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∫∑π” 
 

  

 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 
ไดจัดทำเอกสารเผยแพรผลงาน ผลการดำเนินงานที่สำคัญในชวงที่ผานมา        

ซึ่งรวบรวมผลของโครงการที่ดำเนินการโดย สศอ. เอง และในบางโครงการ

เปนการดำเนินการรวมกับหนวยงานอื่นๆ ที่สอดประสานเชื่อมโยงกันเปน 

อยางดี เพื่อผลสัมฤทธิ์อันจะกอใหเกิดประโยชนตอภาคอุตสาหกรรมของไทย

อยางเต็มประสิทธิภาพ สงผลใหขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ

เพิ่มขึ้นตอไป 

 สำนักงานฯ หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเกิดประโยชนสำหรับ

ทุกทาน ที่จะไดรับทราบผลการดำเนินงาน และรับทราบถึงบทบาทของภาค

อุตสาหกรรม ในฐานะเปนหัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

 หากทานตองการทราบรายละเอียด หรือขอมูลเพิ่มเติม ติดตอไดที่ 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โทรศัพท 0 2202 4284 โทรสาร              

0 2644 7023 หรือเว็บไซต สศอ. www.oie.go.th 
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 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 

ในฐานะเปนหนวยงานทางวิชาการผูรวบรวมขอมูลอุตสาหกรรม ตลอดจน

ทำงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม เพื่อกำหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมของ

ประเทศใหเกิดความแข็งแกรงสามารถแขงขันไดในเวทีโลก แมมีเหตุปจจัย

แวดลอมที่อาจสงผลกระทบตอความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แตอุตสาหกรรม

ไทยจะตองกาวแกรงดวยยุทธศาสตรการพัฒนาที่มีทิศทาง   

 โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไดดำเนินงานดานการศึกษา

วิจัยภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนา

อุตสาหกรรมของประเทศ ใหสามารถยกระดับและขีดความสามารถทัดเทียม

นานาประเทศตอไป 
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°“√· «ßÀ“º≈ª√–‚¬™πå®“°¢âÕμ°≈ß°“√‡ªî¥‡ √’ (Free 
Trade Agreements : FTAs) 
  

 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไดรวมมือกับ สถาบันวิจัยเพื่อ       

การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ศึกษาวิจัยเรื่องการแสวงหาผลประโยชนจาก

ขอตกลงการเปดเสรี (Free Trade Agreements : FTAs) อันจะนำมาซึ่ง

แนวทางการใชสิทธิประโยชนจาก FTAs ไดแก ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) 

ไทย-นิวซีแลนด ไทย-อินเดีย และอาเซียน-จีน (ACFTA) โดยเนนภาพรวม  

และอุตสาหกรรมสำคัญ 2 สาขา คือ อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน          

และอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 

 จากการศึกษาสรุปไดวา การแขงขันของ 

อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน ภาคสงออกไทย

ในตลาดออสเตรเลียมีแนวโนมไดเปรียบประเทศ       

คูแขงอื่นๆ ในขณะที่ตลาดญี่ปุนและจีน ภาคสงออก

ไทยมีแนวโนมเสียโอกาสใหกับประเทศคูแขง สวน

ตลาดสหรัฐอเมริกา ไทยอยูในสถานะถดถอย ทั้งนี้

ภาคสงออกไทยมีแนวโนมแขงขันสูกับจีนไมไดใน

ทุกตลาด เนื่องจากตลาดจีนมีการขยายตลาดอยางรวดเร็ว และเนนแขงขันที่

ราคาเพราะประเทศจีนมีตนทุนแรงงานที่คอนขางต่ำกวา 

 อยางไรก็ตาม ยังมีกลุมเครื่องหนังในตลาดญี่ปุน กลุมเคมีภัณฑ กลุม

โลหะอื่นๆ ที่ไมใชเหล็กและกลุมเครื่องจักรและอุปกรณในตลาดออสเตรเลีย ซึ่ง

ไทยสามารถแขงขันสูกับจีนได ดังนั้นการทำความตกลงการคาเสรีนาจะชวย

เพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับภาคสงออกไทยได เนื่องจากสินคาไทย

จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีตามความตกลง อยางไรก็ตาม แตมตอดงักลาว

ภายใตแนวโนมที่มีการเปดเสรีทั่วโลกจากการทำความตกลงการคาเสรี อาจได

รับในระยะสั้น ซึ่งไทยจำเปนตองยกระดับความสามารถทางการแขงขันใน       

ระยะยาว 
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æ—≤π“§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“πÕÿμ “À°√√¡°—∫ª√–‡∑»‡æ◊ËÕπ∫â“π 
  

 การศึกษาเรื่องนี้ถือเปนการปูทางใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมให

แข็งแกรง โดยรวบรวมและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของประเทศสมาชิก 

ACMECS 4 ประเทศ ไดแก ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว สหภาพพมา และประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม

