช่วยเหลือหรือการอุดหนุนอุปกรณ์/เครื่องมือในการตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ เน่ืองจากเป็นการลงทุนที่ต้องอาศัยเงินลงทุนค่อนข้างสูง 
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สมอ. สรอ. สฟอ. สอห. สยย. 
  ระยะเวลาดําเนินการ: 5 ปี 
  ตัวช้ีวัด:  

(1) จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการตรวจสอบรับรองจากต่างประเทศ ทําให้แต่ละ
หน่วยงานมีเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการตรวจสอบรับรองที่ทันสมัย รองรับต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ  
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แผนงานท่ี 3 การสร้างความร่วมมือแบบข้อตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Agreement or 
Mutual Recognition Arrangement: MRA) กับประเทศคู่ค้า ในการยอมรับผลการตรวจสอบรับรอง
ผลิตภัณฑ์ซึ่งกันและกัน เพ่ืออํานวยความสะดวกทางการค้าและลดความซ้ําซ้อนในกระบวนการตรวจสอบ
รับรองระหว่างประเทศ นอกจากน้ี ยังใช้ MRA ในกรณีที่อยู่ระหว่างการปรับมาตรฐานของแต่ละประเทศให้
สอดคล้องกัน เน่ืองจากแต่ละประเทศจะมีมาตรฐานที่ไม่เหมือนกัน อีกทั้งกระบวนการตรวจสอบและรับรองที่
แตกต่างกัน ทั้งกระบวนการตรวจโรงงานและรายละเอียดในการทดสอบลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม การทํา MRA 
ควรเริ่มจากการระบุกลุ่มสินค้าที่มีความจําเป็นที่จะต้องทํา รวมถึงการระบุประเทศคู่ค้าเพ่ือสร้างความร่วมมือ 
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สมอ. 
  ระยะเวลาดําเนินการ: 2 ปี 
  ตัวช้ีวัด:  

(1) รายช่ือกลุ่มสินค้าที่มีความจําเป็นต้องทํา MRA และประเทศเป้าหมาย 
(2) มีการทํา MRA ใหม่ๆ เพ่ือยอมรับผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสําหรับสินค้าที่มี

ความจําเป็น 
แผนงานท่ี 4 การเรียนรู้ พัฒนาและทดลองระบบ Self-declaration ในงานด้านมาตรฐานของไทย ซึ่งระบบน้ี
จะมีลักษณะสุ่มตรวจ แบบ Post-audit ผู้นําเข้าและผู้จัดจําหน่ายสินค้าต้องเก็บเอกสารสําคัญต่างๆ เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ัน รวมถึงเป็นผู้รับผิดชอบหากเกิดปัญหาจากตัวผลิตภัณฑ์ ทั้งน้ี ไทยควรสร้างความร่วมมือกับ
ต่างประเทศเพ่ือถอดบทเรียนและนํามาปรับใช้กับบางกลุ่มสินค้า เริ่มจากการระบุกลุ่มสินค้าที่ความเสี่ยงตํ่า
และมีความเป็นไปได้ที่จะใช้ระบบน้ี พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการใช้ระบบน้ี เช่น กฎหมาย/กฎระเบียบ
ต่างๆ ความพร้อมของบุคลากร เป็นต้น การทดลองใช้ระบบ Self-declaration ปรับปรุงแก้ไขกรณีเกิดปัญหา 
และขยายผลไปใช้กับสินค้ากลุ่มอ่ืนๆ 

 
กรณีตัวอย่าง มาตรฐาน CE Mark ของ EU ใช้วิธี Self-declaration โดยผู้ที่นําเข้าหรือผู้ขายสินค้าที่นําตรา
สัญลักษณ์ CE ไปใช้ จะต้องรับผิดชอบหากผู้บริโภคได้รับปัญหาจากตัวผลิตภัณฑ์น้ันๆ  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สมอ. 
  ระยะเวลาดําเนินการ: 2 ปี 
  ตัวช้ีวัด:  

(1) มีแนวทางปฏิบัติในการใช้ระบบ Self-declaration 
(2) ระบุกลุ่มสินค้าที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้ระบบ Self-declaration 
(3) มีการทดลองใช้ระบบจริง ติดตามและประเมินผล 

  



218 โครงการจัดทํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

 กลยุทธ์ที่ 4 การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานให้
ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

เพ่ือให้หน่วยงานด้านมาตรฐานของไทยสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
รูปแบบการทํางานในระดับสากล ไทยต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยรับรองระบบงานให้เหลือเพียง
หน่วยเดียว และการแก้ไขปัญหาร้องเรียนจากผู้ประกอบการถึงความไม่สะดวก จากการขาดการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านมาตรฐาน ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นที่มาของแผนงานภายใต้กลยุทธ์ น่ันก็คือ 
 
แผนงานท่ี 1 ปรับโครงสร้างองค์กรที่เป็นหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body) โดยถอดบทเรียน
จากประเทศท่ีมี AB เดียว เสนอแนวทางในการปรับปรุงหน่วยงานรับรองระบบงานของไทยท่ีปัจจุบันมี 4 
หน่วย ให้เหลือเพียง AB เดียว เน่ืองจากแนวโน้มของต่างประเทศท่ียอมรับ AB เดียว อย่างเช่น EU ในอนาคต
มีแผนที่จะทําการค้ากับประเทศที่มี AB เดียวเท่าน้ัน เป็นต้น นอกจากปัญหาของหน่วยรับรองระบบงานแล้ว 
ไทยควรเรียนรู้หรือถอดบทเรียนจากต่างประเทศที่มีระบบการประสานงานหรือการแลกเปลี่ยนข้อมมูลระหว่าง
หน่วยตรวจสอบ (Inspection Body) และหน่วยรับรอง (Certification Body) อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึง
ระบบที่ใช้บริหารจัดการข้อมูล เพ่ืออํานวยความสะดวกและลดการร้องเรียนจากความซ้ําซ้อนที่เป็นภาระต่อ
ผู้ประกอบการ เช่น ความยุ่งยากซ้ําซ้อนในการย่ืนเอกสารให้หลายหน่วยงาน เป็นต้น 
กรณีตัวอย่าง การสร้างความร่วมมือเชิงวิชาการ เพ่ือเรียนรู้ระบบการทํางานแบบ AB เดียวจาก European 
Accreditation (EA) โดยการประสานผ่านหน่วยงาน EU ที่ประจําอยู่ในประเทศไทย  

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สมอ. 
  ระยะเวลาดําเนินการ: 5 ปี 
  ตัวช้ีวัด:  

(1) มีแนวทางปฏิบัติในการปรับโครงสร้างหน่วยรับรองระบบงานให้เหลือเพียงแห่งเดียว 
(2) การร้องเรียนของผู้ประกอบการเก่ียวกับความซ้ําซ้อนของระบบงานลดลง  

 
2.4.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ทําความร่วมมือกับต่างประเทศในด้านการทําวิจัยและพัฒนาและด้าน

นวัตกรรม  
 
แม้ว่างานวิจัยและพัฒนาและด้านนวัตกรรมอาจไม่ใช่ภารกิจโดยตรงของกระทรวงอุตสาหกรรม แต่

เน่ืองจากกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ใกล้ชิดกับผู้ประกอบการจึงมีบทบาทสําคัญในการแปลงงานวิจัยต่างๆ 
ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ โดยอาจจะเน้นโครงการในเชิงการพัฒนา (development) ร่วมกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ มากกว่างานวิจัย (Research) การเรียนรู้และประยุกต์ใช้ National Innovation System จาก
ประเทศที่ประสบความสําเร็จในโครงการของกระทรวง สําหรับงานวิจัยและพัฒนาจริงๆ อาจต้องเลือก
อุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ แล้วทําความร่วมมือกับต่างประเทศที่มีองค์ความรู้ที่เราต้องการเพ่ือพัฒนาเป็น
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ศูนย์ออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงสําหรับบางอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์น้ี
จะประกอบด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

o กลยุทธ์ที่ 1 การถอดบทเรียนเร่ือง National Innovation System จากประเทศท่ีประสบ
ความสําเ ร็จ  และนํามาประยุกต์ใ ช้จริ งใน  Flagship projects ต่างๆ  เ ช่น  Industry 
Transformation Center (ITC) และ World Food Valley 

o กลยุทธ์ที่ 2 การทํา joint research กับหน่วยงานต่างประเทศ โดยเน้นงานวิจัยที่มีลักษณะ 
quick win กล่าวคืออาจเน้นมาที่การทํา development มากกว่า research 

o กลยุทธ์ที่ 3 การเป็นศูนย์ออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง
ในอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ 

 
กลยุทธ์ที่ 1 การถอดบทเรียนเรื่อง National Innovation System จากประเทศท่ีประสบความสําเร็จ 

และนํามาประยุกต์ใช้จริงใน Flagship projects ต่างๆ เช่น Industry Transformation Center (ITC) และ 
World Food Valley กลยุทธ์น้ีมีแผนงานดังต่อไปน้ี 
 
แผนงานที่ 1 การทําความร่วมมือกับประเทศที่ประสบความสําเร็จในการสร้าง National Innovation 
System (NIS) อย่างเช่นไต้หวัน เพ่ือถอดบทเรียนเรื่อง NIS อย่างรอบด้าน เช่น การประสานงานระหว่าง 
สถาบันการศึกษา  สถาบัน วิจั ย  ภาคเอกชน  ภาครัฐ  ในการแปลง  Innovation ใหม่ๆ  ไปสู่ การ 
commercialization กรณีตัวอย่างของไต้หวัน ได้แก่ การที่รัฐบาลสนับสนุนการสร้าง Hsinchu Science 
Park ที่ มี ส ถ า บั น วิ จั ย ขน าด ใหญ่  ( Industrial Technology Research Institute of Taiwan: ITRI)  มี
มหาวิทยาลัยทางเทคโนโลยี 4 มหาวิทยาลัย และมี บริษัทเอกชนมากมาย โดยบริษัทเอกชนจะเป็นผู้ให้โจทย์
วิจัย และจัดหา funding รูปแบบต่างๆ เพ่ือ commercialize innovation ใหม่ๆ   
   หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สศอ. 
   ระยะเวลาที่ดําเนินการ: 1 ปี 
   ตัวช้ีวัด:  

(1)  มีแนวทางที่ ชัดเจนในการประสานงานระหว่าง สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย 
ภาคเอกชน ภาครัฐ เพ่ือแปลง innovation ไปสู่ commercialization    

(2)  มีการผลักดันกลไกดังกล่าวเข้าไปใช้จริงใน Flagship projects ของกระทรวง เช่น 
Industrial Transformation Center (ITC), World Food Valley 
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 กลยุทธ์ที่ 2 การทํา joint research กับหน่วยงานต่างประเทศ โดยเน้นงานวิจัยที่มีลักษณะ 
quick win กล่าวคืออาจเน้นมาที่การทํา development มากกว่า research กลยุทธ์น้ีมีแผนงานดังต่อไปน้ี 
 
แผนงานท่ี 1 มีการระบุหัวข้อวิจัยที่ไทยยังขาดองค์ความรู้และน่าจะเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมไทยใน
ลักษณะ quick win แล้วทําความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในเร่ืองดังกล่าว โดยท่ีไทยไม่ต้อง
เริ่มทําวิจัยต้ังแต่พ้ืนฐาน กรณีตัวอย่างที่ได้มีการดําเนินการแล้ว ได้แก่ สอห. ทํา MOU กับ JIRCAS (ญี่ปุ่น) 
เรื่องการแปรรูปข้าวเป็น vinegar, การถนอมอาหาร เช่น ปลาร้า, ถั่วเน่า ซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่าสินค้าอาหาร 
สสท. ทําเรื่องไหมไทยกับ ISMAC ของอิตาลีและทําเร่ือง technical textiles กับ มหาวิทยาลัยในเยอรมัน 
สพต. ทําเรื่องการข้ึนรูป bio-plastic กับไต้หวัน เป็นต้น 
   หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สทย. สอห. สสท. สพต. สฟอ. สยย. สลท. 
   ระยะเวลาที่ดําเนินการ: 5 ปี 
   ตัวช้ีวัด:  

(1)  มีโครงการลักษณะ development ดังกล่าวอย่างน้อยสถาบันละ 1 โครงการต่อปี 
  
 กลยุทธ์ที่ 3 การเป็นศูนย์ออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงใน
อุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ กลยุทธ์น้ีมีแผนงานดังต่อไปน้ี 
 
แผนงานที่ 1 การระบุอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ เพ่ือสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีขั้นสูงสําหรับอุตสาหกรรมน้ัน ซึ่งจําเป็นต้องมีการทําความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยในต่างประเทศที่
เช่ียวชาญในอุตสาหกรรมดังกล่าว เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนา
ร่วมกัน เช่น ทําวิจัยและพัฒนาร่วมกัน หรือร่วมลงทุนในอุปกรณ์/เครื่องมือหรือห้องปฏิบัติการ เป็นต้น ทั้งน้ี
อุตสาหกรรมที่เลือกอาจจะเป็นอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพและสามารถต่อยอดขึ้นไปเป็นอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่อยู่ใน S-curves, Clusters ได้ เช่น food for the future,  bio-chemicals (ทั้งส่วนที่เป็นอาหาร
และไม่ใช่อาหาร), Next-generation Vehicles เป็นต้น กรณีตัวอย่างที่กําลังดําเนินการอยู่คือ สอน. กําลัง
ผลักดันการจัดต้ัง “สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทราย” เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการวิจัย
และพัฒนา และสร้างบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น 
   หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สอน. สพต. สอห. สยย. สสท. 
   ระยะเวลาที่ดําเนินการ: 5 ปี 

  ตัวช้ีวัด:  
(1)  สถาบันต่างๆ มีแผนงานความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยในต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาศูนย์

ออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง ในอุตสาหกรรมที่
ไทยมีศักยภาพ เช่น นํ้าตาล พลาสติก อาหาร ยานยนต์และช้ินส่วน สิ่งทอ เป็นต้น 
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 2.4.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 1.4 การทําความร่วมมือกับต่างประเทศในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
อย่างย่ังยืน เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

ทิศทางเรื่องสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันหลายประเทศได้ให้ความสําคัญกับเร่ืองการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
(Sustainable development) การพัฒนาเศรษฐกิจเขียว (Green economy) และการพัฒนาอุตสาหกรรมสี
เขียว (Green Industry) ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมในหลายประเทศจําเป็นต้องปรับตัวต่อประเด็นดังกล่าว 
เพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการคํานึงถึงสภาพ
ความเป็นอยู่ของประชากรภายในประเทศ ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมถูกหยิบยกข้ึนมาเป็นกฎระเบียบหรือ
มาตรการท่ีผู้ประกอบการต้องพึงตระหนักถึง เน่ืองจากผู้บริโภคในต่างประเทศหลายรายใช้ประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อมมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ฉะน้ันผู้ประกอบการไทยเองก็ควรเตรียมความพร้อม
และปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ี ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อการค้าระหว่างประเทศ แต่
ยังช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนภายในประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
 

นอกจากประเด็นด้านสิ่ งแวดล้อมที่ทั่วโลกให้ความสําคัญแล้ว ไทยยังมี ปัญหาสิ่ งแวดล้อม
ภายในประเทศที่สําคัญอีกอย่างหน่ึง น่ันก็คือปัญหาเรื่องขยะ เรายังขาดระบบบริหารจัดการขยะที่มี
ประสิทธิภาพ การสร้างจิตสํานึกการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง การป้องกันผลเสียที่
เกิดขึ้นจากขยะ โดยเฉพาะขยะอุตสาหกรรมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ รวมถึงปัญหาสุขภาพของคน
ในชุมชนละแวกน้ัน จากประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เหล่าน้ี จึงเป็นที่มาของกลยุทธ์ทั้ง 2 เรื่อง ได้แก่ 

o กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยให้เป็น Green Industry  
o กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการขยะจากภาคอุตสาหกรรม 

 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยให้เป็น Green Industry การพัฒนาประเทศน้ันควรควบคู่กัน
ไปทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ฉะน้ันการพัฒนาอุตสาหกรรมจึงควรให้ความสําคัญกับการใช้
ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากภาค
การผลิต ในต่างประเทศก็ได้ให้ความสําคัญกับประเด็นสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน ตัวอย่างหน่วยงานและองค์กร
ต่างประเทศ เ ช่น UNEP UNIDO ที่มีแผนงานเกี่ยวกับเ ร่ือง Green Economy และ Green Industry 
ตามลําดับ ซึ่งถูกนํามาเป็นแนวทางปฏิบัติของภาคอุตสาหกรรมในหลายประเทศ  
 

ปัจจุบันไทยมีโครงการเรื่องอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งมีเกณฑ์การแบ่งผู้ประกอบการออกเป็น 5 ระดับ 
ประกอบด้วย ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green 
Activity) ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) และระดับ
ที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) นอกจากโครงการนี้เราอาจเรียนรู้แนวคิดและวิธีการปรับปรุง
กระบวนการผลิตและบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนา Eco town การเสนอโครงการเพ่ือ
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แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ รวมทั้งการให้ความสําคัญกับเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสร้างความร่วมมือเชิงวิชาการเพ่ือศึกษาแนวคิดและกระบวนการ การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสีเขียว และถอดบทเรียนจากประเทศต้นแบบ โดยแผนงานภายใต้กลยุทธ์มี
ดังน้ี 
 
แผนงานที่ 1 การถ่ายทอดแนวคิดอุตสาหกรรมสีเขียวและองค์ความรู้ในการปรับกระบวนการผลิตและการ
บริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ Green Productivity การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว (Green 
Supply Chain Management: GSCM) เป็นต้น รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมหรือเทคโนโลยี
สีเขียว เช่น เทคโนโลยีในการจัดการของเสีย การพัฒนาพลังงานทดแทน การลด CO2 เป็นต้น โดยแสวงหา
ความร่วมมือจากองค์กรระหว่างประเทศที่ทํางานเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น UNEP UNIDO เพ่ือถ่ายทอด
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนผู้เช่ียวชาญ 
 
กรณีตัวอย่าง  

 ใช้ประโยชน์จากการเป็นสมาชิก APO เพ่ือศึกษาเรื่อง Green productivity จากการเข้าร่วมสัมมนา
และการฝึกอบรมในโครงการที่ APO จัดขึ้น  

 เรียนรู้แนวทางการปฏิบัติเรื่อง Green Economy จาก UNEP  

 ขอความช่วยเหลือจาก UNIDO ทางด้านเทคนิคและผู้เช่ียวชาญ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากร และการใช้เทคโนโลยีสะอาด 

 เรียนรู้การทําเรื่อง Energy Efficiency จากอเมริกา 
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรอ. กนอ. สพช.  
  ระยะเวลาดําเนินการ: 2 ปี 
  ตัวช้ีวัด:  

(2) ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมมีความรู้ ความเข้าใจและสนใจที่จะยกระดับตนเอง
เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว โดยมีจํานวนโรงงานที่ถูกรับรองให้อยู่ในระดับที่ 1 ความมุ่งมั่น
สีเขียว เพ่ิมมากขึ้น 

  
แผนงานท่ี 2 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต้นแบบ (Eco town) จากการศึกษาแนวคิดและ
กระบวนการสร้าง Eco town ของประเทศญ่ีปุ่น เช่น การออกกฎหมายการจัดการของเสีย โดยกําหนด
บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งประชาชน โรงงาน องค์กรส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล การให้ความรู้แก่
ประชาชนและผู้ประกอบการ การให้แรงจูงใจด้านภาษีสําหรับประชาชนและโรงงาน เป็นต้น นอกจากการ
เย่ียมชม Eco town ที่ญี่ปุ่นแล้ว ควรมีการศึกษากระบวนการสร้าง Eco town ในเชิงลึก ตัวอย่างเช่น ญี่ปุ่นมี
การรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการท่ีมีนวัตกรรมด้าน 3R (Reduce Reuse Recycle) และสามารเป็น
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ต้นแบบแก่ผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ ให้มาอยู่รวมกันเป็น Eco town ในพ้ืนที่ที่รัฐได้จัดไว้ให้ นอกจากน้ียังมีการ
พัฒนาศูนย์ Eco town ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการศึกษา บริษัท สถาบันวิจัยหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เช่ียวชาญ
เทคโนโลยีการจัดการขยะและการรีไซเคิล  

 
กรณีตัวอย่าง กรมโรงงานอุตสาหกรรมควรแสวงหาความร่วมมือกับญี่ปุ่น เพ่ือเรียนรู้ในเชิงโครงสร้างของการ
จัดทํา Eco town เช่น เรื่องกฎหมาย การสร้างความตระหนักและความร่วมมือของทุกภาคส่วน การ
ประสานงานระหว่างผู้ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรอ.  

