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   ¿“«–Õÿμ “À°√√¡‰∑¬     ¿“«–Õÿμ “À°√√¡‰∑¬  
      §√÷Ëßªï·√°¢Õßªï 2551 ·≈–·π«‚πâ¡„π§√÷ËßªïÀ≈—ß§√÷Ëßªï·√°¢Õßªï 2551 ·≈–·π«‚πâ¡„π§√÷ËßªïÀ≈—ß  

ชวงครึ่งปแรกของป 2551 ที่ผานไป ภาคอุตสาหกรรม
ไทยสามารถขยายตัวไดในระดับที่นาพอใจ ทามกลาง
ปจจัยเสี่ยงที่สำคัญ 2 ประการในปนี้ ซึ่งก็ไดแก เรื่องของ
ราคาพลังงาน และอัตราเงินเฟอที่ปรับตัวสูงขึ้นจาก        
การสูงขึ้นของราคาพลังงานเปนหลัก โดยดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมเบื้องตนใน 5 เดือนแรกของปนี้ขยายตัวที่
รอยละ 10.8 เทียบกับชวงเดียวกันของปกอนที่ขยายตัว
รอยละ 5.8 เชนเดียวกันกับผลิตภัณฑมวลรวมภาค
อุตสาหกรรม (GDP ภาคอุตสาหกรรม) ในไตรมาสที่ 1 ป 
2551 ที่ขยายตัวถึงรอยละ 9.7 สูงที่สุดในรอบ 4 ปนับ           

ตั้งแตป 2547 เปนตนมา ทั้งนี้ปจจัยสำคัญของการขยายตัวที่สูงมาจาก
สาเหตุหลัก 2 ประการ คือ ฐานที่ต่ำในป 2550 และการเปนฐานการผลิตของ
โลกในอุตสาหกรรมที่สำคัญ ไดแก รถยนตและชิ้นสวนคอมพิวเตอร (Hard 
disk drive) ทำใหไดรับอานิสงสจากการขยายตัวการสงออกในสินคา              
ดังกลาว แมวาการขยายตัวจะไมเรงตัวขึ้นมากจากปญหาการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลกก็ตาม โดยการสงออกรถยนตและชิ้นสวนคอมพิวเตอรในชวง   
5 เดือนแรกขยายตัวในรูปเงินเหรียญสหรัฐฯ ที่รอยละ 21.6 และรอยละ 19.1 
ตามลำดับ และการสงออกของ 2 กลุมดังกลาวมีสัดสวนถึง 1 ใน 4 ของ        
การสงออกทั้งหมดของประเทศไทย ทำใหการสงออกของภาคอุตสาหกรรมใน 
5 เดือนแรกขยายตัวรอยละ 17.5 

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)  

          สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 

1 ขอมูลอุตสาหกรรมรายสาขาจากสำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 และ 2 
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แตในชวงไตรมาสที่ 2 ปจจัยเสี่ยงที่สำคัญ 2 
ประการในปนี้ ซึ่งก็ไดแก เรื่องของราคาพลังงาน และ
อัตราเงินเฟอที่ปรับตัวสูงขึ้นจากการสูงขึ้นของราคา
พลังงานเปนหลัก เริ่มสงผลชัดเจนและสงผลกระทบ       
ตอความเชื่อมั่นทั้งของผูบริโภคและผูประกอบการ ทำให
การบริโภคภายในประเทศที่ในชวงตนปคาดวาจะเปน       
ตัวชวยในการผลักดันเศรษฐกิจในปนี้เริ่มไมเปนอยางที่
คิด โดยอัตราเงินเฟอในชวงไตรมาสที่ 2 อยูที่รอยละ 7.6 
เรงตัวขึ้นจากรอยละ 5.0 ในไตรมาสที่ 1 สอดคลองกับ
ราคาน้ำมันดิบดูไบในไตรมาสที่ 2 ที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 
72.7 จากที่ไตรมาสที่ 1 เพิ่มขึ้นรอยละ 67.2 ซึ่งทำให
ความเชื่อมั่นของทั้งผูบริโภคและผูประกอบการเริ่มมี      
การปรับลดลง โดยในเดือนพฤษภาคม 2551 ดัชนีความ
เชื่อมั่นของผูบริโภคปรับตัวลดลงทุกรายการตอเนื่องเปน
เดือนที่ 2 จากเดือนเมษายน เนื่องจากการปรับขึ้นของ