ในประเทศเพื่อนบาน และเนนการเขารวมพบปะหารือกับเจาหนาที่ระดับสูง

และเจาหนาที่ระดับปฏิบัติทั้งในสวนกลาง และสวนเมือง แขวง จังหวัด โดย      

มุงเนนใหจังหวัดแขวงที่มีโครงการศึกษาหรือการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม หรือ

จัดทำขอตกลง Sister City และอยูในเสนทาง East West Economic Corridor 

เพื่อสรางเครือขายความรวมมือที่เหนียวแนนและยั่งยืนตอไป 

       นอกจากนี้ ยังมีการจัดสัมมนาเพื่อระดมความเห็นเกี่ยวกับโอกาส 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางเชื่อมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมกับ

ประเทศเพื่อนบานในพื้นที่เปาหมาย โดยเชิญผูเกี่ยวของจากทั้งภาครัฐและ

เอกชน จัดสัมมนาเพื่อเผยแพรผลการศึกษา จัดฝกอบรมวิธีการดำเนินงาน       

ใหเจาหนาที่ สศอ.และหนวยงานที่เกี่ยวของ  
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 การศึกษาฉบับนี้เปนการศึกษาโครงสรางการผลิตและมูลคาเพิ่มของ

การผลิตในแตละขั้นตอน ในระดับพิกัดภาษี 6 หลัก เพื่อกำหนดทาทีเรื่อง       

กฎแหลงกำเนิดสินคาที่เหมาะสม ใชในการเจรจาเปดเสรีของประเทศไทยตาม

กรอบขอตกลงตางๆ ซึ่งไดศึกษาในอุตสาหกรรมแฟชั่น อาหาร ยานยนตและ

ชิ้นสวน เหล็ก และปโตรเคมี รวมทั้งมีแผนการขยายไปยังอุตสาหกรรมสาขา

อื่นๆ ตอไป   

 โดยการศึกษาครั้งนี้จะทำใหกระทรวงอุตสาหกรรมมีขอมูลที่เปน

ประโยชนตอการกำหนดทาทีที่ชัดเจนในเรื่องของแหลงกำเนิดสินคา สำหรับ

การเปดตลาดในทุกกรอบขอตกลง รวมทั้งผลการศึกษาจะชวยใหทั้งภาครัฐ  

และภาคเอกชนมีฐานขอมูลที่ดี เพื่อเตรียมการรองรับมาตรการดานภาษีที่จะ

เกิดขึ้นหากมีการเจรจาเปดตลาดระหวางกัน  
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·ºπæ—≤π“Õÿμ “À°√√¡°“√∑”§Õ¡æ“«¥å (Compounding 
Industry) ‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡°“√æ—≤π“¢ÕßÕÿμ “À°√√¡º≈‘μ¿—≥±å
æ≈“ μ‘°·≈–ªî‚μ√‡§¡’ 
  

 อุตสาหกรรมการทำคอมพาวด เปนอุตสาหกรรมที่อยูระหวาง

ปโตรเลียมและพลาสติก ซึ่งถือเปนอุตสาหกรรมที่มีอนาคตในการขยายตัว  

คอนขางสูง สศอ.จึงไดลงมือศึกษาตั้งแตพื้นฐานของอุตสาหกรรมคอมพาวด

โดยทั่วไป รวมทั้งสถานภาพของอุตสาหกรรมคอมพาวดของไทย ศักยภาพ    

ในการแขงขัน โอกาสและแนวโนมในการพัฒนา รวมถึงขอมูลสถานการณของ

ตลาดสากล เพื่อรับทราบทิศทางของการขยายตัว ตลอดจนสามารถและสราง

ความเขาใจในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้น ในลักษณะสำคัญของธุรกิจและปจจัยที่มี

ผลตอความสำเร็จ 

 อีกปจจัยที่สำคัญของการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรม        

คอมพาวด จะทำใหมีขอมูลที่ชัดเจน ชวยใหเกิดความเขาใจสถานภาพของ

อุตสาหกรรมนี้ในประเทศ หนวยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำขอมูลจาก

การศึกษามาใชประกอบการวางแผน และกำหนดนโยบายไดอยางมีทิศทางที่

ชัดเจน อันจะชวยในการกำหนดแนวทาง กลยุทธการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้        

ไดอยางเปนรูปธรรม สรางโอกาสในการพัฒนา เกิดการวิจัยและพัฒนา (R&D) 

ที่สามารถนำมาใชในเชิงธุรกิจได กระตุนใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม         

คอมพาวด และเกิดการพัฒนาควบคูไปกับอุตสาหกรรมปโตรเคมีและพลาสติก 

เสริมสรางความสามารถในการแขงขันและเกิดความเชื่อมโยงของคลัสเตอร 

ปโตรเคมี-พลาสติก 
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 เนื่องจากโครงสรางขอมูลและบทวิเคราะหมีความจำเปนอยางยิ่ง