ระยะเวลาดําเนินการ: 5 ปี 
ตัวช้ีวัด:  
(1) ประเทศไทยมีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต้นแบบ 

 
แผนงานที่ 3 การเสนอโครงการหรือกําหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับ
ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในประเทศในระยะยาว โดยศึกษาต้นแบบจากต่างประเทศที่กําหนดมาตรการ
หรือพัฒนาโครงการเพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อม อาทิ อเมริกามีการกําหนดมาตรการ UCS Blueprint 2030 
เรื่อง Energy Efficiency เน่ืองจากภาคอุตสาหกรรมมีการใช้พลังงานจํานวนมาก จึงเกิดแนวคิดการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และการต้ังเป้าหมายว่าจะหยุดใช้พลังงานจากฟอสซิลและใช้พลังงานทดแทนภายในปี 
2030 ขณะท่ี EU มีมาตรการ EMC2 Factory เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากรในการผลิต
รถไฟ ยานยนต์และเคร่ืองบิน ส่วนประเทศจีนมีการกําหนดมาตรการการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ 
เป็นต้น 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรอ.  
 ระยะเวลาดําเนินการ: 5 ปี 
 ตัวช้ีวัด:  

(1) มีการเสนอโครงการหรือกําหนดมาตรการใหม่ๆ เพ่ือรับมือกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจาก
ภาคอุตสาหกรรม 
 

แผนงานที่ 4 การให้ความสําคัญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยผลักดันให้ผู้ประกอบการ
ในภาคอุตสาหกรรมสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศที่เก่ียวกับการป้องกันปัญหา
ด้านสภาพภูมิอากาศได้ดีขึ้น ด้วยวิธีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมมีความรู้ความเข้าใจ 
ตระหนักถึงปัญหาและมีจิตสํานึกในการร่วมรับผิดชอบ โดยถ่ายทอดข้อมูลและแนวทางปฏิบัติตามพันธกรณี
หรืออนุสัญญาต่างๆ เช่น พิธีสารเกียวโต พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารทําลายช้ันบรรยากาศโอโซน อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อนุสัญญาเวียนนา เพ่ือการปกป้องช้ันบรรยากาศ
โอโซน เป็นต้น ให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้กระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การลดผลกระทบ
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ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กระบวนการทํา Carbon credit/Carbon footprint 
การทํา Life Cycle Assessment: LCA เป็นต้น 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรอ.  
 ระยะเวลาดําเนินการ: 3 ปี 
 ตัวช้ีวัด:  

(1) รายงานผลการดําเนินการของไทยตามพันธกรณีและอนุสัญญาต่าง มีการพัฒนาที่ดีขึ้น 
(2) ได้รับการประเมินที่ดีขึ้นโดยหน่วยงานหรือองค์กรที่พัฒนาตัวช้ีวัดด้านสิ่งแวดล้อม เช่น 

Environmental Performance Index (EPI) เพ่ิมขึ้น เป็นต้น 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการขยะจากภาคอุตสาหกรรม จากปัญหาขยะ
ภายในประเทศที่ขาดระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทําให้เกิดปัญหาขยะล้นเมือง กลายเป็นมลพิษทาง
สิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้แหล่งกําจัดขยะ ด้วยเหตุน้ีเองเพ่ือลดปัญหาขยะทั่วไปและขยะ
จากภาคอุตสาหกรรม ไทยควรพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ การจําแนกประเภทและการคัดแยกขยะ รวมไป
ถึงกระบวนการในการนําสิ่งของเหล่าน้ีหมุนเวียนกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ใหม่ เน่ืองจากทรัพยากรมีอยู่อย่าง
จํากัด การรีไซเคิลจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในระยะยาว ปัจจุบันไทยมีโครงการส่งเสริมการทํา
เรื่อง 3R (Reduce Reuse Recycle) ให้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งน้ี ไทยอาจเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการ
ทําเรื่องรีไซเคิลเพ่ิมเติมจากประเทศที่มีความเช่ียวชาญ อาทิ ประเทศญี่ปุ่น ในส่วนของแผนงานภายใต้กลยุทธ์
น้ีจะเน้นการสร้างความร่วมมือเชิงวิชาการ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับการจัดการขยะและเทคโนโลยีใน
การรีไซเคิล โดยจะมีรายละเอียดแผนงาน ดังน้ี 

 
แผนงานที่ 1 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการขยะของไทยให้มีประสิทธิภาพ เริ่มจากกลุ่มขยะอุตสาหกรรม 
โดยเรียนรู้และถอดบทเรียนจากประเทศญี่ปุ่น เรื่องการพัฒนาฐานข้อมูลเร่ืองขยะ อาทิ การจําแนกประเภท
ขยะให้ชัดเจน การเก็บข้อมูลปริมาณขยะในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีจะช่วยให้กระบวนการวางแผนในการรี
ไซเคิลหรือการจัดการกับขยะน้ันมีประสิทธิภาพ นําไปสู่การรณรงค์คัดแยกขยะและนํากลับไปรีไซเคิลได้ง่ายขึ้น 
นอกจากน้ี ควรเรียนรู้เรื่องการออกกฎหมายการบริหารจัดการขยะเพ่ือนํามาปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับขยะใน
ไทย เช่น การกําหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง บทลงโทษ การกําหนดขั้นตอน
ในการจัดการขยะที่ชัดเจน การกําหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการขยะ เป็นต้น 
 
กรณีตัวอย่าง  กรมโรงงานอุตสาหกรรมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในญี่ปุ่น เพ่ือเรียนรู้และเสนอแนว
ทางแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวกับขยะอุตสาหกรรม ในพรบ.โรงงาน ให้มีความเหมาะสม 
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรอ. กนอ. 
  ระยะเวลาดําเนินการ: 5 ปี 
  ตัวช้ีวัด:  
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(1) กรอ. และ กนอ. อาจร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษในการพัฒนาฐานข้อมูลขยะ
อุตสาหกรรม 

(2) เสนอแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายเรื่องขยะของไทย โดยเฉพาะกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับขยะอุตสาหกรรม เช่น พรบ. โรงงาน พรบ. การนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น 

 
แผนงานที่ 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการทําเรื่องรีไซเคิล ปัจจุบัน กรอ. มีนโยบาย 3R 
(Reduce Reuse Recycle) เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการให้ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใช้ทรัพยากร ลดปัญหาขยะโดยการสนับสนุนการนํากลับมาใช้ใหม่หรือการนําขยะไปแปรรูป ทั้งน้ีไทยอาจ
เรียนรู้เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ในการทําเรื่องรีไซเคิลใหม่ๆ โดยการทําความร่วมมือกับต่างประเทศ เช่น 
ร่วมกันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล เป็นต้น นอกจากน้ีควรเรียนรู้กระบวนการท่ีจะส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการทํา 3R มากขึ้น เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้ การกําหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบให้
ชัดเจน การให้แรงจูงใจ อาทิ การลดหย่อนภาษี การรับรองคุณภาพหรือมอบรางวัล เป็นต้น  

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรอ. กนอ. กพร. สพต. 
  ระยะเวลาดําเนินการ: 3 ปี 
  ตัวช้ีวัด:  

(1) ไทยมีเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในเรื่องรีไซเคิล และมีการถ่ายทอดไปยัง
ผู้ประกอบการ เช่น สพต. เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีรีไซเคิลในการทํา Plastic to 
chemicals เป็นต้น 

(2) ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 3R มากขึ้น 
(3) กพร. สามารถพัฒนาศูนย์นวัตกรรมรีไซเคิล โดยมีแผนงานและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน  

 
 2.4.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 1.5 การทําความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนา SMEs 
ไทย 
 
 ยุทธศาสตร์น้ีมีเป้าประสงค์เพ่ือถอดบทเรียนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการพัฒนา SMEs 
จากต่างประเทศในด้านต่างๆ รวมถึงการพยายามเชื่อมโยง SMEs ไทยเข้ากับ Global value chain และ 
การศึกษา model ธุรกิจใหม่ๆ ของ SMEs จากต่างประเทศ โดยยุทธศาสตร์น้ีมีกลยุทธ์ดังต่อไปน้ี  

o กลยุทธ์ที่ 1 การถอดบทเรียนจากต่างประเทศในเรื่องการสร้าง enabling environment ใน
การพัฒนา SMEs  

o กลยุทธ์ที่ 2 การทํา business matching ที่เกิดประโยชน์จริงกับ SMEs 
o กลยุทธ์ที่ 3 การเช่ือม SMEs เข้ากับ supply chain ของอุตสาหกรรมศักยภาพ (New S-

curves, Clusters) 
o กลยุทธ์ที่ 4 การศึกษาและส่งเสริม business model ใหม่ๆ สําหรับ SMEs  
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 กลยุทธ์ที่ 1 การสร้าง enabling environment โดยการถอดบทเรียนจากต่างประเทศ กลยุทธ์น้ีเป็น
การศึกษาว่าประเทศไหนมีจุดเด่นด้านไหนแล้วพยายามถอดบทเรียนเพ่ือนํามาสร้าง enabling environment 
ที่เหมาะสมกับการพัฒนา SMEs ในประเทศไทย ตัวอย่างแผนงานในด้านต่างๆ  
 
แผนงานท่ี 1 การถอดบทเรียนเรื่อง enabling environment ในด้านต่างๆ จากประเทศท่ีประสบความสําเร็จ
ในแต่ละด้านแล้วนํามาประยุกต์ใช้ในการกําหนดนโยบาย SMEs ของไทย ตัวอย่างเช่น 

 ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เช่น การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือเรียนรู้การระดมทุนใน
รูปแบบใหม่ๆ หรือการเปิดโอกาสให้มีการระดมทุนจากต่างประเทศเช่นเรียนรู้ ระบบการทํา Crowd 
funding จากประเทศญี่ปุ่น 

 ด้านโอกาสทางการตลาดด้วยวิธีการใหม่ๆ  เช่น การหา partner กับผู้ประกอบการต่างประเทศเพื่อ
ทําการตลาดให้ โดยใช้ Cloud platform 

 ด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เช่ือมโยงเครือข่ายด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับ
ต่างชาติ อาทิ หน่วยงาน SPRING ของสิงคโปร์ และ SMRJ ของญี่ปุ่นที่เน้นการขับเคลื่อน SMEs ด้วย
นวัตกรรม โดยเฉพาะการเรียนรู้การสร้าง National Innovation System ที่ SMEs ได้ประโยชน์ 

 ด้านกฎหมาย  กฎระเ บียบที่ เ อ้ือ ต่อการดํา เ นิน ธุร กิจ  ถอดบทเ รียนจาก  Small Business 
Administration (SBA) ของสหรัฐ ซึ่งมีการวางระบบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับบทบาทหน้าที่ของ
หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ SMEs ให้ดําเนินงานอย่างสอดคล้องกัน 

 ด้านการเข้าถึงข้อมูล บริการหรือการส่งเสริมจากภาครัฐ เช่น เรียนรู้จากประเทศญี่ปุ่นในการจัดทํา
ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับมาตรการการให้ความช่วยเหลือต่างๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน  
ผ่านทางเว็บไซต์ “Mirasapo”  

 ด้านบุคลากร เช่น การสร้างความร่วมมือกับ SMRJ ของญี่ปุ่น เพ่ือเรียนรู้การสร้างระบบที่ปรึกษา
ธุรกิจ SMEs โดยมีหลักสูตรอบรมที่ปรึกษา มีกระบวนการสอบ การข้ึนทะเบียนและการออก
ใบอนุญาต ซึ่งดูแลโดยภาครัฐอย่างเป็นระบบ 

 เรียนรู้กลไกในการให้ความช่วยเหลือ SMEs อย่างครบวงจร จากประเทศท่ีประสบความสําเร็จ เช่น 
SMEA ของไต้หวัน 

   หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กสอ. สพว. เช่ือมโยงกับ สสว. 
   ระยะเวลาที่ดําเนินการ: 2 ปี 

  ตัวช้ีวัด:  
(1)  มีการนําเอาบทเรียนด้านต่างๆ ไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนหน่ึงของแผนการส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 4 (2560-2564) 
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 กลยุทธ์ที่ 2 การทํา business matching ที่เกิดประโยชน์จริงกับ SMEs ตัวอย่างแผนงานภายใต้ 
กลยุทธ์น้ี ได้แก่ 
 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาฐานข้อมูล SMEs ที่คัดเลือกแล้วว่าเป็นผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพ เพ่ือนําไป
แลกเปลี่ยนกับหน่วยงานพัฒนา SMEs ของประเทศเป้าหมายต่างๆ เช่น SME Department ของกัมพูชา, 
SME Corporation Malaysia, Agency for SME Development (ASMED) ของเวียดนาม เป็นต้น  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กสอ. เป็นเจ้าภาพ โดยขอความร่วมมือจาก สพว. สทย. สอห. สสท. 
สพต. สฟอ. สยย. สลท. ในเรื่องฐานข้อมูล SMEs ในอุตสาหกรรม
ต่างๆ 

   ระยะเวลาที่ดําเนินการ: 3 ปี 
  ตัวช้ีวัด:  

(1)  มีฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ของผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่มีศักยภาพ 
(2)  มีฐานข้อมูลผู้ประกอบการ SMEs ของประเทศเป้าหมายที่มีความพร้อมและสมบูรณ์ 

 
แผนงานที่ 2  การทํา business matching ที่เกิด business จริง กล่าวคือมีการวางแผนระยะยาวเนื่องจาก
การตัดสินใจทางธุรกิจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่นและนําไปสู่การเกิดธุรกิจ
ร่วมกัน โดยมีความชัดเจนว่าเราต้องการอะไรจากเขา เขาจะได้อะไรจากเราและต้องการ match กับ
ผู้ประกอบการลักษณะไหน รวมถึงมีการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยอย่างเพียงพอ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กสอ. เป็นเจ้าภาพ โดยขอความร่วมมือจาก สพว. สทย. สอห. สสท. 
สพต. สฟอ. สยย. สลท. ในการวางยุทธศาสตร์เรื่อง business 
matching และการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ 

   ระยะเวลาที่ดําเนินการ: 3 ปี 
   ตัวช้ีวัด:  

(1)  มียุทธศาสตร์การทํา business matching ในระยะยาว 
(2)  มีการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยให้มีความเข้าใจในเรื่องร่วมลงทุนระหว่าง

ประเทศ  
 
 กลยุทธ์ที่ 3 การเช่ือม SMEs เข้ากับ supply chain ของอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-curves, Clusters) 
กลยุทธ์น้ีจะเป็นการสร้างโอกาสให้กับ SMEs ในการเช่ือมต่อเข้ากับ supply chain ของอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่
จะเกิดขึ้น ซึ่งจะประกอบด้วยแผนงานดังต่อไปน้ี 
 
แผนงานที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี โดยการทํา MOU กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนใน
ต่างประเทศที่มีความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยใช้ model Train the Trainers เน่ืองจาก SMEs ไทย
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ส่วนมากมีขนาดเล็กและบุคลากรอาจจะยังไม่มีความพร้อม จึงอาจต้องส่งบุคลากรที่มีความพร้อมจากภาครัฐ
หรือจากบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรที่พร้อมกว่า ไปฝึกอบรมในต่างประเทศแล้วมาถ่ายทอดความรู้ให้ 
SMEs อีกทอดหน่ึง แผนงานน้ีเป็นการสร้างความพร้อมให้กับ SMEs ไทย เพ่ือให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น จน
สามารถเข้าไปเช่ือมต่อกับ supply chain ของอุตสาหกรรมศักยภาพต่างๆ ได้   
   หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กสอ. สพว. สทย. สพช. สรอ. 
   ระยะเวลาที่ดําเนินการ:  
  ตัวช้ีวัด:  

(1)  มี Trainers ซึ่งอาจจะเป็นบุคลากรภาครัฐหรือบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ 
สามารถนําองค์ความรู้ที่ได้มาไปถ่ายทอดให้ SMEs อีกทอดหน่ึง 

 
แผนงานที่ 2  การระบุช่องทางที่ SMEs สามารถเข้าไปเช่ือมกับ supply chain ของอุตสาหกรรมใหม่เหล่าน้ี 
เ ช่น การเป็น supplier การเป็น service outsourcer ฯลฯ และส่งเสริมให้ SMEs เข้าไปมีส่วนร่วม 
ตัวอย่างเช่นการเป็น supplier ให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่ การระบุบริการบางอย่างที่เก่ียวเน่ืองกับการผลิต
เช่น การซ่อมบํารุง การขนส่งและ logistics การบริหารงานบุคคล ฯลฯ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่หลาย
แห่งได้พยายาม outsource กิจกรรมเหล่าน้ี เพ่ือตนเองจะได้ focus กับ core business ของตน ช่องทางน้ี
เป็นโอกาสของ SMEs ที่จะเข้าไปให้บริการเหล่าน้ีได้ 
   หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กสอ. สพว. สทย. สอห. สสท. สพต. สฟอ. สยย. สลท. 
   ระยะเวลาที่ดําเนินการ: 3 ปี 

  ตัวช้ีวัด:  
(1) จํานวน SMEs ไทยที่เข้าไปเช่ือมต่อกับ supply chain ของอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-

curves, Clusters) 

 
 กลยุทธ์ที่ 4 การศึกษาและส่งเสริม business model ใหม่ๆ สําหรับ SMEs ปัจจุบันใน
ต่างประเทศ ได้เกิด business model ใหม่ๆ สําหรับ SMEs ที่ไทยสามารถเรียนรู้และนํามาส่งเสริมให้ SMEs 
ไทยได้ โดยอาจมีแผนงานดังต่อไปนี้ 
 
แผนงานท่ี 1 ศึกษาบทเรียนจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี กรณี SMEs ที่ประสบความสําเร็จในการสร้าง 
creative/cultural products และผลักดันให้เป็นนโยบายในการพัฒนา SMEs   

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กสอ. สพว. ร่วมกับ สสว. 
  ระยะเวลาที่ดําเนินการ: 1 ปี 

   ตัวช้ีวัด:  
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(1)  ไ ด้บทเรียนและแผนปฏิบั ติการในการสร้าง  creative/cultural products จาก
ต่างประเทศ 

(2)  นําบทเรียนที่ได้ไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนหน่ึงของแผนปฏิบัติการการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมฉบับที่ 4 (2560-2564) 

 
แผนงานที่ 2  ศึกษาบทเรียนการสร้าง cluster ของ SMEs เช่นการรวมกลุ่มของ SME ในภาคธุรกิจประเภท
เดียวกันให้เป็น “Connector Hub Businesses” ในกรณีประเทศญี่ปุ่น หรือการรวมกลุ่มกัน เป็น cluster ใน
การออกไปลงทุนในต่างประเทศกรณีไต้หวัน และผลกัดันให้เป็นนโยบายในการพัฒนา SMEs 

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กสอ. สพว. ร่วมกับ สสว. 
  ระยะเวลาที่ดําเนินการ: 1 ปี 

  ตัวช้ีวัด:  
(1)  มีการนําบทเรียนเร่ืองการสร้าง cluster ของ SMEs มาประกอบเข้ากับการดําเนินงาน

ตามแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 4 (2560-2564) 
 

แผนงานที่ 3  ศึกษา  business model ใหม่ๆ  ของ SMEs จากต่างประเทศ และเผยแพร่แนวความคิด
ดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการ  

 SMEs ที่มี business model ที่สอดคล้องกับ mega trend ของโลก7  

 Business model ของ SMEs ในภาคบริการอ่ืนๆ เช่นการท่องเที่ยว real estate development 
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กสอ. สพว. 
  ระยะเวลาที่ดําเนินการ: 3 ปี 
  ตัวช้ีวัด:  

(1)  จํานวน SMEs ที่มี business model ใหม่ๆ เพ่ิมมากขึ้น 
 

2.4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การใช้ความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อส่ง เสริมการเ ช่ือมโยง
ภาคอุตสาหกรรมไทยกับต่างประเทศ 

 

 นอกจากการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือสร้างจุดแข็งและลดจุดอ่อนให้แก่
ภาคอุตสาหกรรมไทยแล้ว กระทรวงอุตสาหกรรมควรแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือสร้างโอกาส 
โดยเฉพาะโอกาสในการเช่ือมโยงภาคอุตสาหกรรมไทยกับต่างประเทศ เน่ืองจากห่วงโซ่การผลิตในปัจจุบันมี

                                                 
7  สพว. ได้ระบุ Mega trend ของโลก ไว้ดังต่อไปน้ี แนวโน้มการใช้วิถีชีวิตแบบคนเมือง (Urbanization) เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) พลังผู้หญิงขับเคล่ือนเศรษฐกิจ (She-economy) ระบบขนส่งความเร็วสูงและโลจิสติกส์ (Hi-Speed & 
Coverage Logistics) ชีวิตในโลกแห่งดิจิทัล (Digital Lifestyle)  
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ความเช่ือมโยงกันในหลายประเทศ หากไทยสามารถเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของห่วงโซ่การผลิตระดับภูมิภาคหรือ
ระดับโลกก็จะช่วยพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวผ่านข้อจํากัดต่างๆ อาทิ ทรัพยากร
ภายในประเทศที่มีอยู่อย่างจํากัด ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ขนาดของตลาดภายในประเทศ เป็นต้น 
นอกจากน้ี การเช่ือมโยงกับต่างประเทศจะช่วยให้อุตสาหกรรมไทยมีช่องทางในการดําเนินธุรกิจมากย่ิงขึ้น อีก
ทั้งการเช่ือมโยงกับต่างประเทศยังจะช่วยให้อุตสาหกรรมไทยสามารถพัฒนาไปพร้อมกับแนวโน้มของ
อุตสาหกรรมของโลก  
 

ส่วนการเช่ือมโยงในบริบทของอาเซียน ไทยมีความต้องการจะเป็นศูนย์กลางอาเซียน (Asean Hub) 
ในหลายด้าน อาทิ การจัดต้ังศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ การจัดต้ังศูนย์อบรมแห่งอาเซียน 
(Training Center) เป็นต้น อีกทั้งมียุทธศาสตร์รายอุตสาหกรรมอาเซียนที่จะผลักดันอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ของไทยเข้าไปมีบทบาทในเวทีอาเซียน เช่น อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ 
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การเช่ือมโยงเหล่าน้ีจะเกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็
ต่อเมื่อไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีทั้งด้านกายภาพและด้านดิจิทัล จากท่ีมาและความสําคัญ
ของประเด็นดังกล่าวจึงนําไปสู่ยุทธศาสตร์รองทั้ง 3 เรื่อง ได้แก่    

 ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การเช่ือมโยงอุตสาหกรรมไทยเข้ากับ supply chain ระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 การเป็น ASEAN Hub ในด้านต่างๆ ที่ไทยมีศักยภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2.3 การสร้างความพร้อมทางโครงสร้างพ้ืนฐานในการเช่ือมโยง 
  
 2.4.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยเข้ากับ supply chain ระดับภูมิภาค
และระดับโลก  
  
 ปัจจุบันนโยบายอุตสาหกรรมของไทยได้ให้ความสําคัญกับการเช่ือมโยงอุตสาหกรรไทยเข้ากับ
เศรษฐกิจโลก ส่งเสริมให้ไทยเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของห่วงโซ่การผลิตโลก (Global Value Chain) โดยส่งเสริม
การลงทุนเพ่ือขยายฐานการผลิตทั้งในและนอกประเทศ หวังให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในภูมิภาค 
ในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทยไปลงทุนในต่างประเทศ หน่วยงานและสถาบัน
ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมควรช่วยเหลือในการเป็นหน่วยงานอํานวยความสะดวกข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงลึก 
ที่ไม่สามารถหาได้จากหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนอ่ืนๆ และหาแนวทางการร่วมมือหรือจับคู่ธุรกิจระหว่าง
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ นอกจากการลงทุนขยายฐานการผลิตแล้ว เราอาจใช้
โมเดลการเช่ือมโยงโดยการเข้าไปเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา Supply Chain ให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศใน
เรื่องที่ไทยมีศักภาพ จากรายละเอียดของยุทธศาสตร์ดังกล่าว ถูกถ่ายทอดมาเป็นกลยุทธ์ใน 2 เรื่อง ดังน้ี 
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o กลยุทธ์ที่ 1 การขยายหรือย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ สําหรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
และมีความพร้อม 

o กลยุทธ์ที่ 2 การเข้าไปเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา Supply chain ระดับภูมิภาคหรือระดับโลก 
 

กลยุทธ์ที่ 1 การขยายหรือย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ สําหรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและมี
ความพร้อม เน่ืองจากการตัดสินใจขยายการลงทุนหรือฐานการผลิตของผู้ประกอบการ ต้องอาศัยความรู้ความ
เข้าใจบริบทอุตสาหกรรมน้ันๆ ในต่างประเทศ หน่วยงานและสถาบันฯ มีหน้าที่ช่วยเหลือ สนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการขยายการลงทุน โดยการทําความร่วมมือกับหน่วยงานรายอุตสาหกรรมใน
ต่างประเทศ เพ่ือเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและเข้าใจกระบวนการลงทุนในประเทศนั้นๆ นอกจากน้ีอาจช่วย
ผู้ประกอบการในเชิงจับคู่ธุรกิจ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือแบบ B to B  ตัวอย่างแผนงาน เช่น  
 
แผนงานท่ี 1 การทําความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหรือสถาบันฯ รายอุตสาหกรรมของไทยกับหน่วยงาน 
counterpart ในต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมน้ันๆ อาทิ หน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน สมาคม
ผู้ประกอบการ เป็นต้น เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก โดยเฉพาะข้อมูลเฉพาะรายอุตสาหกรรมที่มีนัยต่อการ
ตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบการ เช่น ข้อมูลตลาด กฎหมาย นโยบายรัฐ ข้อมูลผู้ประกอบการ เป็นต้น หรือ
การสร้างความร่วมมือเพ่ือศึกษา Model ของญี่ปุ่นที่สามารถต้ัง Japan desk ในหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจเข้า
ไปลงทุน เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่นักลงทุนจากญี่ปุ่น 
 
กรณีตัวอย่าง ญี่ปุ่นเข้ามาต้ัง Japan desk ในหน่วยงานของไทย เช่น กสอ. เพ่ือให้ข้อมูลและความช่วยเหลือ
แก่นักลงทุนญี่ปุ่นที่สนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยหรือต้องการขยายตลาดภายในอาเซียน 
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สอน. กพร. กสอ. สอห. สสท. สยย. สฟอ. สลท. สพว. สพต.    
  ระยะเวลาดําเนินการ: 5 ปี 
  ตัวช้ีวัด:  

(1) ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ พอใจกับข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากหน่วยงานและสถาบัน 
 
แผนงานท่ี 2 ส่งเสริมการร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยกับต่างประเทศ สําหรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและ
มีความพร้อม หน่วยงานและสถาบันควรสนับสนุนหรืออํานวยความสะดวกให้เกิดความร่วมมือในลักษณะ B to 
B เพ่ือร่วมกันลงทุนขยายหรือย้ายฐานการผลิตทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงการร่วมกันขยายการลงทุนเข้า
ไปในประเทศที่สาม ตัวอย่างเช่น การขยายฐานการผลิตบางส่วนไปยังต่างประเทศ ไทยอาจจับมือร่วมลงทุนกับ
ญี่ปุ่นเพ่ือเข้าไปขยายฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นต้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กสอ. สอน. กพร. สอห. สสท. สยย. สฟอ. สพต. 
  ระยะเวลาดําเนินการ: 3 ปี 
  ตัวช้ีวัด:  
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(1) แต่ละหน่วยงานมีแผนงานหรือวิธีการในการสนับสนุนให้ภาคเอกชนไทยกับประเทศที่
สาม ในการขยายหรือย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

กลยุทธ์ที่ 2 การเข้าไปเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา Supply chain ระดับภูมิภาคหรือระดับโลก ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ในการเช่ือมโยง Supply chain ในระยะยาว ไทยเข้าไปช่วยเหลือทั้งในแง่ขององค์ความรู้ การ
พัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีบางอย่าง เน้นไปที่อุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพและกลุ่มประเทศเป้าหมายที่
ไทยมีโอกาสขยายการเช่ือมโยงไปยังประเทศเหล่าน้ัน ซึ่งจะช่วยเสริมภาพลักษณ์และบทบาทความเป็นผู้นําใน
อุตสาหกรรมต่างๆ ของไทย ซึ่งรายละเอียดแผนการดําเนินงานมีดังน้ี 
 
แผนงานที่ 1 การสร้างความร่วมมือลักษณะให้ความช่วยเหลือกับต่างประเทศ ในอุตสาหกรรมที่ไทยมี
ศักยภาพ โดยเข้าไปในรูปแบบการเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา Supply chain ร่วมกัน เช่น ไทยช่วยพัฒนา
บุคลากร การถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การช่วยวางระบบงานด้านการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐาน เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ในการเช่ือมต่อ supply chain ในอนาคต อาจจะเป็นการทําความร่วมมือ
โดยตรงหรือการเข้าไปช่วยเหลือผ่านการสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศ 
 
กรณีตัวอย่าง  จากการเป็นสมาชิกของ UNIDO ของ สสท. ได้เข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับการทําเส้นใย
ธรรมชาติให้แก่ประเทศเมียนมา เช่น เรื่องการทํา Eco textile จากเส้นใยบัว เป็นต้น 
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กสอ. สทย. สมอ. สสท. สอน. กพร. สอห. สยย. สฟอ. สพต. 
  ระยะเวลาดําเนินการ: 3 ปี 
  ตัวช้ีวัด:  

(1) แต่ละหน่วยงานมีการวางแผนและมีแผนงานในการให้ความช่วยเหลือเพ่ือพัฒนา
อุตสาหกรรมในต่างประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมไทย 
 

 2.4.2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 การเป็น ASEAN Hub ในด้านต่างๆ ที่ไทยมีศักยภาพ   
 
 สําหรับบทบาทของไทยในอาเซียน ประเทศไทยต้องการที่จะเป็นศูนย์กลางอาเซียนในหลายด้าน ทั้ง
การผลิต การค้าและการลงทุน ภาคอุตสาหกรรมของไทยได้มีการเสนอแนวคิดในการเป็นศูนย์กลางอาเซียน ใน
เรื่องของการจัดต้ังคลังหรือศูนย์กระจายสินค้าตามแนวเขตเศรษฐกิจพิเศษ การจัดต้ังศูนย์ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ การจัดต้ังศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและเทคโลยีขั้นสูง และการ
จัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมในอาเซียน สําหรับกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์น้ีจะเป็นการแสวงหาความร่วมมือกับ
ต่างประเทศเพ่ือผลักดันบทบาทการเป็น ASEAN Hub ของไทย ได้แก่ 

o กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน  
o กลยุทธ์ที่ 2 การเป็นศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ ในอาเซียน 
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o กลยุทธ์ที่ 3 การเป็นศูนย์ฝึกอบรมแห่งอาเซียน (ASEAN Training Center) โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมที่ไทยมีความชํานาญ  

 
 กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน ตัวอย่างแผนงาน เช่น  
 
แผนงานที่ 1 การสร้างความร่วมมือหรือการเพ่ิมบทบาทในการเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ เพ่ือมุ่งให้
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อภาคอุตสาหกรรมไทย จากการเป็นศูนย์กลางทางวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีให้กับประเทศเพ่ือนบ้าน การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมหรือสัมมนาระหว่างประเทศ เช่น การจัด
สัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ การจัดประกวดในระดับโลก เป็นต้น 
 
กรณีตัวอย่าง   

 กสอ. เป็นสมาชิกขององค์กรบรรจุภัณฑ์โลก The World Packaging Organization (WPO) และเป็น
เจ้าภาพในการจัดการประกวดเร่ืองบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยทําได้ดี สามารถสร้างช่ือเสียงและ
ภาพลักษณ์ให้แก่ประเทศได้ 

 กพร. ต้องการการเป็นศูนย์กลางทางวิชาการของการทําเหมืองแร่ในอาเซียน เพ่ือนําไปสู่การเป็น
ศูนย์กลางการค้าการลงทุนในอาเซียนเรื่องเหมืองแร่ต่อไป ได้มีการประชุมวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลความรู้ และเทคโนโลยีต่างๆ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กสอ. สศอ. สอน. กพร. สอห. สสท. สยย. สฟอ. สลท. สพต. สพว. 
ระยะเวลาดําเนินการ: 3 ปี 
ตัวช้ีวัด:  
(1) หน่วยงานของไทยมีการจัดสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ 
(2) ไทยมีช่ือเสียงในการเป็นศูนย์กลางทางวิชาการในอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ 

 
 กลยุทธ์ที่ 2 การเป็นศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ การจัดต้ังศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์
โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ เพ่ือยกระดับสินค้าภายในประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ผู้บริโภคและนักลงทุนจากต่างประเทศ แสดงถึงความพร้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ การจัดต้ังศูนย์
ทดสอบฯ ต้องคํานึงถึงความต้องการใช้ของผู้ประกอบการในแต่ละภาคอุตสาหกรรม และพิจารณาว่าจะ
ทดสอบเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคเพียงอย่างเดียว หรือต้องการยกระดับตัวสินค้า หากต้องการทดสอบเพ่ือยกระดับ
สินค้าก็จําเป็นต้องมีศูนย์ทดสอบกลาง เพ่ือลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการและแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมของ
ประเทศ ส่วนการแสวงหาความร่วมมือต่างประเทศนั้นขึ้นกับอุตสาหกรรมว่ามีจุดอ่อนตรงไหน แล้วต้องการนํา
ความได้เปรียบของต่างประเทศมาช่วยเหลืออย่างไร ปัจจุบันไทยกําลังพัฒนาศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อ
แห่งชาติ ตัวอย่างแผนงานการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในเรื่องน้ี  
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แผนงานที่ 1 การระบุผลิตภัณฑ์ที่อาเซียนยังขาดศูนย์ทดสอบ ในขณะที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการจัดต้ัง
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เหล่าน้ัน อาทิ ศูนย์ทดสอบยางล้อ ศูนย์ทดสอบสําหรับสินค้าเหล็ก ศูนย์ทดสอบเบรก 
โดยอาศัยความร่วมมือในการจัดจ้างที่ปรึกษาจากต่างประเทศในผลิตภัณฑ์ที่ไทยไม่มีความเช่ียวชาญเพียงพอ 
 
กรณีตัวอย่าง  ในการพัฒนาศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ สยย. ได้จัดจ้างที่ปรึกษา Idelta จาก
สเปน ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลก ช่วยวางระบบศูนย์ทดสอบ การออกแบบสนามและการใช้เทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  สมอ. สรอ. สยย. และสถาบันรายอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับ 
 ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการมีศูนย์ทดสอบ 

  ระยะเวลาดําเนินการ: 5 ปี 
  ตัวช้ีวัด:  

(1) ไทยมีแผนพัฒนาศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ ไ ด้รับการยอมรับจาก
ต่างประเทศ 

 
 กลยุทธ์ที่ 3 การเป็นศูนย์ฝึกอบรมแห่งอาเซียน (Training Center) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ไทย
มีความชํานาญ  ตัวอย่างแผนงาน เช่น 
 
แผนงานที่ 1 การจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมเพ่ือให้องค์ความรู้ด้านมาตรฐาน ระบบการจัดการต่างๆ และมาตรการ
ทางการค้าที่สําคัญ อาจเร่ิมจากการทําความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือให้ความช่วยเหลือในแง่ของการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ฝึกอบรมบุคลากร เช่น การทําความร่วมมือกับหน่วยงานด้านมาตรฐานในประเทศเพ่ือน
บ้าน การให้บริการแก่เอกชนในต่างประเทศที่สนใจ เป็นต้น 
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สมอ. สรอ. กสอ.  
  ระยะเวลาดําเนินการ: 5 ปี 
  ตัวช้ีวัด:  

(1) ไทยเป็นศูนย์ฝึกอบรมแห่งอาเซียน โดยเฉพาะเรื่องมาตรฐาน ระบบการจัดการ และ
มาตรการทางการค้าที่สําคัญ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ ไทยมีศักยภาพ เช่น 
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นต้น 

(2) จํานวนบุคลากรจากต่างประเทศที่เข้าฝึกอบรม 
 

 2.4.2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 2.3 การสร้างความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมโยง 
 
 เพ่ือให้การเช่ือมโยงของภาคอุตสาหกรรมไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานภาครัฐจําเป็นต้อง
วางแผนและหาช่องทางในการลดอุปสรรค และอํานวยความสะดวกในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้แก่
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ผู้ประกอบการ นอกจากการให้ความสําคัญกับโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ เช่น การคมนาคมขนส่งแล้ว ยัง
ต้องให้ความสําคัญกับการเช่ือมโยงผ่านดิจิทัลอีกด้วย เช่น การเช่ือมโยงด้านขอมูลข่าวสาร การเช่ือมระบบ 
โลจิสติกส์ การเช่ือมโยงด้านธุรกรรมการเงิน เป็นต้น เน่ืองจากบริบทในการดําเนินธุรกิจในปัจจุบันมีเรื่อง
เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเข้ามาเก่ียวข้อง ไทยควรสร้างความร่วมมือเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในทั้ง
สองด้าน ในยุทธศาสตร์น้ีจะประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ได้แก่ 

o กลยุทธ์ที่ 1 การแก้ไขปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพในการเช่ือมโยง และเพ่ิมการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ   

o กลยุทธ์ที่ 2 การเช่ือมโยงการผลิตและการตลาดระหว่างประเทศด้วยระบบดิจิทัล 
 
 กลยุทธ์ที่ 1 การแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในการเช่ือมโยง และเพิ่มการใช้
ประโยชน์พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ แม้ว่าอาเซียนจะเปิดเสรีการค้าการลงทุนแล้ว แต่ในทางปฏิบัติยังคงมี
ปัญหาและความไม่สะดวกในการเชื่อมโยงกัน อาทิ ระบบคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศ กฎระเบียบที่
แตกต่างกัน ระบบเอกสารท่ียังไม่เช่ือมโยงกัน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม อาเซียนได้มีความพยายามจะกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติร่วมกันแต่ยังคงไม่เกิดผลเท่าไหร่นัก อุปสรรคต่างๆ เหล่าน้ี ยังส่งผลกระทบต่อนโยบาย
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ทําให้โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ฉะน้ัน ไทยควร
แสวงหาความร่วมมือเพ่ือลดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เหล่าน้ี  
 
แผนงานที่ 1 การทําความร่วมมือในอาเซียนเพ่ือกําหนดมาตรการในการขนส่งร่วมกัน อาจมีการทบทวนและ
บังคับใช้ MRA ต่างๆ เก่ียวกับการขนส่งและ logistics ภายใต้ GMS และ ASEAN ทั้งระบบเอกสาร การ
ประสานงาน กระบวนการขออนุญาต กฎระเบียบในการควบคุมการขนส่งต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็น
ต้น เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ และลดอุปสรรคที่ทําให้การใช้ประโยชน์พ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษไม่เต็มที่ 
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สศอ. กพร. กนอ. ร่วมกับกระทรวงคมนาคม 
  ระยะเวลาดําเนินการ: 5 ปี 
  ตัวช้ีวัด:  

(1) การร้องเรียนเรื่องความไม่สะดวกหรือปัญหาในการขนส่งระหว่างประเทศลดลง 
(2) อัตราการใช้ประโยชน์พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ิมขึ้น 

 
แผนงานที่ 2 การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อถ่ายทอดและเรียนรู้ระบบ logistics ที่มีประสิทธิภาพ 
เช่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบ การพัฒนาโลจิสติกส์ทางด้านการเงินคู่กับการพัฒนา 
โลจิสติกส์ทางกายภาพ เป็นต้น และส่งเสริมการทําความร่วมมือเพ่ือเช่ือมต่อระบบ logistics ระหว่างกัน เช่น 
โครงการส่งเสริมการใช้และเช่ือมระบบ (Backhauling) เพ่ือลดสัดส่วนรถว่ิงเที่ยวเปล่า 
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กพร. กสอ.  
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  ระยะเวลาดําเนินการ: 3 ปี 
  ตัวช้ีวัด:  

(1) อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยมีศักยภาพมากขึ้น 
(2) ไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านมีระบบ logistics ที่เช่ือมโยงกันและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
 กลยุทธ์ที่ 2 การเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดระหว่างประเทศด้วยระบบดิจิทัล ปัจจุบัน
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เป็นกุญแจสําคัญที่จะทําให้อุตสาหกรรม
สามารถพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด อีกทั้งยังช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการเช่ือมโยงการ
ผลิตและการตลาดกับผู้ประกอบการรายอ่ืนได้ทั่วโลก ฉะน้ันหน่วยงานของไทยควรมีบทบาทในการสนับสนุน
การนําเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมทั้งด้านการผลิตและการตลาด เพ่ือเช่ือมโยงอุตสาหกรรม
ไทยเข้ากับอุตสาหกรรมโลก ตัวอย่างแผนงาน เช่น 
 
แผนงานท่ี 1 แสวงหาความร่วมมือเพ่ือสนับสนุนการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมไทยกับตลาดผ่านระบบดิจิทัล เช่น 
การใช้ประโยชน์จาก cloud platform โดยการแสวงหาพันธมิตรกับต่างประเทศเพ่ือทํา marketing บน 
cloud platform เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการพาผู้ประกอบการไปแสดงสินค้าในต่างประเทศ หรือ
อาจจะก่อให้เกิดการจับคู่กันของธุรกิจ ผ่านระบบ Cloud 
 
กรณีตัวอย่าง  สพว. ทําความร่วมมือกับ TAOBAO เพ่ือนําสินค้าไทยเข้าระบบการค้าออนไลน์ของจีน  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กสอ. สพว. 
  ระยะเวลาดําเนินการ: 3 ปี 
  ตัวช้ีวัด:  

(1) ผู้ประกอบการไทยได้ใช้ประโยชน์จากช่องทางการตลาดแบบดิจิทัลมากข้ึน 
 
2.4.3  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนนุการทําความร่วมมือกับ

ต่างประเทศทีส่อดคล้องกับนโยบายการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศ 
 
 นอกจากการมีทิศทางในการทําความร่วมมือกับต่างประเทศที่มีทิศทางและความชัดเจนแล้ว สิ่งสําคัญ
คือการมีกลไกหรือระบบงานที่มีประสิทธิภาพมารองรับกระบวนการทําความร่วมมือกับต่างประเทศ เพ่ือให้
การทําความร่วมมือกับต่างประเทศน้ันสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ปัจจุบัน
กระบวนการทําความร่วมมือกับต่างประเทศน้ันมีปัญหาและอุปสรรคหลายอย่าง อาทิ ปัญหาด้านโครงสร้าง
องค์กรและอัตรากําลังคนที่ไม่เอ้ือต่อการสร้างความร่วมมือใหม่ๆ ขาดระบบการติดตามและประเมินผล
โครงการที่มีประสิทธิภาพ ขาดฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการวางนโยบายหรือยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรม ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการทําความร่วมมือ เป็นต้น ทั้งน้ี กระทรวง
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อุตสาหกรรมอาจใช้ความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อเป็นต้นแบบในการถอดบทเรียน เพ่ือนํามาพัฒนากลไก
ต่างๆ ให้มีความพร้อมต่อการทํางานในด้านต่างประเทศมากย่ิงขึ้น ยุทธศาสตร์น้ีจะประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์
ย่อยคือ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 หน่วยงานและสถาบันภายใต้เครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรมสามารถแสวงหา
ความร่วมมือกับต่างประเทศที่สอดคล้องกับนโยบาย Industry 4.0 และอุตสาหกรรมศักยภาพ 
(S-curves, Clusters) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศและระบบการประเมินผลโครงการความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานและสถาบันเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นในการทําความร่วมมือกับต่างประเทศ 

