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ในวาระโอกาสท่ีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นการ
เปลี่ยนแปลงสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในครั้งที่ 4 สอดคล้องกับการที่ประเทศไทยกําลังปรับเปลี่ยนโมเดลทาง
เศรษฐกิจเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 และระบบราชการไทยก็กําลังปรับตัวเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 เช่นเดียวกัน ในการน้ี
จึงเป็นโอกาสอันดี ที่พ่อน้องภูจะเล่าสู่กันฟังถึงวิวัฒนาการที่ผ่านมาของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
ตลอดจนทิศทางที่ สศอ. กําลังจะมุ่งไปกันครับ 

สศอ. 1.0 : ยุคก่อต้ัง  (พ.ศ. 2534 – 2539) 
สศอ. มีการเปล่ียนแปลงการแบ่งส่วนราชการอย่างเป็นทางการมาแล้ว 4 ครั้ง โดยหลังจากที่มีการ

ปรับปรุงฐานะกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ขึ้นเป็นหน่วยงานระดับกรมในสังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) โดยถือเอาวันที่ 5 กันยายน 2534 เป็นวันก่อต้ัง สศอ. น้ัน ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกา
แบ่งส่วนราชการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535 แบ่งส่วนราชการใน สศอ. 
ออกเป็น 6 ส่วนราชการ ประกอบด้วย สํานักงานเลขานุการกรม กองติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน 
กองศึกษาภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1 กองศึกษาภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2 และ ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม 
โดยอํานาจหน้าที่ในขณะน้ันของ สศอ. มีอยู่ 4 ด้าน ซึ่งส่วนใหญ่ยังมุ่งเน้นการตอบสนองต่อภารกิจของ อก. 
ประกอบด้วย (1)  เสนอแนะนโยบายของกระทรวง และนโยบายในการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานใน
กระทรวง (2) กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานในกระทรวง (3) 
จัดทํารายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสาขาต่าง ๆ และ (4) กําหนดนโยบายในการสํารวจ เก็บรักษา และใช้
ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงานในกระทรวง และทําหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลของกระทรวง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 เน่ืองจากในขณะที่เริ่มก่อต้ัง อยู่ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-
2539) นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของ สศอ. จึงมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมและกระจายอุตสาหกรรมสู่ภูมิภาค และ
การศึกษาภาวะอุตสาหกรรมรายสาขาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 เป็นสําคัญ  ต่อมาในปี 2538 จึงได้ริเริ่มในการ
จัดเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม โดยออกเป็นกฎกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2538 
ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานฯ จําพวกที่ 2 หรือจําพวกที่ 3 ต้องแจ้งข้อมูลที่จําเป็นเก่ียวกับการประกอบกิจการฯ ตาม
แบบ ร.ง. 5 ต่อ สศอ. ทุกไตรมาส  

โดยในยุค สศอ. 1.0 น้ี นอกจากจะเป็นยุคก่อต้ังแล้ว ยังอาจหมายเหตุไว้ได้อีกว่าเป็นยุคเร่ร่อน เน่ืองจาก 
สศอ. ยังไม่มีอาคารสํานักงานฯ เป็นของตนเอง ช่วงเร่ิมต้นใช้อาคารนารายณ์ ของกระทรวงฯ เป็นที่ทําการ ต่อมาใน
ปี 2537 จึงย้ายมาอยู่ที่อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สศอ. 2.0 : ยุควางรากฐาน (พ.ศ. 2540 – 2550) 

หลังจากวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 สศอ. ได้รับการยอมรับจากภาคส่วนต่าง ๆ มากย่ิงขึ้น โดยเป็นผู้
ประสานการจัดทําแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2541-2545) เพ่ือรองรับการปรับตัวและการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม เช่น 
การทําแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา และการจัดทําฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ 
(Industrial Competitive Benchmarking) เพ่ือให้อุตสาหกรรมของประเทศมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน 

ซึ่งในยุคน้ี สศอ. ได้ผลักดันให้เกิดการจัดต้ังสถาบันเครือขา่ยของกระทรวงอุตสาหกรรมขึ้น เพ่ือเป็นองค์กร
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในสาขาต่าง ๆ ตลอดเป็นหน่วยงานร่วมดําเนินการโครงการภายใต้แผนปรับโครงสร้าง
ภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2543 – 2547) และหลังจากที่ก่อต้ังผ่านมาเกือบ 10 ปี ในที่สุด สศอ. ก็ได้ย้ายมา
อยู่ในอาคารถาวร (ที่ทําการปัจจุบัน) ในปี 2543 ซึ่งเป็นปีที่พ่อน้องภูเข้ารับราชการน่ันเอง 

โดยในยุค น้ี  สศอ .  มีการปรับปรุ ง
โครงสร้าง ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2545  เพ่ือรองรับภารกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยจุดเปลี่ยนที่สําคัญคือ เปลี่ยน
จากการเป็นหน่วยงานที่ตอบสนองต่อภารกิจของ 
อก. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจวางแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศ  ตลอดจนการส่ ง

สัญญาณเตือนภัยทางอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง ทั้งน้ียังคงแบ่งส่วนราชการใน สศอ. ออกเป็น 6 ส่วนราชการ คือ คง
สํานักงานเลขานุกรม ยุบรวมภารกิจของกองติดตามและประเมินผล และกองนโยบายและแผน รวมเป็นสํานัก
นโยบายอุตสาหกรรมมหภาค ปรับปรุงภารกิจของกองศึกษาภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1 และ 2 ให้เป็น สํานัก
นโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 และ 2 ปรับเปลี่ยนศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม เป็นศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม โดยเพ่ิม “กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ” เพ่ือรองรับภารกิจความร่วมมือด้าน
อุตสาหกรรมระหว่างประเทศซึ่งมีความสําคัญมากย่ิงขึ้น ตามทิศทางการค้าที่ประเทศไทยมุ่งเน้นการเจรจาเขต
การค้าเสรี และความร่วมมือต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น 



โดยในปลายของยุคน้ี สศอ. ได้พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลเชิงลึกภาคอุตสาหกรรม (Industrial Intelligent 
Unit) ครอบคลุมรายสาขาอุตสาหกรรมที่สําคัญต่าง ๆ เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศสําคัญแก่ผู้ประกอบการ
และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งในด้านการผลิต การค้า กฎระเบียบ เทคโนโลยี ตลอดจนข่าวสารต่าง ๆ ที่จําเป็น 
ซึ่งมีความต้องการใช้งานมากขึ้นตามลําดับ 

 สศอ. 3.0 : ยุคสานพลัง (พ.ศ. 2551 – 2557) 

ในยุคที่ 3 น้ี ถือว่า สศอ. ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม และภาคส่วนต่าง ๆ เป็น
อย่างมาก งบประมาณในปี 2551-2555 เพ่ิมจากปี 2550 เป็นสองเท่าตัว โดยภารกิจที่สําคัญคือการกํากับการ
ดําเนินงานตามแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม (Productivity) พ.ศ. 2551-2555 
และแผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญา (Intellectual Infrastructure) พ.ศ. 2551-2555 จากหน่วยงานที่
เก่ียวข้องต่าง ๆ ทั้งสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  

โดยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการวิจัยประเด็นทางเศรษฐกิจเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการกําหนดนโยบายที่
เหมาะสม ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจที่เพียงพอเพ่ือเป็นหน่วยสารสนเทศเชิงลึก และการเตือนภัย
ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างทันท่วงที สศอ. จึงมีการปรับปรุงโครงสร้าง ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ . 2551 โดยเพ่ิมเติม “สํานักวิจัยเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม” ขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อภารกิจข้างต้น และมีการยกระดับสํานักงานเลขานุการกรม และกองเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ขึ้นเป็นสํานักบริหารกลาง และสํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ เพ่ือ
ตอบสนองต่อภารกิจที่มีมากย่ิงขึ้น  

นอกจากได้รับภารกิจในการเพ่ิมผลิตภาพ 
(Productivity) และให้ความสําคัญกับการวิจัยและ
พัฒนา (Intellectual Infrastructure) แล้ว ยุคน้ียังถือ
เป็นยุคแห่งการสานพลังกับภาคส่วนอ่ืน ๆ เพ่ือกําหนด
ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ืออนาคตด้วย โดยในปี 
2553 มีการลงนามความร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน
และ กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือจัดทําฐานข้อมูลอุปสงค์

อุปทานกําลังคนรองรับการวางแผนพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศร่วมกัน ตลอดจนการร่วมมือกับสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพ่ือผลักดันมาตรการส่งเสริมการลงทุนรถยนต์ประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล (Eco car) เพ่ือเป็น Product Champion ตัวที่ 3 ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยต่อเน่ืองจากรถปิค
อัพ และจักรยานยนต์ และในปี 2554 ก็ได้ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ จัดทําแผนพัฒนาอุตสาหกรรมไทยระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2555-2574) โดยมีวิสัยทัศน์ให้อุตสาหกรรมไทย “มุ่งสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สมดุลและย่ังยืน”  

สศอ. 4.0 :  (พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน) 

ภายหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ยึดอํานาจการปกครองในเดือนพฤษภาคม 2557 คสช. 
ได้ผลักดันให้ทุกส่วนราชการให้ความสําคัญกับการกําหนด และดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
ตลอดจนการขับเคล่ือนการดําเนินการเพื่อให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) คือ ยุคที่
เศรษฐกิจไทยจะต้องขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ แทนการใช้ทรัพยากรและทุนแบบเดิม ๆ 



ตลอดจนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 โดยมี 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1) เปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน (Open & 
Connected Government) 2) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) และ 3) มีขีด
สมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)  