สำหรับการพัฒนา ดังนั้น สศอ .จึงไดพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึก

อุตสาหกรรมเหล็กและโลหการ หรือ Intelligence Unit  โดยการรวบรวมขอมูล

ตางๆ ทั้งขอมูลปฐมภูมิจากการสำรวจของทางสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหง

ประเทศไทย และขอมูลทุติยภูมิจากหนวยงานตางๆ เพื่อจัดทำขอมูลสถิติ

สถานการณอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ รวมทั้งการรวบรวมและจัดซื้อขอมูล

ตางๆ ในแวดวงอุตสาหกรรมเหล็กจากหนวยงานนานาชาติ และที่ขาดไมไดคือ

ขอมูลสถิติการนำเขาและสงออกสินคาเหล็กและเหล็กกลา เพื่อพัฒนาเปนฐาน

ขอมูล รวบรวมขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมเหล็กทั้งในและ

ตางประเทศรายวัน จัดทำฐานขอมูลทำเนียบอุตสาหกรรมเหล็ก และมีขอมูล

ราคาเหล็กของตลาดโลกอยูในนั้นดวย 

 Intelligence unit จะทำใหหนวยงานภาครัฐ 

สามารถเขาถึงฐานขอมูลของอุตสาหกรรมไดอยาง

ทันทวงที โดยสามารถเรียกอานขอมูลการนำเขา   

สงออกที่มีความละเอียดถึงพิกัดศุลกากร 10 หลัก 

ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งหนวยงาน

ภาครัฐสามารถนำขอมูลไปใชประโยชนในการ

วิเคราะหสถานการณอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของของ

ประเทศได สวนภาคเอกชนสามารถเขาถึงขอมูล

สถิติ และขาวสารตางๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็ก ทั้งใน

ในประเทศและตางประเทศ ซึ่งรวบรวมมาจากแหลง ข อ มู ล

สำคัญๆ ในโลกโดยผานศูนยขอมูลกลาง 
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»Ÿπ¬å “√ π‡∑»¬“π¬πμå 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 การศึกษาฉบับนี้ถือเปนการสนับสนุนใหมีฐานขอมูลอุตสาหกรรมที่

แข็งแกรง โครงการศูนยสารสนเทศยานยนต จะรวบรวมขอมูลทุติยภูมิของ       

ผูประกอบการอุตสาหกรรมยานยนตไทย และจัดทำเปนฐานขอมูลเชิงลึก      

รวมทั้งพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของ        

สศอ. โดยจะจัดทำรายงานสภาวะอุตสาหกรรมยานยนตเปนประจำทุกเดือน      

มีการดูแลรักษา และปรับปรุงฐานขอมูลรวมทั้งระบบฮารดแวร และใหมี      

ความทันสมัยอยางตอเนื่อง ซึ่งจะสงผลใหเกิดความสะดวกตอการใชงาน เปน

ประโยชนตอการจัดทำรายงานสถานการณตางๆ เพื่อเผยแพรใหผูประกอบการ

ภาคอุตสาหกรรมและผูสนใจไดรับทราบขอมูลที่เปนประโยชนไดอยางทันทวงที 

เพื่อจะไดมีมาตรการหรือแนวทางทั้งเชิงรับและรุกอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี

ขอมูลที่สำคัญ ไดแก ขอมูลการผลิต จำหนาย นำเขา-สงออก รถยนตและ       

รถจักรยานยนต ตลอดจนขอมูลดานมาตรฐานผลิตภัณฑและมาตรฐาน         

การทดสอบยานยนตของไทย 
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·ºπ¬ÿ∑∏»“ μ√åÕÿμ “À°√√¡‡§√◊ËÕß®—°√°≈ 
  

 เนื่องดวยเครื่องจักรกลเปนสวนสำคัญในการผลิตสินคาอุตสาหกรรม

เกือบทุกประเภท โดยอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลกอใหเกิดความเชื่อมโยงกับ

อุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย นับเปนอุตสาหกรรมที่สำคัญในการพัฒนา

ประเทศ โดยการจัดทำแผนยุทธศาสตรอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เพื่อกำหนด

บทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรมและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน ในดานนโยบายอุตสาหกรรมอยางมีประสิทธิภาพ และมี       

ความชัดเจนไปในทิศทางเดียวกัน 

 แผนยุทธศาสตรอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ไดวางแนวทางให

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลมีขีดความสามารถใน       

การผลิตเครื่องจักรกลที่ตอบสนองความตองการของ

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ รวมทั้งจะเปนการ        

สงเสริมใหเกิดการสงออกเครื่องจักรกลไปยังตาง

ประเทศ โดยยกระดับศักยภาพผูผลิตเครื่องจักรกล

ไทยใหมีขีดความสามารถในการออกแบบและสราง

เครื่องจักรกล ทำใหเกิดความมั่นคงทางการตลาด 

การผลิตและการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม อันจะสง

ผลใหอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลมีโครงสรางเขมแข็ง 

สามารถพึงตัวเองและสามารถทดแทนการนำเขา       

ไดในที่สุด รวมทั้งเพิ่มผลิตภาพ (Productivity)          

ของกลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลแตละประเภทและอุตสาหกรรมตอเนื่อง 

และมีการพัฒนาเทคโนโลยีและคุณภาพของผลิตภัณฑ ซึ่งจะชวยเพิ่มขีด      

ความสามารถในการแขงขันทางดานการตลาด ทำใหอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล         

มีการเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน และสามารถแขงขันไดในตลาดโลก 
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 อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร เปนอุตสาหกรรมที่มีแนวโนม

ขยายตัวไดดีทั้งในประเทศและตางประเทศ เนื่องจากอาชีพเกษตรกรยังคง  

เปนอาชีพหลักสำหรับประเทศไทย ดังนั้น ในการศึกษาสถานภาพอุตสาหกรรม

เครื่องจักรกลการเกษตร ทั้งมิติดานการผลิต การนำเขา และการสงออก ทำให

ทราบถึงแนวทางการพัฒนา ตลอดจนกำหนดชนิดของเครื่องจักรกลการเกษตร

ที่มีศักยภาพในการพัฒนา มีศักยภาพในการผลิต และสามารถผลิตทดแทน

การนำเขาได ตลอดจนถึงขั้นสงออกไปประเทศตางๆ ในภูมิภาคอาเซียน 

 ทั้งนี้ ผลของการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องจักรกลตนแบบ 

ทำใหมีแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร โดยทั้งภาครัฐ

และหนวยงานที่เกี่ยวของตลอดจนผูประกอบการจะตองเรงดำเนินการจัดทำ

ฐานขอมูลแบบครบวงจร และขอมูลการวิจัยพัฒนาของแตละประเภท

ผลิตภัณฑเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีศักยภาพ ตลอดจนการเรงพัฒนา          

ขีดความสามารถของผูผลิต และพัฒนาปจจัยทางธุรกิจเพื่อใหอุตสาหกรรม

เครื่องจักรกลการเกษตรมีโครงสรางแข็งแกรง สามารถพึ่งตนเองและทดแทน

การนำเขาไดมากขึ้น รวมทั้งมีการเพิ่มผลิตภาพรวมของกลุมอุตสาหกรรม

เครื่องจักรกลการเกษตร และมีการพัฒนาเทคโนโลยีและคุณภาพผลิตภัณฑ 

ตอไป 
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 การศึกษาฉบับนี้เปนแนวทางการศึกษาเพื่อทบทวนสถานภาพของ

อุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือของไทย ประเด็นปญหาและขอจำกัดที่มีผลตอ

การประกอบกิจการอูตอเรือและซอมเรือ ไดแก ปจจัยและขอจำกัดทางดาน

ศักยภาพการกำหนดขนาดพื้นที่ของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอูตอเรือและ

ซอมเรือ การสนับสนุนและสงเสริมกิจการตอเรือและซอมเรือ โดยใหสิทธิ

ประโยชน ทั้งกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน และเพื่อให

สามารถกำหนดรูปแบบและองคประกอบในการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเรือและ

ซอมเรือแบบครบวงจร อันจะนำมาซึ่งขอเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการ

เพื่อผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือ พรอมทั้งจัดการ      

ผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือ และจัดทำแผนปฏิบัติการ

ทั้งระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว 

 ทั้งนี้ โครงการผลักดันการพัฒนา
อุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือแบบครบวงจร 

จะทำใหภาครัฐมีแนวนโยบายผลักดันการพัฒนา

อุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือที่ชัดเจนและ           

ตอเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

เพิ่มผลิตภาพดานการผลิต และแกไขปญหาที่เปน

อุปสรรคของอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือ และ

อุตสาหกรรมตอเนื่องที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีนโยบาย

และมาตรการในการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเรือและ

ซอมเรือที่เหมาะสมสอดคลองกับการเชื่อมโยงดาน

โลจิสติกส 
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·π«∑“ß°“√ √â“ß§ÿ≥§à“‡æ‘Ë¡ À√◊Õ Value Creation „Àâ°—∫
Õÿμ “À°√√¡Õ“À“√¬ÿ§ Mood Consumption ( ‘π§â“¢â“«) 
 