 
 ทั้งน้ี ในแต่ละยุทธศาสตร์ย่อยจะมีกลยุทธ์และแผนงานดังต่อไปน้ี 
 
 2.4.3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 หน่วยงานและสถาบันภายใต้เครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรมสามารถ
แสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศที่สอดคล้องกับนโยบาย Industry 4.0 และอุตสาหกรรมศักยภาพ 
(S-curves, Clusters) 
 

เน่ืองจากนโยบายด้านอุตสาหกรรมในปัจจุบันกล่าวถึงแนวความคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
รูปแบบใหม่ๆ เช่น Industry 4.0 รวมถึงอุตสาหกรรมศักยภาพต่างๆ (S-Curves, Clusters) เป็นต้น หลายสิ่ง
เหล่าน้ีเป็นประเด็นที่ค่อนข้างใหม่สําหรับภาคอุตสาหกรรมไทย ซึ่งยังขาดความชัดเจนในทางปฏิบัติ ทําให้การ
ดําเนินงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นไปตามการตีความหรือความเข้าใจของแต่ละหน่วยงาน 
ส่งผลให้การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมน้ันยังขาดความเข้าใจที่ตรงกัน นําไปสู่การดําเนินงานท่ีไม่
สอดคล้องกัน จึงจําเป็นต้องทําความเข้าใจร่วมกันถึงแนวความคิดต่างๆ เหล่าน้ี เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง หน่วยงานและสถาบันในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยช้ิน
น้ี สามารถพัฒนา agenda ของหน่วยงานตนเองที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวได้ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนา
โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศที่ตอบโจทย์นโยบายเหล่าน้ีได้  

 
นอกจากน้ี ปัญหาการทําความร่วมมือกับต่างประเทศที่สําคัญอีกอย่างหน่ึงคือ การขาดการ

ประสานงานข้ามหน่วยงาน หากจะทําความร่วมมือกับต่างประเทศในประเด็นที่เก่ียวข้องกับหลายหน่วยงาน
ควรมีกลไกในการประสานงานระหว่างหน่วยงานในประเทศก่อน เพ่ือให้การแสวงหาความร่วมมือกับ
ต่างประเทศน้ันเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากน้ี ควรระบุคู่สัญญาที่ชัดเจนว่าต้องการทําความร่วมมือกับใคร 
และควรทําความร่วมมือในระดับไหน ยุทธศาสตร์น้ีจะประกอบด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
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o กลยุทธ์ที่ 1 หน่วยงาน/สถาบันภายใต้เครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรมมีแนวทางที่ชัดเจน
สําหรับหน่วยงานของตน ในการแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศที่สนับสนุนนโยบาย 
Industry 4.0 และอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-curves, Clusters)  

o กลยุทธ์ที่ 2 การมีกลไกในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน/สถาบันเพ่ือสร้างทีมงานที่
ประกอบด้วยหลายหน่วยงานในการออกไปทําความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมถึงการ
แสวงหาระดับความร่วมมือในระดับที่เหมาะสมเช่นอาจเป็น ระดับ Ministry to Ministry 
หรือ G to G 

 
กลยุทธ์ที่ 1 หน่วยงาน/สถาบันภายใต้เครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรมมีแนวทางท่ีชัดเจนสําหรับ

หน่วยงานของตน ในการแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศที่สนับสนุนนโยบาย Industry 4.0 และ
อุตสาหกรรมศักยภาพ (S-curves, Clusters) กลยุทธ์น้ีจะเร่ิมต้ังแต่การทําความเข้าใจกับแนวคิด Industry 
4.0 และอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-curves, Clusters) ลงมาจนถึงการที่หน่วยงาน/สถาบันต่างๆ สามารถ
พัฒนาโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวได้ (ดูภาพที่ 2.4 (ข) ประกอบ) 
โดยกลยุทธ์น้ีจะมีแผนงานดังต่อไปน้ี 
 
แผนงานท่ี 1 การจัดสัมมนาระดับนานาชาติโดยเชิญผู้เช่ียวชาญด้าน Industry 4.0 และอุตสาหกรรมศักยภาพ
เพ่ือทําความชัดเจนกับแนวความคิด และเทคโนโลยีที่จําเป็น โดยมีการจัด working group ในแต่ละเรื่องเพ่ือ
ทํางานต่อเน่ืองจากการสัมมนา (ดูภาพที่ 2.4 (ก) ประกอบ)  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  สศอ. เป็นเจ้าภาพ โดยประสานงานกับ หน่วยงาน/สถาบันอ่ืนๆ 
ภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

  ระยะเวลาที่ดําเนินการ: 1 ปี 
  ตัวช้ีวัด:  

(1)  มีการจัดสัมมนาและ working group ดังกล่าว 
(2)  ผู้เข้าร่วมสัมมนา (หน่วยงานและสถาบันภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม) มีความ

ชัดเจนในตัวแนวความคิด และสามารถใช้ประโยชน์จาก working group ในการพัฒนา 
agenda ของหน่วยงานตน ตามแผนงานที่ 2 

 
แผนงานท่ี 2  หน่วยงาน/สถาบันรายอุตสาหกรรม ทําการวิเคราะห์อุตสาหกรรมของตน เพ่ือจัดลําดับ
เทคโนโลยีที่มีความจําเป็นก่อน-หลัง (prioritization) และคัดเลือกระดับความลึกของเทคโนโลยี (depth) ที่
เหมาะสมกับสถานะของอุตสาหกรรมของตน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนา agenda ในการทําความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ โดยผลักดันให้เป็นส่วนหน่ึงของ roadmap ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน cluster ต่างๆ กรณี
สถาบันแนวนอนเช่น สทย. สพช. ให้มีการระบุ foundation technology ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสม
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สําหรับอุตสาหกรรมไทยในภาพรวม ทั้งน้ีต้องมีการะบุหน่วยงาน/ประเทศ เป้าหมายและระดับของความ
ร่วมมือที่เหมาะสมด้วย (ดูภาพที่ 2.4 (ก) ประกอบ) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สอห. สสท. สพต. สฟอ. สยย. สลท. สทย. สพช. 
  ระยะเวลาที่ดําเนินการ: 2 ปี 

  ตัวช้ีวัด:  
(1)  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบมี agenda ที่ชัดเจนของหน่วยงานตนในการทําความร่วมมือกับ

ต่างประเทศเพ่ือรองรับ แนวความคิด Industry 4.0 และ อุตสาหกรรมศักยภาพ (S-
curves, Clusters)  

(2)  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบสามารถพัฒนาโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศดังกล่าว 
อย่างน้อย 1 โครงการ/หน่วยงาน โดยสามารถระบุประเด็นที่จะทําความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ จะทําความร่วมมือในลักษณะไหน และจะทําความร่วมมือกับใคร 

 
กลยุทธ์ที่ 2 การมีกลไกในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน/สถาบันเพ่ือสร้างทีมงานที่ประกอบด้วย

หลายหน่วยงานในการออกไปทําความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมถึงการแสวงหาระดับความร่วมมือในระดับที่
เหมาะสมเช่นอาจเป็น ระดับ Ministry to Ministry หรือ G to G กลยุทธ์น้ีจะหมายถึงการมีกลไกในการ
ทํางานข้ามหน่วยงานในการออกไปทําความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยจะมีแผนงานดังต่อไปน้ี 
 
แผนงานท่ี 1 การมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมในการทํางานข้ามหน่วยงาน เช่น การจัดกลุ่มหน่วยงาน/สถาบัน
ตามภารกิจ (เช่นตามอุตสาหกรรมศักยภาพ) มีหน่วยงานที่มี mandate ในการเป็นผู้นําในการประสานงาน มี
การจัดสรรงบประมาณตามกลุ่ม  (ดูภาพที่ 2.4 (ข) ประกอบ) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ทุกหน่วยงาน/สถาบันภายใต้สังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม 
  ระยะเวลาที่ดําเนินการ: 2 ปี 

  ตัวช้ีวัด:  
(1)  มีโครงสร้างพ้ืนฐานตามแผนงานครบถ้วน 

 
แผนงานท่ี 2  การแสวงหาหน่วยงาน/ประเทศ เป้าหมายและระดับของความร่วมมือที่เหมาะสม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ทุกหน่วยงาน/สถาบันภายใต้สังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม 
  ระยะเวลาที่ดําเนินการ: 2 ปี 

  ตัวช้ีวัด:   
(1)  แต่ละกลุ่มมีหน่วยงาน/ประเทศ เป้าหมายและระดับของความร่วมมือที่เหมาะสม 
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2.4.3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศและระบบการประเมินผลโครงการ
ความร่วมมือกับต่างประเทศ 

 
 ปัจจุบันข้อมูลความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรมถูกจัดเก็บอย่างกระจัดกระจาย
โดยหน่วยงานหรือสถาบันที่รับผิดชอบในเรื่องน้ันๆ ไม่มีการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลร่วมกัน ส่งผลให้เวลาที่ผู้นํา
ของประเทศหรือผู้บริหารของกระทรวงเดินทางไปเยือนต่างประเทศ หรือผู้นําจากต่างประเทศสนใจมาทํา
ความร่วมมือกับไทย ทางกระทรวงก็จะไม่ทราบว่าปัจจุบันมีความร่วมมือกับต่างประเทศในด้านใดและทํากับ
ใครอยู่บ้าง จะต้องรวบรวมข้อมูลเป็นครั้งไป ทําให้ระบบการทํางานด้านต่างประเทศของกระทรวงน้ันขาด
ประสิทธิภาพ อีกทั้งการดําเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศส่วนใหญ่ขาดการติดตามและประเมินผล ทําให้
ไม่ทราบว่าความร่วมมือที่ทําอยู่น้ันบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือไม่ และโครงการความร่วมมือบาง
ประเภท โดยเฉพาะความร่วมมือแบบ MOU ส่วนใหญ่เป็นการเซ็นความร่วมมือไว้แต่ไม่เกิดกิจกรรมในทาง
ปฏิบัติ ทําให้ไทยเสียประโยชน์ที่ควรจะได้รับจากความร่วมมือเหล่าน้ี  
 

การมีฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีรวบรวมข้อมูลโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของหน่วยงานและ
สถาบันเครือข่ายภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมโดยจัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน จะช่วยให้กระทรวง
อุตสาหกรรมสามารถนําข้อมูลมาใช้ได้สะดวกและมองเห็นภาพรวมของความร่วมมือได้อย่างชัดเจน สามารถ
วางแผนการทําความร่วมมือในอนาคตได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งการมีระบบการประเมินผลจะช่วยให้การ
ดําเนินงานภายใต้ความร่วมมือน้ันมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น สามารถทราบได้ว่าการทําความร่วมมือในประเด็น
ต่างๆ ควรทํากับใครในลักษณะใดจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด และยังใช้ผลจากการประเมินมาเป็นส่วนหน่ึงของ 
KPI ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้อีกด้วย  
 

ยุทธศาสตร์น้ีจะประกอบด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
o กลยุทธ์ที่ 1 การจัดทําฐานข้อมูลความร่วมมือกับต่างประเทศของหน่วยงานและสถาบัน

เครือข่ายภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเป็นระยะ  
o กลยุทธ์ที่ 2 มีระบบประเมินผลโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศและใช้ส่วนหน่ึงของ

ระบบประเมินผลเป็น KPI ของหน่วยงาน 
 
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดทําฐานข้อมูลความร่วมมือกับต่างประเทศของหน่วยงานและสถาบันเครือข่ายภายใต้

สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเป็นระยะ กลยุทธ์น้ีมีแผนงานดังต่อไปน้ี 
 
แผนงานที่ 1 การรวบรวมข้อมูลโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเพ่ิมขั้นตอนการกรอกรายละเอียด
และการปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทําความร่วมมือกับต่างประเทศ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ทุกหน่วยงาน/สถาบันภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
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  ระยะเวลาที่ดําเนินการ: ไม่มกํีาหนดสิ้นสุด 
  ตัวช้ีวัด:   

(1)  ในกระบวนการทําความร่วมมือกับต่างประเทศทุกครั้งต้องมีขั้นตอนการรายงานข้อมูล
โครงการความร่วมมือลงในฐานข้อมูลฯ รวมถึงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องมีการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลฯ 

 

กลยุทธ์ที่ 2 มรีะบบประเมินผลโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศและใช้ส่วนหน่ึงของระบบ
ประเมินผลเป็น KPI ของหน่วยงาน กลยุทธ์น้ีมีแผนงานดังต่อไปน้ี 

 
แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบประเมินผลโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ และใช้ส่วนหน่ึงของระบบ
ประเมินผลเป็น KPI ของหน่วยงาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สศอ. สปอ. 
  ระยะเวลาที่ดําเนินการ: 2 ปี 

  ตัวช้ีวัด:   
(1)  มีระบบประเมินผลโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ และใช้ส่วนหนึ่งของระบบ

ประเมินผลเป็น KPI ของหน่วยงาน 
 

2.4.3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานและสถาบันเครือข่ายให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึน้ในการทําความร่วมมือกับต่างประเทศ 

 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับหน่วยงานและสถาบันเครือข่ายพบว่าอุปสรรคของการทําความร่วมมือกับ
ต่างประเทศมาจากปัญหาเชิงโครงสร้าง กระบวนการทํางานและกฎระเบียบต่างๆ ที่ไม่เอ้ืออํานวย ในเชิง
โครงสร้างส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาหลักสําหรับสถาบันเครือข่ายซึ่งมีสถานะเป็นอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ โดย
งบประมาณส่วนหน่ึงจะได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐ แต่หลักๆ แล้วสถาบันเครือข่ายจะต้องหารายได้ของ
ตนเอง ส่วนการย่ืนของบประมาณต้องผ่านสํานักงบประมาณฯ ซึ่งอาจได้งบไม่เต็มตามจํานวนที่เสนอไป และ
ปัจจุบันการทําความร่วมมือกับต่างประเทศของไทยไม่ค่อยได้รับความช่วยเหลือในรูปตัวเงิน เพราะถูกมองว่า
เป็นประเทศที่พัฒนาและมีศักยภาพทางการเงินแล้ว 
 
  นอกจากน้ี ยังมีปัญหาในเชิงกระบวนการเนื่องจากใช้เวลานาน ทั้งในแง่ของการเสนอโครงการและ
การของบประมาณที่จะต้องทําล่วงหน้าเป็นปี ปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้าง
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องค์กรทั้งหน่วยงานและสถาบันเครือข่าย คาดว่าจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านโครงสร้าง สถานะองค์กร 
กระบวนการทํางานและกฎระเบียบต่างๆ ที่จะช่วยให้การทําความร่วมมือกับต่างประเทศมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
 ประเด็นน้ีคณะผู้วิจัยไม่ได้ศึกษาเจาะลึกเน่ืองจากอยู่นอกขอบเขตของการศึกษา 
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บทท่ี 3  การสร้างฐานขอ้มูลความรว่มมือระหว่างประเทศของหน่วยงานและสถาบนั 
ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 
3.1  ที่มาและความสําคัญของฐานข้อมูล 

 
ในปัจจุบันหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้มีการรวบรวมข้อมูล

เก่ียวกับโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ประเด็นเจรจาที่ค้างอยู่ หรือข้อตกลงต่างๆ ที่แยกกันดําเนินการ
ไว้ในที่เดียวกัน เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอาจมีความร่วมมือด้านการส่งเสริม SME กับ JICA หรือ มีการลง
นามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบางจังหวัดในญี่ปุ่นที่มีความสามารถด้านอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายใน
การพัฒนาของไทย  หรือสถาบันอาหารเคยมี MOU กับประเทศเยอรมัน เป็นต้น ข้อมูลเหล่าน้ีไม่ได้มีการ
รวบรวมไว้เป็นที่เดียวกันทําให้เมื่อต้องการทราบภาพรวมว่ากระทรวงอุตสาหกรรมมียุทธศาสตร์หรือความ
ร่วมมืออะไรกับประเทศน้ันๆ จะไม่ทราบแน่ชัด ใช้เวลารวบรวมข้อมูลนานและอาจไม่ครบถ้วน รวมถึงอาจ
ไม่ได้รายละเอียดของโครงการในเชิงลึกที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมสามารถกําหนด
นโยบายหรือแผนงานเพ่ิมเติมที่จะช่วยให้ความร่วมมือดังกล่าวเกิดประโยชน์กับประเทศไทยได้เต็มที่ หรือไม่
สามารถประเมินว่ากิจกรรมเหล่าน้ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมของไทยกับต่างประเทศที่จะร่างขึ้น 
(ดูข้อ 4.1) หรือไม่ ควรจะมีการปรับปรุงอย่างไร ทั้งน้ีหากฐานข้อมูลดังกล่าวมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและมี
ความสมบูรณ์ ในอนาคตอาจใช้เป็นดัชนีช้ีวัดตัวหน่ึงของความคืบหน้าในการดําเนินการตามยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมกับต่างประเทศที่พัฒนาขึ้นได้ รวมถึงสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นดัชนีเตือนภัยล่วงหน้า (Early 
warning indicator) เมื่อประเทศต่างๆ มีการบังคับใช้มาตรการทางการค้าใหม่ๆ ได้  
 
3.2  วิธีพัฒนาฐานข้อมูลและสิ่งที่จะนําส่ง 

 
ในขั้นต้นของการออกแบบโครงสร้างของฐานข้อมูลโดยละเอียดน้ันจะต้องทําการวิเคราะห์ข้อมูลความ

ร่วมมือและโครงการท่ีเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือ รวมถึงประเด็นเจรจาที่ค้างอยู่หรือข้อตกลงต่างๆ ของ
หน่วยงานและสถาบันภายใต้การดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม แล้วคัดเลือกความร่วมมือกับ 6 ประเทศ
ตัวอย่าง เช่น  สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เยอรมัน จีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย เป็นต้น ที่ยังมีการดําเนินการอยู่ แล้ว
เลือกเพียงบางโครงการ (ที่มีลักษณะแตกต่างกัน เพ่ือให้มีความหลากหลายและสามารถทดสอบว่าฐานข้อมูลที่
พัฒนาขึ้นมีความยืดหยุ่นพอและสามารถรองรับได้) นํามาสร้างเป็นฐานข้อมูลตัวอย่าง โดยรายละเอียดอาจมี
การเปลี่ยนแปลงตามลักษณะข้อมูลที่ได้รับ 
 

โครงสร้างของฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศที่เหมาะสมกับการดําเนินงานในลักษณะ
ดังกล่าวจะประกอบไปด้วยชุดข้อมูล 2 ชุด (ดูภาพที่ 3.1) ชุดข้อมูลแรกประกอบไปด้วยชุดข้อมูลประเทศ 
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(country profile) ซึ่งจะบอกรายละเอียดพ้ืนฐานของประเทศโดยท่ัวไป ข้อมูลด้านเศรษฐกิจในภาพรวม 
ข้อมูลด้านการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนของประเทศน้ันในไทยและการลงทุนของนักลงทุนจากไทยในประเทศ
น้ัน รวมไปถึงบทวิเคราะห์อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศน้ันๆ 
ทั้งน้ี โครงการวิจัยน้ีจะไม่ทําการพัฒนาข้อมูลชุดแรกอย่างเต็มรูปแบบ แต่จะเป็นการพัฒนารูปแบบ (format) 
ของ country profile ไว้เพ่ือการพัฒนาต่อในอนาคต  

 
ชุดข้อมูลที่สองคือ ชุดข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งจะบอกรายละเอียด ประเภทของความ

ร่วมมือ (เช่น เป็นโครงการความร่วมมือ MOU หรือเป็นประเด็นเจรจาที่ค้างไว้) หน่วยงานที่ติดต่อ ประเทศ 
ระยะเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุด โครงการและกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือ งบประมาณที่ใช้ ผลลัพธ์และ
ดัชนีช้ีวัดความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือ ฐานข้อมูลน้ีควรจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการท้ังหมดเพ่ือให้สามารถใช้อ้างอิงได้ในอนาคต 

 
ชุดข้อมูลทั้งสองจะเช่ือมต่อกันโดยใช้ช่ือประเทศเป็นดัชนี ซึ่งฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างข้างต้นจะมี

ความสามารถในการออกรายงานที่ครอบคลุมการเรียกข้อมูลตามคําสําคัญที่กําหนดให้ เช่น หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง ประเทศที่มีโครงการความร่วมมือ ปีที่เกิดความร่วมมือ หรือปีที่ความร่วมมือสิ้นสุด เป็นต้น 

 
ขั้นตอนการดําเนินงานจัดทําฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศมีดังต่อไปน้ี ขั้นแรกเป็นการ

รวบรวมเน้ือหา เอกสารและหลักฐานต่างๆ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างของฐานข้อมูลที่เหมาะสม โดย
เน้นรวบรวมข้อมูลของประเทศนําร่องทั้ง 6 ประเทศ ทั้งน้ี จําเป็นต้องขอความร่วมมือจากสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมออกหนังสือขอข้อมูลความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ขั้นที่สอง
จะเป็นการดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลนําร่อง พร้อมทั้งจัดทําสารสนเทศตัวอย่าง (ดูรายละเอียดภาพที่ 3.2) 
โดยสารสนเทศตัวอย่างที่ได้จากฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศจะประกอบไปด้วยข้อมูลทั้งสิ้น 3 ส่วน 
คือ ส่วนที่ 1 เป็นส่วนของข้อมูลพ้ืนฐานของประเทศที่มีความร่วมมือ เพ่ือใช้ทบทวนความเข้าใจเบ้ืองต้นต่อ
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนข้อมูลภูมิศาสตร์ ประชากร อาจรวมถึงบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ
สังคมท่ีเก่ียวข้องกับประเทศนั้นๆ ด้วย ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลรายการความร่วมมือที่มีต่อกัน จําแนกตามประเภท 
หน่วยงาน ปีที่เริ่มต้นหรือสิ้นสุด งบประมาณ รวมทั้งสถานะของโครงการต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว 
ซึ่งจะนํามาจัดทําเป็นสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ในส่วนที่ 3 เช่น จํานวนความร่วมมือกับประเทศน้ันๆ หน่วยงาน
ที่มีความร่วมมือกับประเทศน้ันๆ มากที่สุด โครงการท่ีได้รับงบประมาณสูงที่สุด ความร่วมมือที่ใกล้จะครบ
กําหนดสิ้นสุด เป็นต้น รายละเอียดดังภาพที่ 3.2 
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ภาพท่ี 3.1 โครงสร้างฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ 
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ภาพท่ี 3.2 (ก) ร่างฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ: ข้อมูลพืน้ฐานของประเทศท่ีมีความรว่มมือ 