ซึ่ง สศอ. ก็ได้ดําเนินการเพ่ือ
ตอบสนองต่อทิศทางดังกล่าวด้วยเช่นกัน 
อาทิ การพัฒนาการกรอกแบบสอบถาม
การผลิตรายเดือนออนไลน์  (แบบ ร.ง.8) 
เพ่ืออํานวยความสะดวกและเพ่ิมความ
ถู ก ต้ อ ง ใ น ก า ร ก ร อ ก ข้ อ มู ล จ า ก
ผู้ประกอบการ การพัฒนา Application 
ต่าง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
บริการโดยเฉพาะเรื่องข้อมูลสารสนเทศ 
เช่น Application OIE / Car search / 

Fuel Tracker เป็นต้น 

ทั้งน้ีเพ่ือตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐ และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สศอ. ได้มีการแต่งต้ัง
คณะทํางานการปรับโครงสร้างภายใน สศอ. โดยมีคณะผู้บริหารของ สศอ. ร่วมเป็นคณะทํางาน และมีกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร (ซึ่งพ่อน้องภูดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้ากลุ่มฯ ในปัจจุบัน) และกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นฝ่าย
เลขานุการ เพ่ือวิเคราะห์ว่าภารกิจใดที่ยังคงมีความสําคัญอยู่ ภารกิจใดหมดความสําคัญแล้ว หรือภารกิจใดที่จะมี
ความสําคัญมากขึ้นในอนาคต ซึ่งจากประชุมหารือร่วมกันไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง พบว่าในยุคต่อไปน้ันข้อมูลสารสนเทศ
เป็นเรื่องที่มีความจําเป็นอย่างมาก โดย สศอ. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกําหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศ จําเป็นต้องรู้ทันข้อมูลอย่างรวดเร็ว ครอบคลุม รอบด้าน และทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งภารกิจที่จําเป็น คือต้อง
สามารถพัฒนาการวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ให้สําเร็จ (Big Data) ตลอดจนสามารถคาดการณ์อนาคตอย่าง
ถูกต้อง (Foresight) และมีข้อมูลรายละเอียดทั่วประเทศ (Geographic Information System: GIS)  

นอกจากน้ันนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมที่จัดทําจะต้องมีทั้งความกว้าง (รอบด้าน) และความลึก (รอบ
รู้) ในรายละเอียดเพียงพอ คือ สามารถกําหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะส่งเสริมการพัฒนาได้อย่างชัดเจน สามารถ
เช่ือมโยงกับพ้ืนที่ที่ต้องการพัฒนาต่าง ๆ (เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือระเบียงเศรษฐกิจ) ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ตลอดจนสามารถกําหนดรายละเอียดหัวข้อการเจรจาเฉพาะ (Issues) ในการวางท่าทีการเจรจาด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมระหว่างประเทศได้อย่างมีช้ันเชิง ซึ่งจากหัวข้อเหล่าน้ีได้นํามาสู่การปรับปรุงโครงสร้าง ตามกฎกระทรวง
การแบ่งส่วนราชการ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 โดยสรุปคือไม่มีการเพ่ิม
หรือลดส่วนราชการภายใน สศอ. ใด ๆ แต่เป็นการปรับปรุงภารกิจให้สอดรับกับทิศทางของประเทศและสถานการณ์
โลก  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วตามที่เล่าในตอนต้นน่ันเอง  

 มาถึงตอนนี้ผู้อ่านหลายท่านคงมีคําถามขึ้นในใจ ว่าทําไมใน 3 ยุคที่ผ่านมา พ่อน้องภูถึงให้นิยามในแต่ละ
ยุคไว้ ได้แก่ ยุคก่อต้ัง ยุควางรากฐาน และ ยุคสานพลัง และทําไมยุค สศอ. 4.0 น้ีถึงไม่เห็นมีนิยามในยุคไว้เลย 
คําตอบคือ พ่อน้องภูก็กําลังรอดู และเช่ือแน่ว่าถ้าคน สศอ. ทุกคน ร่วมมือร่วมใจกัน โดยมองประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง และขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนฐานข้อมูลที่เพียงพอแล้วล่ะก็ ยุคที่ 4.0 น้ี 



ก็คงสามารถเป็นยุค “ด่ังขงเบ้ง” คือเป็นด่ังกุนซือเทวดา ที่ช่วยพากองทัพภาคอุตสาหกรรมไทยก้าวนําไกลในเวทีโลก
ได้ และพ่อน้องภูหวังว่า สศอ. ในยุคถัดไปน้ีคงไม่ถูกมองว่าเป็นยุค “พลั้งพลาดผิด” หรือยุค “น่ังไขว้ห้าง (ไม่ทํา
อะไร )” ซึ่ งทั้ งหมดทั้งปวงย่อมขึ้นกับคน “สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม” ตลอดจนผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งหมด ที่จะร่วมมือกันเพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรมไทยสามารถยืด
หยัดได้อย่างมีศักด์ิศรีในเวทีโลกหรือไม่ ... เป็นกําลังใจให้พ่อน้องภูและ สศอ. ด้วยนะครับ ท่านผู้อ่าน   

จัดทําโดย พ่อน้องภู 
นายจักรพันธ์ เด่นดวงบริพันธ์ 
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