ราคาน้ำมันตอเนื่อง ซึ่งรอยละ 95 ของกลุมสำรวจเห็นวาเปนเรื่องสำคัญ
อันดับแรก ทำใหกระทบตอการแบกรับภาระคาครองชีพและสินคาที่สูงขึ้น 
รายไดไมสอดคลองกับรายจาย ซึ่งเปนเดือนแรกในรอบ 20 เดือนที่ดัชนีคา
ครองชีพต่ำสุด โดยดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมอยูที่ 71.8 ลด
จากเดือนเมษายนอยูที่ 73.0 

ในดานของผูประกอบการ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน 
พฤษภาคม 2551 อยูในระดับ 71.4 ลดลงต่ำสุดเปนประวัติการณจากเดือน 
เมษายนที่อยูในระดับ 78.8 เนื่องจากผูประกอบการไดรับผลกระทบราคา         
น้ำมันดีเซลที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 17.1 หรือเพิ่มขึ้นกวา 12 ครั้ง รวมทั้ง            
ตนทุนอยางอื่นก็ปรับเพิ่มขึ้นทั้งเหล็กและยางพารา ขณะที่สถานการณ
ทางการเมือง โดยเฉพาะจากการชุมนุมของกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นดวย ในสวนดัชนีความเชื่อมั่นฯ 
ชวง 3 เดือนขางหนาก็ปรับตัวลดลงมาอยูที่ 76.9 ซึ่งลดลงต่ำสุดเปน
ประวัตกิารณเชนกัน โดยลดลงจากเดือนเมษายนที่อยูในระดับ 91.7 

 

ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค 71.0 73.5 71.5 69.7 69.4 72.5 73.0 71.8 72.4 72.5 

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม 80.9 84.4 81.3 76.6 81.3 84.1 78.8 71.4 75.1 80.5 

2550  2551 

  ทั้งป Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 เม.ย. พ.ค. 2M/Q2 5M 

ที่มา : ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

เมื่อพิจารณาที่เครื่องชี้อีกตัวหนึ่งซึ่งเปนตัวสะทอน
ดานตนทุนของผูประกอบการ นั่นคือ ดัชนีราคาผูผลิต 
(PPI:Producer-Price-Index) ในเดือนมิถุนายน 2551 
เพิ่มขึ้นรอยละ 18.6 เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน        
เรงตัวขึ้นจากรอยละ 15.6 ในเดือนพฤษภาคม และสูงสุด
ในรอบ 10 ป ขณะที่หากมองไปขางหนา ราคาสินคา
วัตถุดิบยังมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะราคา
พลังงาน ซึ่งนอกเหนือจากที่มีการคาดหมายวาราคา
น้ำมันดิบในตลาดโลกมีแนวโนมที่ จะสู งขึ้นไปถึง         
ระดับ 150-170 ดอลลารฯ/บารเรล ในชวงฤดูรอนของ          
สหรัฐฯ ซึ่งเปนชวงที่ปริมาณความตองการใชน้ำมัน                   
เพิ่มสูงขึ้นแลว ราคากาซในประเทศก็อาจจะมีการ         
ปรับเพิ่มขึ้นเพื่อลดภาระการอุดหนุนของทางการ รวมทั้ง
ราคาสินคาโภคภัณฑบางประเภทก็ยังมีโอกาสปรับตัว  
สูงขึ้น เชน เหล็กและยางพารา ทำใหคาดวาดัชนีราคา           
ผูผลิตในชวงครึ่งหลังของปก็จะยังคงอยูในระดับที่สูงตอ
ไป และอาจกลาวไดวาตนทุนของภาคอุตสาหกรรมเพิ่ม
ขึ้นสูงสุดนับตั้งแตตนทศวรรษที่ 1980 หรือเมื่อเกือบ 30 