 
 

ภาพท่ี 3.2 (ข) ร่างฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ: ความร่วมมือรายประเทศ 

 
  
  

ขอมูลพืน้ฐาน ความรวมมือ ขอมูลเชิงวิเคราะห

ความร่วมมือ: ญี่ปุ่น

ปีทีเ่ร ิม่ตน้ ปีทีส่ิ้นสุด หนว่ยงาน ประเภทความรว่มมอื ชือ่เร ือ่ง รายละเอียด
2553 2561 สมอ. ทวภิาคี AAA อ่านต่อ
2554 2570 กรอ. ไตรภาคี BBB อ่านต่อ
2555 2560 กพร. วชิาการ CCC อ่านต่อ
2556 2556 สศอ. ฝึกอบรม DDD อ่านต่อ
2557 2558 กสอ. ฝึกอบรมนานาชาติ EEE อ่านต่อ
2558 2559 NFI อาสาสมัคร FFF อ่านต่อ
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ภาพท่ี 3.2 (ค) ร่างฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ: สารสนเทศเชิงวิเคราะห์ 

 
 
3.3  ความคืบหน้าของการรวบรวมข้อมูล 

 
ตามที่คณะวิจัยได้ขอความร่วมมือจากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในการจัดการประชุมระดม

สมองเพื่อรวบรวมข้อมูลโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศของหน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวง
อุตสาหกรรม ที่ห้องประชุมของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 มี
ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 30 ท่าน จาก 6 หน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรม และ 8 หน่วยงานภายใต้
กํากับของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีผู้ตอบกลับแบบสอบถามภายในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559 ทั้งสิ้น 6 
หน่วยงาน ประกอบไปด้วยข้อตกลงทั้งสิ้น 11 ข้อตกลง  

 
หลังจากน้ันผู้วิจัยได้ออกแบบสอบถามฉบับจริงส่งให้หน่วยงานท้ังหมดผ่านทางสํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม ปรากฏผลการรวบรวมแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์ ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 มีผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน 30 ข้อตกลง ในจํานวนน้ี สํานักปลัดฯ และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
แจ้งว่าไม่มีข้อตกลงที่อยู่ในขอบเขตการศึกษา 
  

ขอมูลพืน้ฐาน ความรวมมือ ขอมูลเชิงวิเคราะห

ความร่วมมือ: ญี่ปุ่น

ปีทีเ่ร ิม่ตน้ ปีทีส่ิ้นสุด หนว่ยงาน ประเภทความรว่มมอื ชือ่เร ือ่ง รายละเอียด
2553 2561 สมอ. ทวภิาคี AAA อ่านต่อ
2554 2570 กรอ. ไตรภาคี BBB อ่านต่อ
2555 2560 กพร. วชิาการ CCC อ่านต่อ
2556 2556 สศอ. ฝึกอบรม DDD อ่านต่อ
2557 2558 กสอ. ฝึกอบรมนานาชาติ EEE อ่านต่อ
2558 2559 NFI อาสาสมัคร FFF อ่านต่อ
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คณะผู้วิจัยได้มีการสัมภาษณ์ผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงอุตสาหกรรมดังที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น และได้จัดทําสรุปความร่วมมือต่างๆ ที่ปรากฏในการสัมภาษณ์ นํามาใส่รวมไว้ในร่างฐานข้อมูลโครงการ
ความร่วมมือระหว่างประเทศของหน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงอุตสาหกรรม อย่างคร่าวๆ โดยสรุปได้ทั้งสิ้น 
104 โครงการ  

 
แต่การนําข้อมูลที่มาจากการสัมภาษณ์มาลงในฐานข้อมูลน้ันประสบปัญหาบางประการ โดยเฉพาะ

ความครบถ้วนของข้อมูลที่ได้รับที่ไม่สามารถจัดให้ครบตามแบบสอบถามได้ ผู้วิจัยได้ติดตามข้อมูลที่ขาด
หายไปจากผู้ที่ให้สัมภาษณ์เพ่ิมเติมเฉพาะโครงการความร่วมมือที่ทํากับประเทศนําร่อง 6 ประเทศ และได้จัด
ให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายเรื่องการใช้งานและปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลให้
ทันสมัยที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 
ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 22 ท่าน 
 

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศที่ได้จากการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม 104 โครงการมีลักษณะ
ดังต่อไปน้ี 

 
หน่วยงานที่มีโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ มีทั้งสิ้น 15 หน่วยงาน ส่วนใหญ่เป็นของ

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตอบมาท้ังสิ้น 20 ความตกลง รองลงมาเป็น สถาบันไฟฟ้าฯ มี 13 
ความตกลง และสถาบันอาหาร มี 11 ความตกลง ดังรูป 
 

ภาพท่ี 3.3 สัดส่วนโครงการความร่วมมือ 
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สถานะของโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการดําเนินงาน 81 โครงการ มีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการ
เจรจา 17 โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 8 โครงการ และมี
โครงการของสถาบันอาหารที่อยู่ระหว่างเจรจา 3 โครงการ สุดท้ายเป็นกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร่ 

ภาพท่ี 3.4 สถานะของโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 
ข้อตกลงส่วนใหญ่เป็นการสมัครสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ ที่เหลือเป็นการทําข้อตกลงแบบ 

ทวิภาคี ประเทศคู่ตกลงจํานวนมากเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยี และประเทศกําลังพัฒนาท่ี
อยู่ในเอเชีย โดยประเทศท่ีมีข้อตกลงมากที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา จํานวน 4 ข้อตกลง รองลงมาคือ ญี่ปุ่น 3
ข้อตกลง 
 

ภาพท่ี 3.5 ประเทศคู่ตกลงของโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ 
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ลักษณะของโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศมีทั้งที่มีคู่ตกลงและไม่มีคู่ตกลง โดยส่วนใหญ่เป็น
โครงการท่ีมีคู่ตกลง 20 โครงการ โครงการที่ไม่มีคู่ตกลง 11 โครงการ โดยคู่ตกลงเป็นส่วนราชการ 8 โครงการ 
คู่ตกลงเป็นองค์กรระหว่างประเทศ 8 โครงการ คู่ตกลงเป็นเอกชน 4 โครงการ  
 

ภาพท่ี 3.6 ประเภทเจ้าของสัญญา 

  
ประเภทของโครงการ/ข้อตกลงที่ดําเนินงาน ส่วนใหญ่เป็นโครงการของหน่วยงานท่านเอง ร้อยละ 80 

รองลงมาเป็นข้อตกลงตามภาระที่กระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้นําประเทศได้ไปตกลงความร่วมมือต่างๆ ใน
เวทีการเจรจาระหว่างประเทศ อันมีส่วนเก่ียวเน่ืองกับงานของกระทรวงอุตสาหกรรม ร้อยละ6 รองลงมาเป็น
โครงการ/ข้อตกลงในนามกระทรวงอุตสาหกรรม จํานวนร้อยละ 6 โครงการในนามของกระทรวงการ
ต่างประเทศ จํานวนร้อยละ 3  
 

ประเภทของเจ้าของโครงการ/ข้อตกลงที่ดําเนินงาน ส่วนใหญ่เป็นโครงการ/ข้อตกลงประเภทบันทึก
ความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ถึง 17 โครงการ รองลงมาเป็นความร่วมมือแบบไม่
มีสัญญา 5 โครงการ มีโครงการข้อตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Agreement: MRA) และ 
โครงการความช่วยเหลือ (assistance program) อย่างละ 2 โครงการ นอกจากน้ัน ยังมีรูปแบบข้อตกลง
ประเภทอ่ืนๆ อีก อย่างละ 1 โครงการ 
 
  

หน่วยงานของท่าน
เอง
80%

รัฐบาลไทย
6%

กระทรวง
อุตสาหกรรม

6%

กระทรวงการ
ต่างประเทศ

3%

ไม่ระบุ
5%
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ภาพท่ี 3.7 ลักษณะของสญัญา/ข้อตกลงโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 
 

โครงการความร่วมมือฯ ที่ตอบแบบสอบถามมีผลให้เกิดกิจกรรมอันสืบเน่ืองจากโครงการเฉลี่ย 1.4 
กิจกรรม โดยความร่วมมือประเภท โครงการ/ข้อตกลงเงินอุดหนุนกิจกรรมและการเป็นสมาชิกองค์กรระหว่าง
ประเทศ เป็นประเภทโครงการรูปแบบเดียวที่มีโครงการสืบเน่ืองสูงสุดเฉล่ีย 4 กิจกรรมต่อโครงการฯ ที่เหลือ
เป็นโครงการที่ไม่มีโครงการย่อยอ่ืนๆ สืบเน่ืองจากโครงการ 

 
 

3.4 ความคืบหน้าของการประเมินผลโครงการความร่วมมือ 
 
คณะผู้วิจัยได้พัฒนาร่างแบบสอบถามเพ่ือการประเมินผลโครงการความร่วมมือฯ โดยมีแนวคิดในการ

ประเมินโครงการความร่วมมือใน 2 ระดับ คือ 
1) การประเมินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับโครงการ ซึ่งโครงการความร่วมมือฯ 

ที่กระทรวงอุตสาหกรรมมีน้ันสามารถแบ่งออกเป็นหลายลักษณะ ซึ่งแต่ละลักษณะมีความจําเป็นต้องใช้ตัวช้ีวัด
ที่แตกต่างกันเพ่ือวัดความสําเร็จของงาน ในกรณีน้ีผู้วิจัยจะยกตัวอย่างให้เห็น 3 ลักษณะคือ ก) โครงการความ
ร่วมมือในลักษณะความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ข) โครงการความร่วมมือในด้านวิชาการ ค) โครงการความ
ร่วมมือในลักษณะการสร้างมาตรฐานร่วมกัน 

 
2) การประเมินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับหน่วยงานภายใต้กระทรวง

อุตสาหกรรม เช่น การประเมินความคืบหน้าในการดําเนินการเร่ืองความร่วมมือระหว่างประเทศของ สมอ. 
กสอ. เป็นต้น จากปัญหาที่โครงการความร่วมมือฯ ที่แต่ละหน่วยงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินงาน

บันทึกความเข้าใจ
39%

การเป็นสมาชิกองค์กร
ระหว่างประเทศ

27%

ไม่ระบุ
12%

สัตยาบันใน
อนุสัญญา/พิธีสาร

6%

การทําความร่วมมือ
ในเชิงธุรกิจ

4%

โครงการความ
ช่วยเหลือ

3%

ข้อตกลงยอมรับร่วม
3%

ไม่มีสัญญา
2%

ข้อตกลงการค้าเสรี
2%

บันทึกความร่วมมือ
1%
กรอบความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจ
1%
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อยู่น้ันมีความหลากหลายสูง ทําให้การสร้างตัวช้ีวัดร่วมในระดับหน่วยงานทําได้ยากขึ้น อย่างไรก็ดีผู้วิจัยอยู่
ระหว่างการพัฒนาตัวช้ีวัดที่เหมาะสม 
3.4.1 แนวทางการประเมินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับโครงการ 
 

การประเมินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับโครงการ มีแนวคิดในการประเมินโครงการ
ความร่วมมือใน 2 ระดับ คือ  

 
ระดับแรก จะเป็นการประเมินโครงการความร่วมมือด้วยดัชนีช้ีวัดทั่วไป ซึ่งประกอบไปด้วย 2 กลุ่ม 

คือ กลุ่มที่ 1 เป็นการวัดประสิทธิภาพของกระบวนการการทํางาน เน้นไปที่ความสามารถในการดําเนินงานให้
เสร็จสิ้นในช่วงเวลาที่กําหนดไว้ กลุ่มที่ 2 เป็นการวัดผลลัพธ์ของโครงการ เน้นไปที่ปริมาณของผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ ว่ามีผู้ที่ได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใดการประเมินส่วนแรกนี้ เป็นเพียงการทําซ้ําจาก
การประเมินตามปกติของส่วนราชการ 

ระดับที่สอง จะเป็นการประเมินเฉพาะโครงการ เน่ืองจากโครงการความร่วมมือต่างๆ น้ัน มีลักษณะ
เฉพาะตัวสูง ไม่สามารถทําการประเมินโครงการในลักษณะตัวช้ีวัดเดียวสําหรับทุกโครงการได้ และหลายครั้งที่
การประเมินในส่วนน้ีไม่สามารถวัดได้ทันทีที่เมื่อโครงการเสร็จสิ้น เน่ืองจากการปรับตัวของผู้ที่ได้รับประโยชน์
จําเป็นต้องใช้เวลาจํานวนหน่ึง ดังน้ันการประเมินระดับที่ 2 จึงต้องให้ผู้ประเมินตัดสินใจถึงระยะเวลาที่ต้องทํา
การประเมินโครงการเหล่าน้ีเอง การประเมินจะออกแบบในลักษณะ 2 กลุ่ม เช่นเดียวกับการประเมินระดับ
แรก ประกอบไปด้วย  กลุ่มที่ 3 เน้นวัดการใช้ประโยชน์จากโครงการ โดยดูอัตราการใช้ประโยชน์จากโครงการ
ว่ามีการใช้ประโยชน์จริงหรือไม่ การจะประเมินค่าจากอัตราการใช้ประโยชน์จําเป็นต้องมีการติดตามผลจาก
กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์อย่างใกล้ชิด เพราะในบางคร้ังผู้ที่ใช้ประโยชน์จากโครงการอาจไม่ใช่ผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์ทางตรงจากโครงการ หรือเรียกว่ามี Spillover effect จากการดําเนินงานของโครงการ สําหรับกลุ่ม
ที่ 4 จะเป็นความพยายามในการวัดขนาดของผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ ซึ่งผู้ประเมินต้องมีความเข้าใจใน
ประโยชน์ของโครงการอย่างแท้จริง จนสามารถหาแนวทางวัดมูลค่าของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงนั้นได้ บางคร้ังผลกระทบน้ีอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางอ้อม หรือเป็นผลประโยชน์ที่เป็น
นามธรรม หรือไม่มีตลาดสําหรับวัดมูลค่าของผลกระทบโดยตรง ผู้วัดอาจจําเป็นต้องปรึกษากับผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะด้านในการประเมิน แต่อย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญที่จะทําให้การประเมินผลน้ีประสบความสําเร็จคือ 
คุณภาพของข้อมูลที่ดี 

 
ร่างแบบสอบถามเพ่ือการประเมินผลกระทบจากโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศประกอบไป

ด้วยแนวคําถาม ดังน้ี 
 

กลุ่มที ่1 วัดกระบวนการ 
- ระยะเวลาที่กําหนด (จํานวนวัน) 
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- ระยะเวลาที่ใช้จริง (จํานวนวัน) 
- กิจกรรมแล้วเสร็จในเวลาหรอืไม่ เพราะอะไร 

กลุ่มที ่2 วัดผลลัพธ์ 
- ผู้รับประโยชน์ที่กําหนด (จํานวน) 
- ผู้รับประโยชน์จริง (จํานวน) 
- ผู้รับประโยชน์ครบตามที่กําหนดหรือไม่ เพราะอะไร 

กลุ่มที ่3 วัดการใช้ประโยชน์ 
- วันที่กิจกรรมเสร็จสิ้น 
- วันที่ประเมิน 
- ผู้ใช้ประโยชน์ที่คาดหวัง (จํานวน) 
- ผู้ใช้ประโยชน์จริง (จํานวน) 
- ผู้ใช้ประโยชน์ครบตามที่คาดหรือไม่ เพราะอะไร 

กลุ่มที ่4 วัดผลกระทบ 
- ลักษณะของผลกระทบ 
- วิธีการวัดผลกระทบ 
- มูลค่าของผลกระทบ  

 
3.4.2  ตัวอย่างการประเมินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับโครงการ 
 

ตามที่กล่าวไปข้างต้น ผู้วิจัยจะยกตัวอย่างการประเมินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับ
โครงการให้เห็นใน 3 ลักษณะคือ ก) โครงการความร่วมมือในลักษณะความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ข) 
โครงการความร่วมมือในด้านวิชาการ ค) โครงการความร่วมมือในลักษณะการสร้างมาตรฐานการยอมรับร่วม 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ก) โครงการความร่วมมือในลักษณะความช่วยเหลือจากต่างประเทศ โครงการความร่วมมือลักษณะน้ี 
เช่น โครงการสาธิตการผลิตเอทานอลจากกากอ้อยด้วยการใช้เอนไซม์ในประเทศไทย โครงการนี้เป็นความ
ช่วยเหลือจากประเทศญี่ปุ่นผ่านทางองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (NEDO) และ
หน่วยงานฝ่ังไทยคือ สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย (สอน.) โดยรัฐบาลญ่ีปุ่นได้ให้ความ
ช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยีและเคร่ืองจักรอุปกรณ์แบบให้เปล่า และเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการเดิม คือ 
โครงการสาธิตการผลิตเอทานอลจากกากนํ้าตาลและกากอ้อยในโรงงานนํ้าตาลในประเทศไทย 

 
กิจกรรมที่ดําเนินงานในโครงการน้ีคือ ทดลองและสาธิตการผลิตเอทานอลจากกากอ้อยโดยใช้เอนไซม์

ที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย เพ่ือลดต้นทุนการผลิต ลดของเสียจากกระบวนการผลิต และลดผลกระทบต่อ
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สิ่งแวดล้อม ซึ่งหากดําเนินการประเมินตามร่างแบบสอบถามเพ่ือการประเมินผลกระทบจากโครงการความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ จะมีตัวช้ีวัดดังน้ี 

กลุ่มที ่1 วัดกระบวนการ 
- ระยะเวลาที่กําหนดของโครงการคือ  

o 5 ปี เริม่ดําเนินการ 15 มกราคม 2557 
- ระยะเวลาที่ใช้จริง  

o จํานวนวันที่ดําเนินงาน คือ 1 ปี 6 เดือน 
- กิจกรรมแล้วเสร็จในเวลาหรอืไม่ เพราะอะไร 

o ยังอยู่ระหว่างดําเนินงาน 
กลุ่มที ่2 วัดผลลัพธ์ 

- ผู้รับประโยชน์ที่กําหนด (จํานวน) 
o ผู้ผลิตนํ้าตาลในประเทศจํานวน 51 ราย 

- ผู้รับประโยชน์จริง (จํานวน) 
o ยังไม่ทราบเน่ืองจากอยู่ในระหว่างดําเนินการ 

- ผู้รับประโยชน์ครบตามที่กําหนดหรือไม่ เพราะอะไร 
o ยังอยู่ระหว่างดําเนินงาน 

กลุ่มที ่3 วัดการใช้ประโยชน์ 
- วันที่กิจกรรมเสร็จสิ้น 

o 15 มกราคม 2562 
- วันที่ประเมิน 

o 17 มิถุนายน 2559 
- ผู้ใช้ประโยชน์ที่คาดหวัง (จํานวน) 

o ผู้ผลิตนํ้าตาลที่ผลิตเอทานอล 13 โรงงาน 
- ผู้ใช้ประโยชน์จริง (จํานวน) 

o ยังไม่มีการนําไปใช้ประโยชน์จริง 
- ผู้ใช้ประโยชน์ครบตามที่คาดหรือไม่ เพราะอะไร 

o ยังอยู่ระหว่างดําเนินงาน 
กลุ่มที่ 4 วัดผลกระทบ 

- ลักษณะของผลกระทบ 
o โครงการมีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 2) ลดของเสียจาก

กระบวนการผลิต 3) ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
- วิธีการวัดผลกระทบ 

o ต้นทุนการผลิตที่ลดลง (บาท) 
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o ของเสียจากกระบวนการผลิต สามารถวัดทางตรงได้จากการวัดปริมาณของเสีย หรือจาก
การท่ีประสิทธิภาพการแปลงเป็นเอทานอลที่สูงขึ้นซึ่งเท่ากับมูลค่าของเอทานอลท่ี
เพ่ิมขึ้น 

o ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถวัดจากของเสียจากกระบวนการผลิตได้เช่นกัน 
เน่ืองจากโรงงานมีต้นทุนในการจัดการของเสีย ถ้าปริมาณของเสียลดลง ก็จะสามารถลด
ต้นทุนลงได้ อย่างไรก็ดีอุตสาหกรรมนํ้าตาลเป็นอุตสาหกรรมที่แทบจะไม่มีของเสีย 
เพราะกากจากการผลิตสามารถนํากลับไปเป็นปุ๋ยในฟาร์มได้ การวัดผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมด้านของเสียจึงไม่ชัดเจน 

- มูลค่าของผลกระทบ 
o ผลกระทบทางตรงคือ ต้นทุนของเอกชนที่ลดลง 
o ผลกระทบทางอ้อมจากการที่ราคาเอทานอลลดลง ทําให้รัฐบาลสามารถลดการอุดหนุน