 ทุกความเคลื่อนไหวของสังคมโลก ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงที่      
เกิดขึ้น ลวนสงผลตอพฤติกรรมของมนุษยทั้งสิ้น เชนเดียวกันกับพฤติกรรมดาน
การบริโภค ดวยเหตุผลดังกลาว จึงไดมีการศึกษาแนวทางการสรางคุณคาเพิ่ม  
หรือ Value Creation ใหกับอุตสาหกรรมอาหารยุค Mood Consumption      
เพื่อกาวทันความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อคัดเลือก
อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรที่มีศักยภาพเพื่อสรางคุณคาเพิ่ม 
หรือ Value Creation โดยเนนใหความสำคัญกับผลิตภัณฑที่มีความเปน        
ไปไดในการผลิต รวมทั้งสรางฐานขอมูลดานโครงสรางและสถานภาพของ
อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาตลอด Value Chain ดวยการสำรวจขอมูลปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ โดยมีการคนควา สัมภาษณ ประชุม สัมมนา และรวบรวมขอมูล
จากแหลงขอมูลที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑตอเนื่องที่สรางคุณคาเพิ่มสูงจาก
สินคาขาว  จัดทำขอมูล สถิติ และวิเคราะหผลการศึกษาเชิงลึก ตลอดจนปจจัย
ที่สงผลกระทบตอการพัฒนาอุตสาหกรรม และเสนอแนะแนวทางในการสงเสริม
และพัฒนา พรอมจัดทำแผนยุทธศาสตรเชิงรุกเพื่อสรางคุณคาเพิ่มใหกับขาว 
ภายใตยุทธศาสตร RICE 2551 พรอมแผนปฏิบัติการในการสงเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมแปรรูปขาวที่มีความเปนไปไดเชิงพาณิชย  
 ทั้งนี้ แนวทางในการสงเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑตอเนื่องจากอุตสาหกรรมที่ใชผลิตผล
ทางการเกษตรจากสินคาขาวที่เปนรูปธรรม จะนำไป
สูลูทางการลงทุนและการตลาดเพื่อสรางคุณคาเพิ่ม 
(Value Creation) ใหกับผลิตผลทางการเกษตรได
เพิ่มขึ้น โดยภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของรวมถึงผูประกอบการสามารถนำ
ขอมูลไปใชประกอบการตัดสินใจวางแผนการผลิต และหรือกำหนดนโยบาย 
แผนงานตลอดจนโครงการในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะเปนการสรางมูลคาและคุณคาเพิ่ม รวมถึงทางเลือกใหกับ
ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อรักษาเสถียรภาพดานราคาใหกับสินคาเกษตรและ
กระตุนใหเกิดการลงทุนสรางนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมอาหารตอไป  
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»Ÿπ¬å “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√μ—¥ ‘π„®‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏åÕÿμ “À°√√¡
Õ“À“√ (Intelligence Unit) 
  

 รายงานฉบับนี้ไดทำการศึกษา วิเคราะห Value Food Chain และจัด

ทำฐานขอมูล Food Industry Profiles บทวิเคราะห รายงาน ขาว แนวโนม

ตลาดอาหาร ตลอดจนดัชนีชี้นำสถานการณอุตสาหกรรมอาหาร พรอมระบบ

การติดตามสถานการณอุตสาหกรรม ตลอดจนความเคลื่อนไหวในแตละกลุม

สินคาเพื่อแจงเตือนภัย และเผยแพรขอมูลใหกับภาคเอกชนและหนวยงานที่

เกี่ยวของ โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศใหสมบูรณครบถวนสำหรับภาครัฐ

ใชในการชี้นำ กำหนดนโยบาย และการตัดสินใจในลักษณะที่พรอมใช           

และสามารถนำไปดำเนินการศึกษา วิเคราะห วิจัย และใหขอเสนอแนะ          

เชิงนโยบาย เพื่อใหการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ถูกตองและรวดเร็ว 
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°“√æ—≤π“∞“π¢â Õ¡Ÿ ≈Õÿ μ “À°√√¡‡™‘ ß ‡ª√’ ¬∫ ‡∑’ ¬∫           
‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡¢’¥§«“¡ “¡“√∂„π°“√·¢àß¢—π (Competitive 
Benchmarking)  “¢“Õÿμ “À°√√¡ ‘Ëß∑Õ Õ“À“√ 
º≈‘μ¿—≥±å¬“ß ·≈–‡øÕ√åπ‘‡®Õ√å ‰¡â 
  

  

 

 

 

 

 เนื่องจากภาวะการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมทวีความรุนแรง       

เพิ่มขึ้น อุตสาหกรรมบางสาขาเริ่มประสบปญหาการแขงขันและสูญเสียตลาด

บางสวน ดังนั้นการรับทราบสถานะของตนเองเปนสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อรูวายืนอยูใน

ลำดับขั้นใด พรอมสำหรับการกาวขามขั้นตอไปอยางมั่นคงหรือไม ดังนั้น       

การศึกษาโครงการจัดทำขอมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีด       

ความสามารถในการแขงขันจึงเกิดขึ้น ซึ่งจะนำไปสูการกำหนดกรอบแนวคิด

เบื้องตน ตลอดจนเปนการศึกษาขอมูลตางประเทศ เพื่อคนหาและคัดเลือกวิธี

การที่เหมาะสมกับประเทศไทย เพื่อวางกรอบในการเปรียบเทียบขอมูลและได

ตัวชี้วัดเชิงเปรียบเทียบในระดับสากล และพัฒนาโปรแกรมการบันทึกขอมูล 

สรางฐานขอมูลและพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกสตางๆ ที่มีอยูเดิมใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 ทั้งนี้ สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาหาร ผลิตภัณฑยาง และเฟอรนิเจอร