ปกอน ซึ่งเปนชวงวิกฤตการณน้ำมันโลกครั้งที่ 2 
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และจากแรงกดดันของตนทุนผูผลิตที่ เรงตัวขึ้น  
อยางตอเนื่อง ดังที่สะทอนจากตัวเลขดัชนีราคาผูผลิตที่
เพิ่มขึ้นในอัตราที่เรงตัวมากกวาอัตราเงินเฟอมาโดย
ตลอดระยะ 10 เดือนที่ผานมา เปนที่สังเกตวาชวงหาง
ระหวางการเพิ่มขึ้นของตนทุนของผูประกอบการกับ 
อัตราเงินเฟอยิ่งกวางมากขึ้น (อัตราเงินเฟอทั่วไปและ
การเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผูผลิตในเดือนมิถุนายนหางกัน
ถึงเกือบรอยละ 10) เปนสิ่งที่บงบอกวาผูประกอบการ        
ไดแบกรับภาระตนทุนไวมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในที่สุดตนทุน  
ที่ผูประกอบการแบกรับไวดังกลาวก็จะตองถูกสงผานไป
สูการปรับขึ้นราคาสินคาผูบริโภคในระยะขางหนาอยาง
หลีกเลี่ยงไมได เมื่อผูประกอบการไมสามารถแบกรับ
ตนทุนที่เพิ่มขึ้นไดอีกตอไป 

สำหรับชวงเวลาที่เหลือของป 2551 นี้ เศรษฐกิจใน
ภาพรวมรวมถึงภาคอุตสาหกรรมคงจะตองชะลอตัวลง
อยางหลีกเลี่ยงไมได จากปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่ยังคงสงผล
ตอเนื่องมายังครึ่งปหลัง แตจะชะลอตัวลงมากนอย         
แคไหนก็ขึ้นอยูกับ 2 ประเด็น คือ ระดับความรุนแรง       
ของปจจัยเสี่ยงตางๆ และการบริหารจัดการของภาครัฐ          
ซ่ึงสำหรับในสวนของภาคอุตสาหกรรมนั้นมองวา            
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมคงชะลอลงในแตละ
ไตรมาสจนถึงสิ้นป โดยมีการขยายตัวในไตรมาสที่ 1 ที่
จะขยายตัวไดสูงที่สุดในปนี้ เปนตัวพยุงการขยายตัวในป 
2551 ของภาคอุตสาหกรรม โดยมองวาภาคอุตสาหกรรม
จะสามารถประคองตัวใหผานพนภาวะการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจในปนี้ไปได เนื่องจากหลายอุตสาหกรรมมีการ
ปรับตัวหลังจากวิกฤติเมื่อป 2540 รวมถึงภาคการสงออก
ที่ในปจจุบันภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนของตลาดตาง

ประเทศกวารอยละ 60 จะเขามาเปนตัวชวยสำคัญ จากการที่เศรษฐกิจโลก
ไมไดชะลอลงมากอยางที่คาดไวเมื่อตนป โดยตัวเลขการขยายตัวในไตรมาส
ที่ 1 ที่ออกมา อาทิ สหรัฐฯ ขยายตัวดีกวาที่คาดไวที่รอยละ 2.5 กลุม                
EU และจีนยังเติบโตไดดีที่รอยละ 2.2 และรอยละ 10.6 ตามลำดับ แมจะ        
มีความเสี่ยงเรื่องเงินเฟอบาง เปนตน รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนที่จะมี           
การเคลื่อนไหวในลักษณะที่เอื้อตออุตสาหกรรมสงออกของประเทศ ซึ่งอาจ
สงผลกระทบตอมูลคาการนำเขาน้ำมันดิบบางก็ตาม แตทั้งนี้เรื่องของปจจัย
เศรษฐกิจโลกก็ยังคงเปนปจจัยที่ตองติดตามใกลชิดตอไป 