เอทานอลในแก๊สโซฮอล์ 
 

ข) โครงการความร่วมมือในด้านวิชาการ โครงการความร่วมมือลักษณะน้ี เช่น โครงการ Enhancing 
a Performance of the Sustainable Mining through the Excellent Management of HSE and CSR 
โครงการน้ีเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศเปรูผ่านทาง Peruvian International Cooperation Agency 
(APCI) และหน่วยงานฝ่ังไทยคือ สํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ โดยคาดหวังว่ารัฐบาลเปรูได้ให้ความช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยในการทํา
เหมืองและแนวทางการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของเหมืองแร่  
 

กิจกรรมที่ดําเนินงานในโครงการนี้ยังอยู่ในระหว่างการเจรจากับทางเปรู แต่มีแนวทางที่รัฐบาลไทย
สนใจ คือ การจัดทํากรอบการพัฒนาการสร้างความปลอดภัยในการดําเนินกิจการเหมืองและกรอบการ
ดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของเหมืองแร่ และการฝึกอบรมผู้ประกอบการเหมืองในประเทศไทย  
ซึ่งหากดําเนินการประเมินตามร่างแบบสอบถามเพ่ือการประเมินผลกระทบจากโครงการความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ จะมีตัวช้ีวัดดังน้ี 

กลุ่มที ่1 วัดกระบวนการ 
- ระยะเวลาที่กําหนดของโครงการคือ  

o 4 ปี ยังไม่เริ่มดําเนินการ 
- ระยะเวลาที่ใช้จริง  

o ยังไม่เริ่มดําเนินการ 
- กิจกรรมแล้วเสร็จในเวลาหรอืไม่ เพราะอะไร 

o ยังไม่เริ่มดําเนินการ 
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กลุ่มที ่2 วัดผลลัพธ์ 
- ผู้รับประโยชน์ที่กําหนด (จํานวน) 

o คู่มือการพัฒนาการสร้างความปลอดภัยในการดําเนินกิจการเหมืองและคู่มือการ
ดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของเหมืองแร่ 

o เจ้าหน้าที่ของกรมฯ/ผู้ประกอบการเหมืองในประเทศไทย/นักวิชาการที่เก่ียวข้อง 
- ผู้รับประโยชน์จริง (จํานวน) 

o ยังไม่มีผู้รับประโยชน์ 
- ผู้รับประโยชน์ครบตามที่กําหนดหรือไม่ เพราะอะไร 

o ยังไม่เริ่มดําเนินการ 
กลุ่มที ่3 วัดการใช้ประโยชน์ 

- วันที่กิจกรรมเสร็จสิ้น 
o ยังไม่เริ่มดําเนินการ 

- วันที่ประเมิน 
o ยังไม่เริ่มดําเนินการ 

- ผู้ใช้ประโยชน์ที่คาดหวัง (จํานวน) 
o เจ้าหน้าที่ของกรมฯ/ผู้ประกอบการเหมืองในประเทศไทย/นักวิชาการที่เก่ียวข้อง 

- ผู้ใช้ประโยชน์จริง (จํานวน) 
o ยังไม่มีผู้รับประโยชน์ 

- ผู้ใช้ประโยชน์ครบตามที่คาดหรือไม่ เพราะอะไร 
o ยังไม่เริ่มดําเนินการ 

กลุ่มที ่4 วัดผลกระทบ 
- ลักษณะของผลกระทบ 

o โครงการมีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) คู่มือการพัฒนาการสร้างความปลอดภัยในการ
ดําเนินกิจการเหมือง 2) คู่มือการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของเหมืองแร่ 
3) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของกรมฯ/ผู้ประกอบการเหมืองในประเทศไทย/นักวิชาการที่
เก่ียวข้อง 

- วิธีการวัดผลกระทบ 
o ได้คู่มือการพัฒนาการสร้างความปลอดภัยในการดําเนินกิจการเหมือง คู่มือการ

ดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของเหมืองแร่ที่มีคุณภาพและมีศักยภาพท่ี
สามารถดําเนินการได้ในประเทศไทย 

o สามารถนําคู่มือการพัฒนาการสร้างความปลอดภัยในการดําเนินกิจการเหมือง คู่มือการ
ดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของเหมืองแร่ มาพัฒนาเป็นหลักสูตรสําหรับ
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ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของกรมฯ/ผู้ประกอบการเหมืองในประเทศไทย/นักวิชาการที่
เก่ียวข้อง 

- มูลค่าของผลกระทบ  
o ผลกระทบทางตรงคือ ความปลอดภัยในการดําเนินกิจการเหมืองที่เพ่ิมขึ้น อาจวัดจาก

จํานวนผู้เข้าฝึกอบรม จํานวนกิจการที่นําคู่มือไปปฏิบัติ และมูลค่าของการสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สินที่ลดลงภายหลังการดําเนินงาน 

o ผลกระทบทางตรงประการท่ีสองคือ จํานวนผู้เข้าฝึกอบรม จํานวนกิจการที่นําคู่มือการ
ดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของเหมืองไปปฏิบัติ จํานวนคร้ังและมูลค่าของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของเหมือง 

o ผลกระทบทางอ้อม เช่น ผลิตภาพที่ดีขึ้นของเหมือง ทัศนคติที่ดีขึ้นของประชาชนต่อการ
ดําเนินกิจกรรมของเหมือง เป็นต้น 

 
ค) โครงการความร่วมมือในลักษณะการสร้างมาตรฐานร่วม เช่น โครงการความตกลงว่าด้วยการ

ยอมรับร่วมรายสาขาของอาเซียนสําหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Agreement on the ASEAN 
Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regine (AHEEERR)) ความตกลงน้ีเป็น
การยกระดับจากความตกลงยอมรับร่วม (ASEAN EE MRA) ไปสู่ การผสานมาตรฐานระหว่างกัน 
(Hamonization) ในปี พ.ศ. 2554 ใจความสําคัญของ AHEEERR ก็คือ การปรับระบบว่าด้วยกฎระเบียบทาง
เทคนิคหรือมาตรฐานบังคับที่เก่ียวกับบริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศภาคีให้สอดคล้อง 
(Harmonization) โดยประเทศภาคีจําเป็นต้องแก้ไขกฎระเบียบทางเทคนิคหรือมาตรฐานบังคับ รวมท้ัง
หน่วยงานและกระบวนการ ให้สอดคล้องกับความตกลง ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลใน 3 เรื่อง ได้แก่ 

 ข้อกําหนดว่าด้วยความปลอดภัย (Safety) 

 ข้อกําหนดว่าด้วยสิ่งแวดล้อม (Environment) 

 ข้อกําหนดว่าด้วยการรบกวนทางคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Compatibility: 
EMC) 

 
 การใช้ประโยชน์จากการประสานมาตรฐานสินค้าผ่านทาง AHEEERR  ปัจจุบันมีการบังคับใช้ใน
ภาคปฏิบัติแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกตัวสินค้า หลังประเทศไทยให้สัตยาบันยอมรับข้อตกลงเป็นประเทศสุดท้ายใน
กลุ่มภาคีเมื่อ พ.ศ. 2555 โดยทาง JSC EEE (Joint Sectoral Committee for Electrical and Electronic 
Equipment) ได้สรุปรายช่ือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับให้สอดคล้องกันก่อน (List of  
harmonized standards) เป็นมาตรฐาน IEC หรือมาตรฐานร่วมในอาเซียนออกมาแล้ว จํานวน 121 
มาตรฐาน ทั้งน้ีรายการมาตรฐานบังคับของไทยที่อยู่ในขอบข่ายของ AHEEERR อยู่แล้วมีจํานวน 30 มาตรฐาน  
ยังเหลือมาตรฐานที่ต้องปรับค้างอยู่ 8 มาตรฐาน และ สมอ. มีเป้าหมายที่จะปรับให้แล้วเสร็จภายในปี 2558  
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 สําหรับในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ต้องตกลงกันในเร่ืองความเส่ียง เพ่ือจะใช้ประโยชน์จากการประสาน
มาตรฐานสินค้าผ่านทาง AHEEERR สามารถตกลงกันได้แล้ว 10 รายการในส่วนของสินค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มความ
เสี่ยงปานกลาง (Medium risk)  

1. Electric warming plates  
2. Electric built-in hobs 
3. Spin extractors 
4. Electric cloth dryers 
5. Fuse Base & Carrier up to 32A 
6. Fuses/Fuse Links up to 63A 
7. Tumbler dryers 
8. Inter connection Coupler 
9. Isolating Transformer 
10. Fuse (less than or equal to 13-amp) for use in plug 

 
แบบสอบถามเพ่ือการประเมินผลกระทบจากความตกลงนี้ จะมีตัวช้ีวัดดังต่อไปน้ี 

กลุ่มที ่1 วัดกระบวนการ 
- ระยะเวลาที่กําหนดของโครงการคือ  

o  พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป 
- ระยะเวลาที่ใช้จริง  

o  ไม่มีกําหนด 
- กิจกรรมแล้วเสร็จในเวลาหรอืไม่ เพราะอะไร 

o  N/A 
กลุ่มที ่2 วัดผลลัพธ์ 

- ผู้รับประโยชน์ที่กําหนด (จํานวน) 
o  จํานวนสินค้าที่ใช้มาตรฐานร่วม 10 รายการ โดยมีมาตรฐานร่วมในอาเซียนออกมาแล้ว 

จํานวน 121 มาตรฐาน ทั้งน้ีรายการมาตรฐานบังคับของไทยที่อยู่ในขอบข่ายของ 
AHEEERR อยู่แล้วมีจํานวน 30 มาตรฐาน 

o  ผู้ผลิตสินค้าในกลุ่ม Electrical and Electronic Equipment 
- ผู้รับประโยชน์จริง (จํานวน) 

o  ยังไม่มีการสํารวจ 
- ผู้รับประโยชน์ครบตามที่กําหนดหรือไม่ เพราะอะไร 

o  N/A 
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กลุ่มที ่3 วัดการใช้ประโยชน์ 
- วันที่กิจกรรมเสร็จสิ้น 

o ไม่มีการกําหนดวันเสร็จสิ้น 
- วันที่ประเมิน 

o 17 มิถุนายน 2559 
- ผู้ใช้ประโยชน์ที่คาดหวัง (จํานวน) 

o ผู้ผลิตสินค้าในกลุ่ม Electrical and Electronic Equipment ที่ผลิตสินค้าในมาตรฐาน
ร่วม 

o ผู้ใช้ประโยชน์จากมาตรฐานร่วมในการส่งออกและนําเข้า 
- ผู้ใช้ประโยชน์จริง (จํานวน) 

o ยังไม่มีการสํารวจ 
- ผู้ใช้ประโยชน์ครบตามที่คาดหรือไม่ เพราะอะไร 

o ยังไม่มีการสํารวจ 
กลุ่มที ่4 วัดผลกระทบ 

- ลักษณะของผลกระทบ 
o โครงการมีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) ประเทศสมาชิกอาเซียนยอมรับข้อตกลง

ย อ ม รั บ ร่ ว ม  ( Mutual Recognition Agreement: MRA) บ ริ ภั ณ ฑ์ ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ
อิเล็กทรอนิกส์ และ 2) ประเทศสมาชิกอาเซียนปรับปรุงระบบด้านกฎระเบียบและการ
ควบคุมบริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ที่สอดคล้องกัน และเป็นไปตามแนวทางสากล 

o ผลกระทบหลักของโครงการจึงเป็นความสะดวกที่เพ่ิมขึ้นจากการใช้มาตรฐานร่วมกัน 
- วิธีการวัดผลกระทบ 

o จํานวนและชนิดสินค้า ที่มีกฎระเบียบและการควบคุมบริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ที่สอดคล้องกัน 

o สินค้าที่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อตกลงในการนําเข้าส่งออก 
o ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบและรับรอง 

- มูลค่าของผลกระทบ  
o ผลกระทบทางตรงคือ จํานวนเวลาที่ใช้ไปในการขออนุญาตนําเข้าส่งออกสินค้าใน

ประเทศสมาชิก 
o ผลกระทบทางอ้อม เช่น มูลค่าของสินค้าและบริการที่เพ่ิมจากความสะดวกในการขอ

อนุญาตนําเข้าส่งออกสินค้าในประเทศสมาชิก 
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3.5 ความคืบหน้าของการจัดทําฐานข้อมูลนําร่อง 
 

การพัฒนา “ฐานข้อมูลนําร่องโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ” ผู้วิจัยเลือกใช้โปรแกรม
ประยุกต์แบบ Open Source ในการพัฒนาทั้งหมด โดยเลือกโปรแกรมด้านฐานข้อมูล MySQL เป็นโครงสร้าง
ฐานข้อมูล และใช้ความสามารถของภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์ PHP: Hypertext 
Preprocessor ในการพัฒนาตัวโปรแกรมแบบ Web base ซึ่งสามารภเลือกได้ว่าจะติดต้ังใช้งานแบบ offline 
ในเครื่องของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หรือเลือกให้ online ในระบบ intranet ของหน่วยงาน หรือจะพัฒนาต่อ
ยอดให้ online ในระบบอินเทอร์เน็ตก็ได้ โดยระหว่างการพัฒนาท่านสามารถทดลองเข้าใช้งานจากฐานข้อมูล
ต้นแบบได้ที่ http://www.tdri.or.th/oie2016/  

 
ฐานข้อมูลนําร่องโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศจะมีการกําหนดระดับผู้ใช้งานออกเป็น 3 

ระดับคือ ผู้ดูแลระบบ (admin) ผู้จัดการ (power user) และผู้ใช้งาน (user) โดยในระดับของผู้ดูแลระบบจะ
ให้สิทธ์ิในการจัดการระบบทั้งหมดรวม เพ่ิมแบบสอบถาม คําถาม และแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ทุกคน 

 
ในขณะที่ผู้จัดการมีหน้าที่ในการจัดการปรับปรุงตัวคําถามและตัวเลือกคําตอบของแบบสอบถามที่ใช้

ในการเพ่ิมข้อมูลโครงการความร่วมมือในอนาคต การเพ่ิมข้อมูลส่วนของข้อมูลพ้ืนฐานของประเทศเป้าหมาย 
รวมถึงการจัดการผู้ใช้ เช่น การยกเลิกผู้ใช้งาน หรือ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น การอนุมัติให้ผู้ใช้งานทั่วไป
เปลี่ยนระดับเป็นผู้จัดการน้ัน เป็นสิทธิของผู้ดูแลระบบ 

 
สําหรับผู้ใช้งานท่ัวไปน้ันจําเป็นต้องมีการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน โดยสามารถลงทะเบียนด้วย

ตนเองได้ทันที ไม่จําเป็นต้องรอให้ผู้จัดการอนุมัติ แต่สิทธิของผู้ใช้งานจะมีจํากัด โดยสามารถเรียกดูโครงการ
ความร่วมมือต่างๆ และเพ่ิมข้อมูลโครงการความร่วมมือฯ และสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงการความ
ร่วมมือฯ เฉพาะหน่วยงานตนเองได้อย่างเดียว แก้ไขของหน่วยงานอ่ืนไม่ได้ 

 

โครงสร้างของฐานข้อมูลนําร่องโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศจะประกอบไปด้วยหน้าจอหลัก
จํานวน 9 หน้าจอ เรียงลําดับดังน้ี 

 

หน้าจอแรกที่พบจะเป็นหน้าจอต้อนรับที่พบเม่ือเริ่มการทํางานของโปรแกรม โดยจะนําไปสู่หน้าต่าง
ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ ที่หน้าต่างลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ ผู้ใช้ที่ยังไม่มีรหัสผ่านสําหรับเข้าใช้งานสามารถเลือก
หัวข้อลงทะเบียนเพ่ือสมัครเข้าใช้งานระบบได้ทันที โดยฐานข้อมูลนําร่องใช้ระบบการรักษาความปลอดภัยด้วย
การใช้รหัสผ่าน ที่มีการเข้ารหัสรหัสผ่านในฐานข้อมูล ซึ่งทําให้ไม่สามารถทราบหรือกู้คืนรหัสผ่านให้ผู้ใช้ได้ แต่
ใช้ระบบคําถามสํารองทั้งสิ้น 30 ตัวเลือกให้ผู้ใช้เลือกจดจําเพ่ือสร้างรหัสผ่านใหม่ได้ หากผู้ใช้ลืมรหัสผ่าน
สามารถเข้าเมนูลืมรหัสผ่านแล้วตอบคําถามสํารองเพ่ือสร้างรหัสผ่านใหม่ 
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ภาพท่ี 3.8 หน้าลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ 

 
 

ภาพท่ี 3.9 หน้าลงทะเบียนสมัครเข้าใช้ระบบ 

 
 

หน้าจอถัดมาจากการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบจะเข้าสู่หน้าจอหลักซึ่งจะแสดงข้อมูลโครงการความ
ร่วมมือฯ ที่ผู้ใช้งานรายน้ันๆ เป็นผู้กรอกข้อมูล โดยจะแสดงผลเป็น ช่ือโครงการ สถานะ ดัชนีความครบถ้วน
ของข้อมูล และมีตัวเลือกเพ่ือเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ ส่วนของดัชนีความครบถ้วนของข้อมูลโครงการความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในรูปเปอร์เซ็นต์ (%) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลฐานข้อมูลน้ีในระยะต่อไป
สามารถติดตามข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาพท่ี 3.10 หน้าต่างหลัก 

 
 
ที่ด้านบนของหน้าจอหลักจะมีเมนูให้เลือกใช้งาน 6 รายการ ได้แก่ หน้าหลัก สืบค้น สถิติ ประเทศ

เป้าหมาย ข้อมูลผู้ใช้ และเพ่ิมข้อมูลโครงการ ถ้าระดับของผู้ใช้งานเป็น ผู้ดูแลระบบ หรือ ผู้จัดการ จะมีเมนู
เพ่ิมเติมอีก 2 เมนู ได้แก่ จัดการแบบสอบถาม และจัดการผู้ใช้ ที่มุมด้านบนขวาจะมีเมนูออกจากระบบ 

 
หน้าสืบค้นข้อมูลความร่วมมือจะมีเครื่องมือค้นหาอย่างง่าย มีทั้งที่สามารถใช้คําค้นได้โดยอิสระ (free 

text search) และแบบค้นหาจากตัวเลือกที่กําหนดให้ ภายใต้หัวเรื่อง 8 หัวเรื่อง ดังน้ี  
1. การสืบค้นผ่านช่ือโครงการความร่วมมือ (ท่านต้องระบุคําค้นด้วยตนเอง) 
2. การสืบค้นผ่านหน่วยงานเจ้าของโครงการ (มีคําค้นสําเร็จรูป) 
3. การสืบค้นผ่านประเทศเป้าหมาย (มีคําค้นสําเร็จรูป) 
4. การสืบค้นผ่านสถานะของโครงการ (มีคําค้นสําเร็จรูป) 
5. การสืบค้นผ่านลักษณะความร่วมมือ (มีคําค้นสําเร็จรูป) 
6. การสืบค้นผ่านรูปแบบสัญญา (มีคําค้นสําเร็จรูป) 
7. การสืบค้นผ่านวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ (ท่านต้องระบุคาํค้นด้วยตนเอง) 
8. การสืบค้นผ่านคําสําคัญที่ท่านระบุเอง สามารถค้นหาคําในเน้ือหาทั้งหมดได้ ข้อมูลที่สืบค้น

จะขึ้นผลลัพธ์ในลักษณะเดียวกับหน้าจอหลัก ผู้ใช้สามารถคลิ๊กเลือกที่ช่ือโครงการเพ่ืออ่านรายละเอียดของ
โครงการน้ันๆ เพ่ิมเติมได้ 
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ภาพท่ี 3.11 หน้าต่างสบืคน้ข้อมูล 

 
 
หน้าจอข้อมูลเชิงวิเคราะห์ จะเป็นการแสดงแผนภูมิสถิติอย่างง่ายที่รวบรวมจากฐานข้อมูลนําร่อง

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยประมวลจากแบบสอบถามท่ีมีผู้ใช้เพ่ิมข้อมูลเข้ามา จํานวนข้อมูล
รวมในแต่ละแผนภูมิอาจไม่เท่ากันได้ ด้วยเง่ือนไขความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ผู้ใช้กรอกเข้าระบบ ผู้ดูแล
ระบบจะเป็นผู้ที่ระบุว่าจะอนุญาตให้เรียกดูสารสนเทศจากคําถามข้อใดบ้างจากเมนูจัดการคําถาม 

 
การแสดงผลของเมนูสถิติจะแสดงแผนภูมิวงกลมที่สามารถสั่งให้จําแนกเป็นรายหน่วยงาน หรือจะให้

แสดงรวมทุกหน่วยงานก็ได้ ท่านสามารถปรับแต่งการแสดงผลได้ดังภาพที่ 3.12 
 

ภาพท่ี 3.12 สารสนเทศของโครงการความร่วมมือ 
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ข้อมูลสถิติที่จะแสดงในฐานข้อมูลนําร่องน้ีจะแสดงความถี่ของคําตอบจากคําถามต่างๆ ในรูปร้อยละ 
และแผนภูมิวงกลม ในหัวข้อที่ผู้ดูแลระบบหรือผู้จัดการกําหนดให้แสดง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในหน้าจอ
จัดการแบบสอบถาม เบ้ืองต้น จะแสดงข้อมูลดังต่อไปน้ี ความคืบหน้าของความร่วมมือ ระดับของความร่วมมือ 
หน่วยงานที่เป็นคู่สัญญา/คู่ตกลง คู่สัญญาฝั่งไทย ประเทศเป้าหมาย ลักษณะความร่วมมือ  รูปแบบสัญญาหรือ
การทําความร่วมมือ จํานวนกิจกรรมที่สืบเน่ืองจากความร่วมมือน้ี โดยสามารถปรับให้แสดงผลเป็นราย
หน่วยงาน หรือแสดงภาพรวมท้ังกระทรวงก็ได้ 