ไม เปนอุตสาหกรรมพื้นฐานที่สำคัญ จำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีฐานขอมูลเชิง-

เปรียบเทียบ ที่มีขอมูลครบถวนรอบดาน อันจะนำมาซึ่งมาตรการหรือแนวทาง 

พัฒนาไดอยางถูกทิศทาง เสริมสรางความแข็งแกรงใหเกิดขึ้นอยางยั่งยืน        

รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมและหนวยงานตางๆ สามารถนำไปใชในวงกวางตอไป 
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»Ÿπ¬å¢âÕ¡Ÿ≈ ‘Ëß∑Õ‡™‘ß≈÷° (Intelligence Unit) 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 สิ่งทอเปนอุตสาหกรรมที่สำคัญ มีผลตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมา

ยาวนาน โดยมีการจางงานในระบบกวา 1 ลานคน อุตสาหกรรมกระจายอยู      

ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยสามารถสงออกเปน

อันดับตนๆ ของโลก เนื่องจากหลากหลายปจจัยแวดลอมที่สงผลกระทบทำให

เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในอุตสาหกรรม ดังนั้น สศอ. จึงมีการจัดทำ    

ศูนยขอมูลสิ่งทอเชิงลึก หรือ Intelligence Unit เพื่อเปนแหลงเก็บรวบรวม

ขอมูลจากแหลงขอมูลที่เกี่ยวของจากทั่วทุกสารทิศ โดยจะมีการสรางเครือขาย

ดานขอมูล ตลอดจนการเขารวมประชุม สัมมนาตางๆ เพื่อติดตาม เฝาระวัง 

โดยจะคอยสงสัญญาณเตือนภัยและชี้นำใหกับอุตสาหกรรม และวิเคราะหขอมูล

เชิงลึกของอุตสาหกรรม รายงานสรุปสถานการณอุตสาหกรรมสิ่งทอและ         

เครื่องนุุงหม รวมทั้งขอเสนอแนะเชิงนโยบายอยางเหมาะสมตอไป 
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°“√∑∫∑«π°“√ª√–¬ÿ°μå „™â√Ÿª·∫∫·ºπ°“√æ—≤π“°”≈—ß§π
‡æ◊ËÕ√Õß√—∫§«“¡μâÕß°“√°”≈—ß§π¿“§Õÿμ “À°√√¡ 
  

 การพัฒนากำลังคนเปนสิ่งสำคัญยิ่งตอการเติบโตอยางแข็งแกรงในทุก

ภาคสวน โดยภาคอุตสาหกรรมก็เปนเชนกัน ซึ่ง สศอ.ไดจัดทำโครงการนี้ขึ้น

เพื่อทำใหหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา

สามารถวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนภาคอุตสาหกรรมสอดคลองกับ

ความตองการกำลังคนภาคอุตสาหกรรมไดอยางแทจริง ซึ่งจะทำใหการผลิต

บุคลากรภาคอุตสาหกรรมสามารถสนองตอบตอความตองการกำลังคน โดย

สอดรับกับกลยุทธพัฒนาทักษะและความรูของบุคลากรใหสอดคลองกับความ

ตองการของภาคอุตสาหกรรมภายใตยุทธศาสตรการปรับโครงสรางภาค

อุตสาหกรรม และทำใหภาคอุตสาหกรรมสามารถพัฒนาขีดความสามารถใน

การแขงขันกับตางประเทศได ตลอดจนเกิดการเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือ

ระหวางภาคการผลิตและพัฒนากำลังคนดวยกันและสาขาอุตสาหกรรมตาม

แผนปรับโครงสรางอุตสาหกรรมดวยกัน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงเครือขายภาค

การผลิตกำลังคนกับภาคอุตสาหกรรมในลักษณะทวิภาคี  
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°“√ª√—∫‚§√ß √â“ßÕ—μ√“¿“…’»ÿ≈°“°√„π¿“§Õÿμ “À°√√¡ 
  

 การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันมี
ความสำคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
อยางสมดุลและยั่งยืน ดังนั้น จึงจำเปนที่จะตอง
ปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรมในเชิงรุกอยาง
จริงจัง ซึ่งยุทธศาสตรการปรับโครงสรางภาค
อุตสาหกรรมไดตั้งเปาหมายเชิงยุทธศาสตรที่ GDP ภาคอุตสาหกรรมจะเพิ่ม
จาก 2.3 ลานลานบาท ในป 2547 เปน 3.3 ลานลานบาท ในป 2557 ผลิตภาพ
แรงงานภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 3 ปตอป และจำนวนผูประกอบ
การอุตสาหกรรมรายใหมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เปนการเนนการสรางระบบ
บริหารจัดการโครงการแบบครบวงจร (Project Cycle Management System) 
โดยนำระบบสารสนเทศมาชวยอำนวยความสะดวกในทุกสวนงานทั้ง             
การวิเคราะหติดตามความกาวหนาและประเมินผลโครงการ เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการสรางเครือขายเชื่อมโยงแบบบูรณาการ          
เพื่อระดมความคิดและความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ       
และภาคเอกชน ทั้งหนวยงานภายในและภายนอกกระทรวงอุตสาหกรรม          
ในลักษณะ Agenda Based, Functional Based และ Area Based 
 สำหรับขอบเขตการศึกษาจะครอบคลุมกลุมอุตสาหกรรม 18 กลุม
อุตสาหกรรม เชน ยานยนตและชิ้นสวน เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
อาหารแปรรูป เปนตน โดยจะตองบรรลุ 9 กลยุทธหลัก เชน สนับสนุนการใช
วัตถุดิบในประเทศและการเพิ่มมูลคาสินคา พัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนใหมี
ความเขมแข็ง พัฒนาทักษะและความรูของบุคลากรใหสอดคลองกับความ
ตองการของอุตสาหกรรม เปนตน เมื่อไดผลการวิเคราะหและประเมินผล
โครงการตางๆ แลว จะทำใหสามารถวิเคราะหและตัดสินใจเชิงนโยบายไดวา 
ยังมีงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและปรับโครงสรางภาค
อุตสาหกรรมในกลุมอุตสาหกรรมใด หรือกลยุทธใดที่ยังไมไดดำเนินการและ
จำเปนตองดำเนินการ เพื่อขจัดปญหาการไมเชื่อมตอ (Missing Link) ของ      
การพัฒนาอุตสาหกรรม 
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 รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร

ขอมูลที่ทันสมัยตลอดเวลา สนองพันธกิจ         

สศอ. ที่จะกาวไปสูการเปนผูชี้นำเตือนภัย   

ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุมเปาหมาย      

ที่ เกี่ยวของกับมาตรฐานระบบการจัดการ    

เชน ศูนยขอมูลของกระทรวงอุตสาหกรรม        

หนวยงานตางๆ ที่กำหนดนโยบายของรัฐบาล 

หนวยปฏิบัติและหนวยรับรอง ตลอดจนสถาน

ประกอบการ รวมถึงประชาชนผูสนใจทั่วไป 

โดยมีการติดตามเฝาระวังการเปลี่ยนแปลง

เกี่ยวกับมาตรฐานระบบการจัดการภายใน

ประเทศและตางประเทศ สงสัญญาณเตือนภัย

ใหกับภาคอุตสาหกรรมของประเทศ และ

หนวยงานราชการระดับนโยบาย หนวยรับรอง 

เพื่อจะไดสามารถวางแผนความเตรียมพรอม

ในสถานการณใหมๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

อันใกล รวมทั้งเปนหนวยงานที่ทำหนาที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากบุคคลที่

เกี่ยวของเพื่อจัดทำขอสรุปและขอเสนอแนะตอรัฐบาล  
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 เนื่องดวยความสามารถในการแขงขันเปนสิ่งสำคัญยิ่งตอการกาว       

ไปขางหนา โครงสรางที่ เหมาะสมจึงเปนแรงสนับสนุนที่สำคัญ ดังนั้น    

ยุทธศาสตรปรับโครงสรางอุตสาหกรรมที่กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเปาไวที่      

การเพิ่ม GDP ภาคอุตสาหกรรมจาก 2.3 ลานลานบาท ในป 2547 เปน 3.3 

ลานลานบาท ภายในป 2551 จึงตองมีระบบบริหารจัดการ ติดตามและกำกับ 

ตลอดจนรายงานผลและการประเมินผลการดำเนินงานของโครงการตาม

ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ และไดรับ          

การปรับปรุงแกไขไดอยางทันการณ หากเกิดปญหาในทางปฏิบัติ ซึ่งจะทำให

การดำเนินงานตามระบบเปนไปไดอยางตอเนื่อง และสามารถรายงานผล       

การดำเนินงานไดอยางถกูตอง รวดเร็ว โดยบุคลากรของ สศอ. สามารถดำเนิน

การและเปนที่ปรึกษาในการดำเนินงานภายใตยุทธศาสตรการปรับโครงสราง

อุตสาหกรรมระยะตอ ๆ ไปได นอกจากนี้หนวยงานรับผิดชอบการดำเนิน       

การภายใตยุทธศาสตรการปรับโครงสรางอุตสาหกรรม และหนวยงานอื่นที่

เกี่ยวของ ไดรับคำปรึกษาแนะนำและขอคิดเห็นในการดำเนินงานอยางถูกตอง 

และสอดคลองกับแนวทางการดำเนินงานที่กำหนดไว 
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 ศูนยวิเคราะหรายงานสภาวะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม        

ถือเปนกาวของการพัฒนาอยางไมหยุดยั้งของ สศอ. ที่จะมีระบบการรายงาน

ภาวะอุตสาหกรรมที่ดี ตลอดจนเปนผูชี้นำเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยโครงการนี้ทำรวมกับ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ซึ่งมีการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรของ สศอ. ใหมีความสามารถดำเนินการวิจัย

ไดดวยตนเอง และจัดทำเครื่องมือในการวิจัย        

ที่จำเปน ไดแก แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค 

(MACROECONOMIC MODEL) และแบบ

จำลองเศรษฐมิติหรือแบบจำลองอื่นๆ ที่จำเปน

ก ำหนดแนวทา ง ในกา ร วิ เ ค ร า ะห ข อ มู ล

อุตสาหกรรมในเชิงลึก ทั้งดานโครงสราง

อุตสาหกรรมอุปสงคอุปทานสถานภาพของ

อุตสาหกรรมไทยในหวงโซมูลคาโลก ตลอดจน

เปนแนวทางการวัดและการเพิ่มผลิตภาพ และ

การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ

อุตสาหกรรมตอไป โดยผลการดำเนินงานทำให

สามารถเสนอผลการวิ จั ย ในเชิ งนโยบาย

อุตสาหกรรมอย าง เปนประโยชนต อภาค

อุตสาหกรรม โดยมีรูปแบบการเผยแพรผลงาน

ดวยการจัดสัมมนาเพื่อเผยแพรผลงานทาง      

วิชาการ งานวิจัยอยางตอเนื่อง 

 



°“√»÷°…“/«‘®—¬‡æ◊ËÕæ—≤π“Õÿμ “À°√√¡‰∑¬  ”π—°ß“π‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡ ( »Õ.) °√–∑√«ßÕÿμ “À°√√¡ 

28 Õ◊Ëπ Ê 
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 เปนเสมือนหนวยกลั่นกรองขอมูล เก็บรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชน

จากทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะขอมูลที่เกี่ยวของกับภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

เพื่อจะไดมีขอมูลที่ทันสมัยตลอดจนขาวสารในแวดวงเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แลวนำมาวิเคราะห โดยมีการจัดเสวนาในประเด็นที่นาสนใจในชวงเวลานั้น ๆ 

และทุกครั้งจะตองมีการจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะหและเสวนา เพื่อให  

ผูบริหารไดนำไปใชตอไป โดยมีการสรุปขาวเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสำหรับ         

ผูบริหารและนักวิเคราะหทุกวัน เพื่อจัดทำเปนเอกสาร Hot News เผยแพร         

บทวิเคราะหขาวนั้น ๆ ดวย  

 นอกจากนี้ยังเปนการพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอร เพื่อเชื่อมโยง

ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหภาวะและทิศทางของเศรษฐกิจ ระหวางสำนักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันอิสระ ไดแก สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม               

สิ่งทอ สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สถาบันอาหาร สถาบันเหล็กและ

เหล็กกลาแหงประเทศไทย สถาบันยานยนต และสถาบันรับรองมาตรฐาน        

ไอเอสโอ โดยการพัฒนาระบบขอมูลที่ไดมาใหสามารถใชประโยชนไดอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ เพื่อใหภาคอุตสาหกรรมกาวไปขางหนาอยางแข็งแกรง มีฐาน

ขอมูลรองรับที่ชัดเจน อันจะเปนการกาวไปอยางมีทิศทางที่ชัดเจนตอไป 
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 ความคลาดเคลื่อนและเขาใจผิดเปนเหตุใหเกิดความผิดพลาดได และ

อาจสงผลตอการวิเคราะหที่คลาดเคลื่อนดวยเชนกัน ดังนั้น การสำรวจ จัดเก็บ

ขอมูลผูประกอบการโดยตรง และวิเคราะห จัดทำรายงานผลิตภาพและผล

ประกอบการอุตสาหกรรมเปนรายปที่ สศอ. จัดทำเพื่อใหมีขอมูลที่ทันสมัยเปน

ปจจุบัน และตรงความเปนจริงมากที่สุด โดยนำขอมูลที่ไดจากการสำรวจ ดาน

ขอมูลผลิตภาพและผลประกอบการของอุตสาหกรรม เพื่อใชสำหรับการกำหนด

นโยบาย มาตรการในการแกปญหา และการพัฒนาอุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐ 

เอกชน และสถานศึกษา สถานประกอบการมีขอมูลเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

และขีดความสามารถในการแขงขันที่เปนมาตรฐานเดียวกันทำใหสามารถ  

เทียบวัด (Benchmark) แมนยำยิ่งขึ้น 
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