 
หน้าจอข้อมูลพ้ืนฐานประเทศเป้าหมาย ผู้วิจัยได้เลือกใช้ฐานข้อมูลพ้ืนฐาน The World Factbook 

ของสํานักข่าวกรองกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (Central Intelligence Agency: CIA) เน่ืองจากมีความครบถ้วน
โดยมีข้อมูลทั้งสิ้นกว่า 261 ประเทศ ครอบคลุมเน้ือหาทั้งสิ้น 9 ด้าน ประกอบด้วย ข้อมูลภูมิศาสตร์ ประชากร
และสังคม รัฐบาล เศรษฐกิจ พลังงาน คมนาคม การขนส่ง การทหาร และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ข้อมูลดังกล่าวได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ และมีการเปิดเผยข้อมูลให้สามารถดึงไปใช้ได้โดยอิสระ 
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลฐานข้อมูลสามารถดาวน์โหลดข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ของ CIA ที่ url: https://www.cia.gov/ 
library/publications/the-world-factbook/  

 
นอกจากน้ี ผู้วิจัยได้จัดให้มีเมนูสําหรับการเพ่ิมเติมข้อมูลพ้ืนฐานของประเทศเป้าหมายที่เป็นภาษาไทย

เตรียมไว้ให้ใช้งานกันในอนาคต โดยข้อมูลเหล่าน้ีจะได้รับการดูแลโดยผู้จัดการ ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูล
พ้ืนฐานทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลทางเศรษฐกิจ เช่น ข้อมูลการค้าของประเทศเป้าหมายกับโลก ข้อมูลการค้ากับ
ประเทศไทย ข้อมูลการลงทุนระหว่างไทยและประเทศเป้าหมาย ข้อมูลการเจรจาที่เกิดขึ้นระหว่างไทยและ
ประเทศเป้าหมายเป็นต้น  
 

ภาพท่ี 3.13 ข้อมูลพืน้ฐานประเทศเป้าหมาย 
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สําหรับประเทศเป้าหมาย โดยที่ผู้วิจัยตัดสินใจเลือกประเทศนําร่อง 6 ประเทศ จากข้อมูลความ
ร่วมมือที่ได้ทั้งจากการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม โดยพยายามให้ครอบคลุมเกณฑ์การ
คัดเลือก 3 ประการ คือ กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วในยุโรป และอเมริกา กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วในเอเชีย กลุ่ม
ประเทศกําลังพัฒนาในเอเชีย เพ่ือให้การจัดทําข้อมูลนําร่องน้ันครอบคลุมโครงการความร่วมมือที่น่าจะเกิดขึ้น
ในอนาคต ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน ญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน และอินโดนีเซีย 

 
หน้าจอข้อมูลผู้ใช้ จะเป็นหน้าจอที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเข้าไปปรับปรุงข้อมูลของตนเองได้ ในกรณีที่

มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการของตนเอง รวมถึงรหัสผ่านเพ่ือเข้าใช้งานระบบ แต่ทั้งน้ีจะไม่
อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคําถามสํารอง 

 
ภาพท่ี 3.14 ข้อมูลผูใ้ช ้

 
 
หน้าจอเพ่ิมข้อมูลโครงการ จะเป็นหน้าจอที่แสดงแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้ออกแบบไว้ อย่างไรก็ดี

ผู้วิจัยทราบว่าโครงสร้างแบบสอบถามน้ีอาจไม่ตอบโจทย์ของหน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรมในอนาคต 
ผู้วิจัยได้ออกแบบให้เป็นผู้ดูแลระบบหรือผู้จัดการจะมีเมนูเพ่ิมเติมอีก 2 เมนู ได้แก่ จัดการแบบสอบถาม และ
จัดการผู้ใช้ ซึ่งสามารถเข้าไปเพ่ิมเติมคําถามหรือคําตอบในแบบสอบถามได้ ภายใต้ข้อจํากัดที่ว่า ไม่สามารถ
ออกแบบให้คําถามมีคําตอบที่ซับซ้อนในข้อเดียวกันได้ คําตอบที่รองรับมีเพียง 5 ตัวเลือกเท่าน้ัน ได้แก่ คําตอบ
ประเภทกล่องข้อความท่ีสามารถเลือกความยาวได้ 2 ระดับ คําตอบแบบตัวเลือกที่เลือกอย่างใดอย่างหน่ึง 
คําตอบประเภทวันที่ และคําตอบประเภทประเทศ อนุภูมิภาค ภูมิภาค หรือหน่วยงานระหว่างประเทศ 
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ภาพท่ี 3.15 เพิ่มข้อมูลโครงการ 

 
 

ภาพท่ี 3.16 เพิ่มคําถาม 

 
 

หากผู้ใช้งานต้องการแก้ไขข้อมูลโครงการที่ได้กรอกข้อมูลไว้แล้ว ผู้ใช้งานจะสามารถแก้ไขข้อมูลได้
เฉพาะโครงการของหน่วยงานของท่านเองเท่าน้ัน ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลของหน่วยงานอ่ืนๆ ได้  

 
ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ช่ือโครงการภายใต้หน้าต่างหลัก ระบบจะพาท่านเข้าสู่หน้าต่างรายละเอียด

โครงการ ณ ท้ายคําตอบในแต่ละข้อจะมีลิงค์ให้เลือกแก้ไขข้อมูล ระบบอนุญาตให้ท่านแก้ไขข้อมูลทีละข้อ
เท่าน้ัน โปรดดูภาพที่ 3.17 
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ภาพท่ี 3.17 การแก้ไขข้อมูล 

 
 

ที่หน้าจอจัดการผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบ หรือ ผู้จัดการ มีสิทธิในการจัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานได้โดย
อิสระ แต่จํากัดสิทธิในการจัดการข้อมูลรหัสผ่าน คําถามสํารอง และคําตอบสํารอง ไม่สามารถเข้าถึงได้ 
อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบ หรือ ผู้จัดการ ยังมีสิทธิในการระงับการใช้งานของผู้ใช้งานที่สถานะเท่ากันหรือตํ่า
กว่าได้ 
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ภาพท่ี 3.18 หน้าจอจัดการผู้ใช ้

 

 
 

เมนูการจัดการคําถามให้สทิธ์ิผู้ดูแลระบบสามารถปรับปรุงโครงสร้างแบบสอบถามและตัวเลือก
คําตอบ ดังภาพที่ 3.19 

ภาพท่ี 3.19 การจัดการคําถาม 
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สําหรับระบบการประเมินโครงการความร่วมมือยังไม่สามารถพัฒนาขึ้นได้เน่ืองจากจํานวนข้อมูล
แบบสอบถามท่ีหน่วยต่างๆ ได้ตอบรับกลับมามีจํานวนน้อยมาก และมีหลายส่วนที่ไม่สมบูรณ์ โครงการจํานวน
มากไม่เคยได้รับการประเมินอย่างเป็นระบบมาก่อน โดยเฉพาะการประเมินที่มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
เช่น การวัดการใช้ประโยชน์จากโครงการ และการวัดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ 

 
คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่าในระยะยาวกระทรวงอุตสาหกรรมควรจัดให้มีการประเมินโครงการความ

ร่วมมือต่างๆ ให้ครบทั้ง 4 กลุ่มในหัวข้อ 3.4 อย่างน้อยควรดําเนินการประเมินเป็นรายโครงการเพื่อนํามาใช้ใน
การช้ีวัดความคืบหน้า (KPI) ของยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงในอนาคต 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามเพื่อการจัดทําฐานข้อมูลความร่วมมือกับต่างประเทศ1ของหน่วยงานและสถาบันเครือข่าย

ภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
โครงการจัดทํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 

คําชี้แจงในการกรอกแบบสอบถาม: 
 

แบบสอบถามน้ีเป็นการเก็บข้อมูลรายละเอียดความร่วมมือกับต่างประเทศของหน่วยงานท่าน เพื่อรวบรวมเป็น
ฐานข้อมูลความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม และใช้ประกอบการกําหนดทิศทางหรือวางนโยบาย
ในการแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศในอนาคต  

ทั้งน้ี ลักษณะของความร่วมมือกับต่างประเทศที่ต้องการให้ท่านกรอกในแบบสอบถามน้ี จะครอบคลุมความร่วมมือ
ทั้งแบบที่กําลังดําเนินการอยู่ แบบที่อยู่ระหว่างกระบวนการเจรจาหรือทําสัญญา รวมถึงความร่วมมือแบบที่ยังอยู่ใน
ขั้นของการริเริ่มความคิดในการแสวงหาความร่วมมือใหม่ๆ  

สําหรับแนวทางการตอบแบบสอบถามมีดังต่อไปน้ี แบบสอบถามน้ีมี 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นคําถามเกี่ยวกับความ
ร่วมมือกับต่างประเทศของหน่วยงานท่าน ส่วนที่สองเป็นแบบสอบถามรายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นอัน
เนื่องมาจากความร่วมมือกับต่างประเทศนั้นๆ   

หากหัวข้อใด ท่านมีข้อสงสัย ไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถตอบได้ ให้ส่งคําถามทาง email มายังคุณกัมพล 
ปั้นตะกั่ว kamphol@tdri.or.th หรือ โทรศัพท์หมายเลข 084-013-8558 กรุณาตอบแบบสอบถามทางออนไลน์ที่ 
http://goo.gl/forms/ri3UYF6oQU ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 หากมีเอกสารแนบเพ่ิมเติมสามารถส่ง
มาที่ kamphol@tdri.or.th 

หมายเหตุ: 1. ความร่วมมือกับต่างประเทศหมายรวมถึงความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ อาทิ การ
เป็นสมาชิก การทําข้อตกลง การทําโครงการ การลงนามหรือให้สัตยาบันภายใต้อนุสัญญาหรือพิธีสารต่างๆ การเจรจา
ระหว่างหน่วยงานอย่างไม่เป็นทางการ เป็นต้น 

ตัวอย่างแบบสอบถาม 
ผู้กรอกแบบสอบถาม 
ชื่อ-นามสกุล.......................................................................................................................... 
ตําแหน่ง................................................................................................................................ 
หน่วยงาน.............................................................................................................................. 
E-mail.................................................................................................................................. 
โทรศัพท์................................................................................................................................ 

 

ส่วนที่ 1: แบบสอบถามเก่ียวกับความร่วมมือกับต่างประเทศ 
1. ช่ือความร่วมมือ .................................................................................................................................. 

 
2. สถานะและความคืบหน้าของความร่วมมือ 

2.1 สถานะของความร่วมมือ 
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 อยู่ระหว่างการริเร่ิมความร่วมมือ ยังไม่มีการติดต่อหรือประสานกับฝ่ายคู่สัญญา/คู่ตกลง เช่น การมีแนวคิดท่ีจะ
ริเร่ิมความร่วมมือ อยู่ระหว่างการร่างหรือเสนอ TOR อยู่ระหว่างการหา Partner เป็นต้น 
 อยู่ระหว่างเจรจาความร่วมมือ มีการติดต่อประสานงานกับฝ่ายคู่สัญญา/คู่ตกลง 
 เซ็นสัญญาความร่วมมือแล้วแต่ยังไม่มีการดําเนินงาน 
 อยู่ระหว่างการดําเนินงาน  
 สิ้นสดุความร่วมมือ 

2.2 ประมวลความคืบหน้าของกระบวนการทําความร่วมมอื 
1) วันท่ีริเร่ิมโครงการ  

o  ปี พ.ศ. …………เดือน……………………วันท่ี………… (ในกรณีไม่ทราบวันท่ีแน่นอนสามารถตอบ เพียงปี หรือ 
ปีและเดือนได้) 

o  ไม่ทราบ 
2) วันท่ีเจรจาคร้ังแรก 

o  ปี พ.ศ. …………เดือน……………………วันท่ี………… (ในกรณีไม่ทราบวันท่ีแน่นอนสามารถตอบ เพียงปี หรือ 
ปีและเดือนได้) 

o  ไม่ทราบ 
3) วันท่ีเจรจาคร้ังลา่สุด 

o  ปี พ.ศ. …………เดือน……………………วันท่ี………… (ในกรณีไม่ทราบวันท่ีแน่นอนสามารถตอบ เพียงปี หรือ 
ปีและเดือนได้) 

o  ไม่ทราบ  
4) วันท่ีทําข้อตกลง/เซ็นสัญญา ปี พ.ศ. …………เดือน……………………วันท่ี…………  
5) วันท่ีความร่วมมือสิ้นสุด   

o  ปี พ.ศ. …………เดือน……………………วันท่ี…………   
o  ไม่มีกําหนดวันสิ้นสุดความร่วมมือ เช่น การเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ การให้สัตยาบันในพิธีสาร

หรืออนุสัญญา เป็นต้น 
o  ไม่ทราบ 

 

3. คู่สัญญา/คู่ตกลง 
3.1 ระดับของความร่วมมือ 
 กรณีเป็นความร่วมมือระดับ Bilateral 

 ระบุประเทศ/กลุ่มประเทศท่ีเป็นคู่ความตกลง เช่น ญี่ปุ่น เยอรมัน สหภาพยุโรป เป็นต้น 
......................................................................................................................................................... 

 กรณีเป็นความร่วมมือระดับ Regional/sub-regional  

 ระบุ Region/Sub-region เช่น ASEAN GMS APEC ASEM ACMECS ASEAN+6 เป็นต้น 
......................................................................................................................................................... 

 กรณีเป็นความร่วมมือระดับ International  

 ระบุหน่วยงานหรือคณะกรรมการระหว่างประเทศ เช่น ISO UNIDO WTO IEC IAF ILAC เป็นต้น 
......................................................................................................................................................... 
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 กรณีเป็นการลงนามหรือให้สัตยาบันในอนุสัญญาหรือพิธีสาร  

 ระบุอนุสัญญาหรือพิธีสาร เช่น พิธีสารมอนทรีออล อนุสัญญาเวียนนา เป็นต้น 
......................................................................................................................................................... 

 กรณีอ่ืนๆ โปรดระบุ......................................................................................................................... 
3.2 หน่วยงานท่ีเป็นคู่สัญญา/คู่ตกลง (กรณีเป็นความตกลงระดับ Regional/sub-regional/ International 
ให้ระบุคู่สัญญา/คู่ตกลง เป็นคณะกรรมการ/องค์กรระดับ Region/Sub-region/ International กรณีเป็น
การลงนามหรือให้สัตยาบันในอนุสัญญาหรือพิธีสารให้ระบุว่าไม่มีคู่สัญญา/คู่ตกลง)  
 มี โปรดระบุชื่อหน่วยงานและฐานะของคู่สัญญา/คู่ตกลง 

 ชื่อหน่วยงานท่ีเป็นคู่สัญญา/คู่ตกลง (โปรดระบุชื่อเต็ม) 
………………………………………………………………………................................................................. 

 ฐานะของหน่วยงานท่ีเป็นคู่สัญญา/คู่ตกลง      
 เอกชน/สมาคมภาคเอกชน   รัฐวิสาหกิจ   ราชการ   องค์กรระหว่างประเทศ 

 ไม่มี      
 

4. คู่สัญญาฝั่งไทย (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 หน่วยงานของท่านเอง   กระทรวงอุตสาหกรรม       กระทรวงการต่างประเทศ 
 กระทรวงพาณิชย์   หน่วยงานอ่ืนๆ โปรดระบุ......................................................... 
 

5. ลักษณะความร่วมมือ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
o ความร่วมมือเพ่ือจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) 
o ความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมการขยายการลงทุนในต่างประเทศ 
o ความร่วมมือด้านการตลาด เช่น การเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า (Trade fair) การนําสินค้าไปทดสอบตลาดบน 

Cloud Platform เป็นต้น 
o ความร่วมมือในเชิงธุรกิจ เช่น ให้ไทยเป็นตัวแทนตรวจคุณภาพโรงงาน ตัวแทนทดสอบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
o ความร่วมมือเพ่ือช่วยเหลือ SMEs เช่น พัฒนาเครือข่ายของหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุน SMEs เป็นต้น 
o ความร่วมมือท่ีให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ เช่น พัฒนาบุคลากรให้ลาว Train the Trainer ถ่ายทอดองค์

ความรู้ เป็นต้น 
o ความร่วมมือเพ่ือรับเงินสนับสนุน 
o ความร่วมมือเพ่ือแสดงบทบาทหรือสร้างภาพลักษณ์ให้อุตสาหกรรมไทย 
o ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืนเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการปล่อย CO2 การรี

ไซเคิล เป็นต้น 
o ความร่วมมือเกี่ยวกับมาตรการ/มาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น การพัฒนามาตรฐานให้สอดคล้องกัน การนํา

มาตรการ/มาตรฐานมาปรับใช้ภายในประเทศ การเป็นตัวแทนตรวจสอบรับรองมาตรฐาน เป็นต้น 
o ความร่วมมือในการยอมรับร่วมกัน เช่น ยอมรับผลทดสอบหรือการรับรองผลิตภัณฑ์ร่วมกัน การยอมรับ

มาตรฐานซ่ึงกันและกัน เป็นต้น 
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o ความร่วมมือเพ่ือรับรองระบบงานด้านการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน หรือเพ่ือรับรองห้องปฏิบัติการท่ีใช้
เพ่ือตรวจสอบรับรอง 

o ความร่วมมือในการพัฒนาฐานข้อมูล เช่น ทําเนียบการปลดปล่อยสารมลพิษ เป็นต้น 
o ความร่วมมือในการเรียนรู้และพัฒนาระบบการผลิตและบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น ระบบ

บริหารจัดการสารเคมี พัฒนาเส้นใยธรรมชาติ เป็นต้น 
o ความร่วมมือด้านวิชาการ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูล/องคค์วามรู้ จัดประชุม/สัมมนาวิชาการ เป็นต้น 
o ความร่วมมือเพ่ือการทําวิจัยและพัฒนา 
o ความร่วมมือเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น เตาเผาขยะชุมชนและกากอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากชานอ้อย เป็นต้น 
o ความร่วมมือในการมอบเคร่ืองจักรและซอฟแวร์ในลักษณะ consignment 
o ความร่วมมือในการแลกเปล่ียนผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการในด้านต่างๆ  
o ความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร เช่น การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา จัด

ฝกึอบรม/สัมมนา Train the Trainer เป็นต้น 
o อ่ืนๆ ระบุ....................................................................................................................................................... 

 
6. รูปแบบสัญญาหรือการทําความร่วมมือ 

o ไม่มีสัญญา เช่น การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า  
o การเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ เช่น UN ISO IEC WTO 
o ข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement) 
o ข้อตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Agreement or Mutual Recognition Arrangement: MRA) 
o บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) 
o โครงการความร่วมมือ (Memorandum of Cooperation) 
o โครงการความชว่ยเหลือ (Assistance Program) 
o ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistance: ODA) 
o การลงนามหรือให้สัตยาบันในอนุสัญญา/พิธีสาร 
o ข้อตกลงเชิงธุรกิจ เช่น การให้ไทยเปน็ตัวแทนทดสอบ/ตรวจสอบ/รับรอง การใช้บริการของสถาบันต่างๆ เป็น

ต้น 
o กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
o ไม่ทราบ เนื่องจากหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ดําเนินการเรื่องสัญญา  
o อ่ืนๆ ระบุ............................................................................................................. 

 

7. วัตถุประสงค์ในการร่างความร่วมมือ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. เน้ือหาของความร่วมมือ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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o มีเอกสารแนบ (โปรดส่งไฟล์มาทางอีเมล์ kamphol@tdri.or.th) 
o มี URL ของข้อมูล โปรดระบุ....................................................................................................................... 

 

9. ความคืบหน้า/อุปสรรคในการริเริ่ม/การเจรจา/การดําเนินการตามความร่วมมือ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

10. แนวทางในการต่อยอดเพ่ือใช้ประโยชน์จากความร่วมมือที่มีอยู่ให้มากขึน้ เช่น การเพ่ิมกิจกรรมภายใต้
ความร่วมมือ การเพ่ิมบทบาทของไทยในความร่วมมือต่างๆ เป็นต้น 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

11. ผู้ประสานงานของโครงการความร่วมมือ (กรณีต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความคืบหน้า
ของความร่วมมือ) 

ช่ือ-นามสกุล....................................................................................................................... 
ตําแหน่ง............................................................................................................................. 
หน่วยงาน......................................................................................................................... 
E-mail.................................................................................................................. 
โทรศัพท์............................................................................................................................. 
 

ส่วนที่ 2: แบบสอบถามรายละเอียดโครงการอันเนื่องมาจากความร่วมมือในส่วนที่ 1 
12. โครงการ/กิจกรรมอันเน่ืองมาจากความร่วมมือน้ี (โครงการที่ยังไม่เซ็นสญัญา ไม่ต้องกรอก) 

12.1 โครงการ/กิจกรรม (1) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

12.2 ระยะเวลาดําเนินงาน………………………………………………………………….. 
12.3 งบประมาณ........................................................................................... 
12.4 เป้าหมาย………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
12.5 ผลการดําเนินงาน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12.6 โครงการ/กิจกรรม (2) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12.7 ระยะเวลาดําเนินงาน………………………………………………………………….. 
12.8 งบประมาณ........................................................................................... 
12.9 เป้าหมาย………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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12.10 ผลการดําเนินงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12.11 โครงการ/กิจกรรม (3) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12.12 ระยะเวลาดําเนินงาน………………………………………………………………….. 
12.13 งบประมาณ.......................................................................................... 
12.14 เป้าหมาย………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
12.15 ผลการดําเนินงาน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลความร่วมมือกับต่างประเทศ 
ของหน่วยงานและสถาบันภายใตส้งักัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลความร่วมมือกับต่างประเทศของหน่วยงานและสถาบันภายใต้สังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรม ได้พัฒนาภายใต้โครงสร้างเว็บแอพพลิเคช่ัน ซึ่งต้องใช้คู่กับบริการเว็บเซิร์ฟเวอร์ และ
ผู้ใช้ต้องเรียกใช้งานผ่านเว็บเบราเซอร์ ภายใต้ URL: http://www.tdri.or.th/oie2016/ เป็นการช่ัวคราว 
ภายหลังระบบฐานข้อมูลฐานข้อมูลจะย้ายไปอยู่ภายใต้การดูแลของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดย
จะแจ้ง URL ให้ทราบต่อไป 

 

1. ผู้ใช้งานทั่วไป 

เมื่อผู้ใช้เรียกใช้งานเว็บเบราเซอร์ไปที่ URL ที่กําหนดจะพบกับหน้าต่างแรกดังรูปที่ 1 สําหรับผู้ใช้ที่
ลงทะเบียนไว้แล้วให้ใช้อีเมลและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้เข้าใช้งานได้ทันที ในกรณีที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ท่าน
สามารถคลิกหัวข้อลงทะเบียน เพ่ือเข้าสู่หน้าลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งาน (ดูหัวข้อที่ 1.1) หรือในกรณีที่ท่านลืม
รหัสผ่าน ท่านสามารถสั่งให้ระบบรีเซ็ตรหัสผ่านให้ท่านด้วยการตอบคําถามสํารองที่ท่านต้ังไว้ในหน้า
ลงทะเบียน (ดูหัวข้อที่ 1.1) 

ภาพที่ 1 หน้าต่างแรก 

 

1.1 การสมัครเข้าใช้งาน 
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การสมัครเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูล สามารถคลิกที่หัวข้อ ลงทะเบียน เพ่ือเข้าสู่หน้าลงทะเบียนดัง
ภาพที่ 2 ท่านต้องกรอกข้อมูลครบทุกช่องถึงจะลงทะเบียนได้ เมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วระบบจะพา
ท่านกลับมาที่หน้าต่างแรกในภาพที่ 1 ท่านสามารถใช้อีเมลและรหัสผ่านท่านลงทะเบียนเมื่อสักครู่เข้าใช้งานได้
ทันที 

ภาพที่ 2 หน้าต่างลงทะเบียน 
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1.2 การเริ่มต้นใช้งาน 

เมื่อท่านเข้าสู่ระบบ ทุกคร้ังท่านจะเข้าสู่หน้าต่างหลักดังภาพที่ 3 ซึ่งจะรายงานโครงการของหน่วยงาน
ของท่านที่มีอยู่ในระบบทันที ข้อมูลที่รายงานจะประกอบด้วยช่ือความร่วมมือ สถานะ และความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลแสดงในรูปเปอร์เซ็น 

ภาพที่ 3 หน้าต่างหลัก 
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1.3 การสืบค้นข้อมูล 

 ระบบฐานข้อมูลอนุญาตให้ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลได้ทั้งสิ้น 8 รูปแบบ ประกอบไปด้วย 

1. การสืบค้นผ่านช่ือโครงการความร่วมมือ (ท่านต้องระบุคําค้นด้วยตนเอง) 
2. การสืบค้นผ่านหน่วยงานเจ้าของโครงการ (มีคําค้นสําเร็จรูป) 
3. การสืบค้นผ่านประเทศเป้าหมาย (มีคําค้นสําเร็จรูป) 
4. การสืบค้นผ่านสถานะของโครงการ (มีคําค้นสําเร็จรูป) 
5. การสืบค้นผา่นลักษณะความร่วมมือ (มีคําค้นสําเร็จรูป) 
6. การสืบค้นผ่านรูปแบบสัญญา (มีคําค้นสําเร็จรูป) 
7. การสืบค้นผ่านวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ (ท่านต้องระบุคําค้นด้วยตนเอง) 
8. การสืบค้นผ่านคําสําคัญที่ท่านระบุเอง สามารถค้นหาคําในเน้ือหาทั้งหมดได้ 

 
ภาพที่ 4 หน้าต่างสืบค้นข้อมูล 
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1.4 การเพ่ิมข้อมูล 

 ท่านสามารถเพ่ิมโครงการความร่วมมือใหม่ๆ ได้ที่เมนู เพ่ิมโครงการ ที่เมนูบาร์ด้านขวาบน เมื่อท่าน
เลือกเมนูน้ีระบบจะพาท่านไปยังหน้าต่างแบบสอบถามดังภาพที่ 5 มีคําถาม 12 ข้อหลัก รวม 40 ข้อย่อย ซึ่ง
ไม่บังคับให้ท่านกรอกข้อมูลครบทุกช่อง แต่อย่างไรก็ดี ระบบจะรายงานความสมบูรณ์ของข้อมูลโครงการที่
หน้าต่างหลัก และหน้าสืบค้นเสมอ 

ภาพที่ 5 การเพ่ิมข้อมูล 
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1.5 การแก้ไขข้อมูล 

ท่านสามารถเลือกแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะโครงการของหน่วยงานของท่านเองเท่าน้ัน ไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลของหน่วยงานอ่ืนๆ ได้ ยกเว้นว่าท่านมีฐานะเป็นผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้งานระดับสูง หากท่านต้องการ
แก้ไขโครงการความร่วมมือใดๆ ให้ท่านคลิกที่ช่ือโครงการภายใต้หน้าต่างหลัก ระบบจะพาท่านเข้าสู่หน้าต่าง
รายละเอียดโครงการ ณ ท้ายคําตอบในแต่ละข้อจะมีลิงค์ให้เลือกแก้ไขข้อมูล ระบบอนุญาตให้ท่านแก้ไขข้อมูล
ทีละข้อเท่าน้ัน โปรดดูภาพที่ 6 

ภาพที่ 6 การแก้ไขข้อมูล 
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1.6 เมนูสถิติ 

 สําหรับเมนูสถิติจะเป็นการแสดงสารสนเทศของโครงการความร่วมมือที่ท่านทั้งหลายได้กรอกข้อมูลไว้ 
โดยคําสั่งจํากัดอยู่ที่การแสดงความถ่ีของคําตอบในคําถามที่มีคําตอบแบบตัวเลือกเท่าน้ัน ผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้
ที่ระบุว่าจะอนุญาตให้เรียกดูสารสนเทศจากคําถามข้อใดบ้างจากเมนูจัดการคําถาม 

 การแสดงผลของเมนูสถิติจะแสดงแผนภูมิวงกลมที่สามารถสั่งให้จําแนกเป็นรายหน่วยงาน หรือจะให้
แสดงรวมทุกหน่วยงานก็ได้ ท่านสามารถปรับแต่งการแสดงผลได้ดังภาพที่ 7 

ภาพที่ 7 สารสนเทศของโครงการความร่วมมือ 
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1.7 ข้อมูลพ้ืนฐานประเทศเป้าหมาย 

 ส่วนของข้อมูลพ้ืนฐานประเทศเป้าหมายได้จัดทําข้อมูลจํานวน 2 ชุด ประกอบไปด้วยข้อมูลจาก CIA 
world factbook ซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของประเทศต่างๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ และชุดข้อมูลจากสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เป็นข้อมูลนําร่องฉบับภาษาไทย 

 โครงสร้างข้อมูลทั้ง 2 ส่วนจะมีความคล้ายคลึงกัน โดยที่ข้อมูลจาก CIA จะมีหัวข้อทั้งสิ้น 9 หัวข้อ 
ครอบคลุม 261 ประเทศ ได้แก่ ข้อมูลภูมิศาสตร์ ประชากรและสังคม รัฐบาล เศรษฐกิจ พลังงาน คมนาคม 
การขนส่ง การทหาร ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่ในส่วนของชุดข้อมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมที่เป็นข้อมูลนําร่อง 6 ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน และอินโดนีเซีย 
ครอบคลุมเพียงบางหัวข้อ เช่น ข้อมูลภูมิศาสตร์ ประชากรและสังคม เศรษฐกิจ และประเด็นความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศกับประเทศไทย เป็นต้น ดูภาพที่ 8 

ภาพที่ 8 ข้อมูลพ้ืนฐานประเทศเป้าหมาย 

 

 

ผู้ใช้สามารถช่วยปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐานประเทศเป้าหมายได้ 2 วิธีคือ 1) เพ่ิมข้อมูลใหม่ทั้งหมดใน
หัวข้อน้ัน โดยเลือกเมนูเพ่ิมข้อมูลประเทศเป้าหมาย หลังจากนั้นระบบจะให้ท่านเลือกประเทศ และหัวข้อที่
ท่านต้องการเพ่ิมข้อมูล 2) การแก้ไขข้อมูลเพียงบางส่วน ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลเพียงบางส่วนด้วยการเปิดใช้
มุมมองแบบแก้ไข ซึ่งจะปรากฏเม่ือท่านเลือกข้อมูลประเทศที่ท่านต้องการแก้ไข ท่านสามารถเลือกแก้ไขข้อมูล
ในหัวข้อที่ท่านต้องการด้วยการคลิ๊กคําว่าแก้ไขที่อยู่ใต้ชุดข้อมูลดังกล่าว  
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1.8 ข้อมูลผู้ใช้ 

 เมนูข้อมูลผู้ใช้จะแสดงรายละเอียดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ท่านสามารถเข้ามาปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้
ตลอดเวลารวมถึงการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านด้วยตัวท่านเอง ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงอีเมล และคําถามสํารองที่
ใช้ในการกู้คืนรหัสผ่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวโปรดติดต่อ
ผู้ดูแลระบบ รายละเอียดข้อมูลดังภาพที่ 9 

ภาพที่ 9 ข้อมูลผู้ใช้ 
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1.6 ลืมรหัสผ่าน 

หากท่านลืมรหัสผ่านเพ่ือเข้าระบบ ท่านสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง ด้วยการตอบคําถามสํารองที่
ท่านได้ต้ังค่าไว้เมื่อตอนลงทะเบียน ท่านสามารถเข้าหน้าต่างเปลี่ยนรหัสผ่านได้จากหน้าต่างแรก คลิกเลือกเมนู 
ลืมรหัสผ่าน ระบบจะให้ท่านกรอกอีเมลอีกครั้งหน่ึง ดังภาพที่ 10  เมื่อท่านระบุอีเมลแล้วระบบจะให้ท่านตอบ
คําถามสํารองที่ท่านได้เลือกไว้ ดังภาพที่  11 หากตอบคําถามถูกต้องระบบจะพาท่านไปยังหน้าต่างต้ังรหัสผ่าน
ใหม่ดังภาพที่ 12 

ภาพที่ 10 กรอกอีเมลเพ่ือเปลี่ยนรหัสผ่าน 

 

ภาพที่ 11 ตอบคําถามสํารอง 

 

ภาพที่ 12 ต้ังรหัสผ่านใหม่ 
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2. ผู้ใช้งานระดับสูง/ผู้ดูแลระบบ 

 สําหรับผู้ใช้งานระดับสูง/ผู้ดูแลระบบจะมีเมนูให้ใช้เพ่ิมขึ้นอีก 2 เมนู ได้แก่ การจัดการผู้ใช้ การจัดการ
คําถาม และได้สิทธ์ิในการแก้ไขข้อมูลโครงการความร่วมมือของทุกหน่วยงาน ความแตกต่างของหน้าที่ระหว่าง
ผู้ใช้งานระดับสูงและผู้ดูแลระบบคือ ผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้ควบคุมการใช้งานโปรแกรมโดยสมบูรณ์ ได้รับสิทธ์ิให้
สามารถแก้ไขข้อมูลในโปรแกรมได้ทุกรายการ ในขณะท่ีผู้ใช้งานระดับสูง จะได้รับสิทธ์ิให้แก้ไขข้อมูลโครงการ 
คําถาม/คําตอบในแบบสอบถาม และข้อมูลผู้ใช้บางส่วนที่มีระดับตํ่ากว่า แต่ไม่มีสิทธ์ิในการ เพ่ิม/ลบ คําถาม/
คําตอบในแบบสอบถามหรือลบข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขข้อมูลผู้ใช้ที่ระดับเท่ากันหรือสูงกว่า สําหรับการอนุมัติให้ผู้ใช้
ทั่วไปกลายเป็นผู้ใช้งานระดับสูงเป็นอํานาจของผู้ดูแลระบบ 

ผู้ดูแลระบบ มีช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านปริยาย ดังน้ี 

 ช่ือผู้ใช้: interdatabase@oie.go.th 

 รหัสผ่าน: 1234 
และมีคําถามสํารองปริยาย ดังน้ี 

 คําถาม: ทะเบียนรถยนต์คันแรกของคุณ 

 คําตอบ: 1234 
ผู้ดูแลระบบเม่ือเริ่มใช้งานควรเปลี่ยนรหัสผ่านและคําถามสํารองดังกล่าวเพื่อความปลอดภัย 

2.1 การจัดการผู้ใช้ 

เมนูการจัดการผู้ใช้ให้สิทธ์ิผู้ดูแลระบบสามารถปรับฐานะของผู้ใช้รายอ่ืนๆ ขึ้นเป็นผู้ใช้งานระดับสูง 
รวมถึงการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือการลบผู้ใช้งานออกจากระบบ ดังภาพที่ 13 ถ้าท่านต้องการแก้ไขข้อมูล
ส่วนบุคคลให้คลิกที่ลําดับของบุคคลที่ท่านต้องการแก้ไข หากท่านต้องการลบผู้ใช้ให้ท่านคลิกคําสั่งลบท่ี
ด้านหน้าข้อมูลผู้ใช้แต่ละราย 
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ภาพที่ 13 การจัดการผู้ใช้ 

 

 

2.2 การจัดการคําถาม 

เมนูการจัดการคําถามให้สิทธ์ิผู้ดูแลระบบสามารถปรับปรุงโครงสร้างแบบสอบถามและตัวเลือก
คําตอบ  

ภาพที่ 14 การจัดการคําถาม 
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3. การติดต้ังระบบ 

 ระบบฐานข้อมูลความร่วมมือกับต่างประเทศของหน่วยงานและสถาบันภายใต้สังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ได้พัฒนาภายใต้โครงสร้างเว็บแอพพลิเคช่ัน ซึ่งต้องใช้คู่กับบริการเว็บเซิร์ฟเวอร์ มีความต้องการ
ใช้ Hardware และ software ดังน้ี 

1. Web server ที่มีเน้ือที่ว่างไม่น้อยกว่า 50 MB 
2. ติดต้ังตัวแปลภาษาประเภท Server site script ชนิด PHP รุ่น 5.3.28  
3. ติดต้ัง Software ฐานข้อมูล MySQL รุ่น 5.5.37 

 
การติดต้ังฐานข้อมูลฯ ผู้ดูแลระบบต้องติดต้ัง Software ที่จําเป็น และสร้างฐานข้อมูล MySQL ตาม

โครงสร้างที่อยู่ในไฟล์แนบ oie2016.sql โดยให้ช่ือฐานข้อมูลว่า oie2016 และอนุญาตให้ผู้ใช้ช่ือ oie2016 
รหัสผ่าน oie2016 มีสิทธ์ิจัดการฐานข้อมูลดังกล่าว ทั้งน้ี ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าไปเปล่ียนแปลงช่ือฐานข้อมูล 
ช่ือผู้ใช้ รวมถึงรหัสผ่านแบบปริยายได้ที่ไฟล์ dbconnect.php ซึ่งต้องแก้ไขผ่านโปรแกรม text editor 

หลังจากน้ันให้คัดลอกข้อมูล oie2016 ทั้งแฟ้มข้อมูลไปยังแฟ้มปลายทางใน Web server จากนั้นต้ัง
ค่าให้สามารถเรียกใช้ได้จากไฟล์ index.html ในแฟ้ม oie2016 

หากท่านประสบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งผู้พัฒนาที่ Email: kamphol@tdri.or.th 





 

295 

ภาคผนวก ค 
ตารางการจดัประชุมระดมสมอง (Focus group) การประชุมเชิงปฏบิตัิการ (Workshop)  

และการจัดสมัมนาเพื่อเผยแพรยุ่ทธศาสตร์ฯ 
วันท่ีจัดประชุม หัวข้อประชุม สถานท่ีจัดประชุม หน่วยงานท่ีเข้าร่วม 

1 เม.ย. 59 
13.30-16.30 น. 

งานประชุมระดมสมองเพ่ือการ
จัดทําฐานข้อมูล 

ห้องประชุมชั้น 6 
สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

1. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
2. สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม 
3. สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 
4. สํานักคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย 
5. กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
6. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
7. สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
8. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
9. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
10. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
11. สถาบันอาหาร 
12. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
13. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
14. สถาบันไทย – เยอรมัน 
15. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

9 พ.ย. 59 
9.30-12.00 น. 

การแสวงหาความร่วมมือกับ
ต่างประเทศด้านมาตรฐาน
อุตสาหกรรม และการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่ีย่ังยืนและเป็นมิตร
ต่อสังคมสิ่งแวดล้อม 

สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

1. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
2. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
3. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
4. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
5. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
6. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

10 พ.ย. 59 
09.30-12.00 น. 

การแสวงหาความร่วมมือกับ
ต่างประเทศเพื่อส่งเสริม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) 

สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

1. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
2. สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม 
3. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

11 พ.ย. 59 
09.00-12.00 น. 

การแสวงหาความร่วมมือกับ
ต่างประเทศเพื่อเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมไทยกับต่างประเทศ 

สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

1. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
2. กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
3. สถาบันอาหาร 
4. สถาบันยานยนต์ 
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วันท่ีจัดประชุม หัวข้อประชุม สถานท่ีจัดประชุม หน่วยงานท่ีเข้าร่วม 
5. สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(BOI) 
6. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

15 พ.ย. 59 
09.00-12.00 น. 

1. การสร้างความร่วมมือกับ
ต่างประเทศด้านเทคโนโลยีเพ่ือ
รองรับอุตสาหกรรมใหม่ 
(Existing/New S-curve, 
Clusters) และแนวนโยบาย 
industry 4.0    
2. การแสวงหาความร่วมมือกับ
ต่างประเทศด้าน R&D และ 
innovation เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับ
ภาคอุตสาหกรรมไทย 

สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

1. สถาบันไทย-เยอรมัน 
2. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
3. สถาบันอาหาร 
4. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
5. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 
6. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
7. สํานักคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย 
8. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ 
9. สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 
10. สถาบันพลาสติก 
11. สถาบันยานยนต์ 
12. กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
13. สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 

8 ธ.ค. 59 
13.30-16.30 น. 

แนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากต่างประเทศท่ีตรงกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
และสอดคล้องกับนโยบายการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 

ห้องประชุมชั้น 5  
สถาบันวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทย 

1. สถาบันไทย-เยอรมัน 
2. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

9 ธ.ค. 59 
13.30-16.30 น. 

แนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากต่างประเทศท่ีตรงกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
และสอดคล้องกับนโยบายการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 

ห้องประชุมชั้น 5  
สถาบันวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทย 

1. สถาบันพลาสติก 
2. สถาบันอาหาร 

14 ธ.ค. 59 
9.00-12.00 น. 

แนวทางการสร้างความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ  
ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศของกระทรวง
อุตสาหกรรม 
 

ห้องแซฟไฟร์ 1-2  
ชั้น 2  
โรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค 
(ถนนราชปรารภ) 

1. Somboon Advance Tectnology 
Public co., ltd 

2. บริษัท โปร คอนเซ็พท์ แมนูแฟคเจอเรอ 
จํากัด 

3. บริษัท  บางกอกพลาสโปรดักส์ 
4. กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
5. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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วันท่ีจัดประชุม หัวข้อประชุม สถานท่ีจัดประชุม หน่วยงานท่ีเข้าร่วม 
6. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
7. สถาบันไทย-เยอรมัน 
8. สถาบันพลาสติก 
9. สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม 
10. สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 
11. สถาบันยานยนต์ 
12. สถาบันรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไอเอสโอ 
13. สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 
14. สถาบันอาหาร 
15. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
16. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
17. สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสหากรรม 
18. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
19. การนิคมอุตสาหกรรม 
20. สํานักคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย 

15 ธ.ค. 59 
13.30-16.00 น. 

การใช้ฐานข้อมูลโครงการความ
ร่วมมือกับต่างประเทศของ
หน่วยงานและสถาบันเครือข่าย
ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม 

ห้องคอมพิวเตอร์ 
สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

1. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
3. กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
4. สถาบันไทย-เยอรมัน 
5. สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม 
6. สถาบันพลาสติก 
7. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
8. สถาบันไทย-เยอรมัน 
9. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
10. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
11. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
12. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
13. สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 
14. สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย 
15. สํานักคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย 
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บรรยากาศงานสัมมนา 
เรื่อง แนวทางการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ  

ภายใต้ยุทธศาสตร์ความรว่มมือกับต่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม 
ภายใต้โครงการ “การจัดทํายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่าง

ประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม” 
จัดโดย สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย   

วันพุธท่ี 14 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 1-2 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค (ถนนราชปรารภ) 
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สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร�ไอ)
565 ซอยรามคำแหง 39 เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท� 02-718-5460
โทรสาร 02-718-5461-2
Website: http://tdri.or.th

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
75/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทว� กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท� 0-2202-3917 
Website: http://www.oie.go.th/
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