อยางไรก็ดี ในกลุมอุตสาหกรรมที่เนนตอบสนองในประเทศจะไดรับผล
จากการบริโภคของครัวเรือนที่ลดลง โดยตัวเลขการขยายตัวของภาษีมูลคา
เพิ่ม ณ ราคาคงที่ ที่เปนเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนตัวหนึ่ง การขยายตัว
ในเดือนพฤษภาคมอยูที่รอยละ 8.3 ชะลอลงจากรอยละ 12.2 ในเดือน
เมษายน และรอยละ 15.0 ในเดือนมกราคม ซึ่งอาจจะทำใหไมสามารถ       
ปรับราคาสินคาตามตนทุนที่มีราคาสูงขึ้นได ซึ่งจากที่กลาวมาขางตนวา            
ผูประกอบการหลายรายมีความสามารถในการปรับตัว แตในกลุมที่ยังไม       
สามารถปรับตัวได ภาครัฐอาจจะตองเขาไปดูแลในดานของผูประกอบการ 
หลังจากที่ไดมีนโยบายดานรายได คือขึ้นคาแรงขั้นต่ำ ขึ้นเงนิเดือนขาราชการ 
พนักงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจไปแลว โดยการชวยเหลือผูประกอบการ 
อาทิ ลดอัตราดอกเบี้ยลง ลดภาษีเงินไดนิติบุคคลลง ลดภาษีขาเขาสำหรับ
วัตถุดิบ ลดภาษีหรือชวยคาใชจายงานวิจัยของบริษัทที่จะลดการใชพลังงาน                
หรือใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เปนตน ทั้งนี้โดยสรุปคาดวาในป 
2551 ผลิตภัณฑมวลรวมภาคอุตสาหกรรม (GDP ภาคอุตสาหกรรม)             
จะขยายตัวรอยละ 6.6 (ชวงประมาณการที่รอยละ 6.3–7.0) โดยมีการขยาย
ตัวที่ดีในครึ่งปแรกเปนตัวสนับสนุน แตทั้งนี้ความสมดุลของการขยายตัว คือ 
มีการขยายตัวทั้งกลุมของวิสาหกิจขนาดใหญ และกลุมของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมไปพรอมๆ กันเปนสิ่งที่สำคัญ ดังนั้น การขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมแมจะมีการขยายตัวไมมาก แตถามีการขยายตัวที่สมดุลใน
ทุกกลุมก็สามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไดเชนกัน 

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย และ ศูนยวิจัยกสิกรไทย 
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สำหรับแนวโนมในชวงครึ่งปหลังในอุตสาหกรรม
รายสาขาหลักที่สำคัญ เริ่มที่อุตสาหกรรมไฟฟาและ          
อิเล็กทรอนิกส  แบงเปนอุตสาหกรรมไฟฟาคาดวาจะปรับ
ตัวเพิ่มสูงขึ้นจากครึ่งปแรก และเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน       
ของปกอนจะขยายตัวรอยละ 21.5 เนื่องจากตลาด EU 
ตะวันออกกลาง และเอเชีย ยังมีความตองการเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะการสงออกเครื่องปรับอากาศมีการขยายตัว         
สูงขึ้นและมีมูลคาสงออกสูง ในสวนของอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสคาดวาจะขยายตัวไดอยางตอเนื่องจาก
ครึ่งปแรก และเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน        
คาดวาจะขยายตัวไดรอยละ 33 โดยเฉพาะกลุม HDD        
ที่จะเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 20 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ       
ปกอน 

อุตสาหกรรมยานยนต ในชวงครึ่งปหลังของป 2551 
คาดวาจะขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป
ที่แลว โดยตลาดสงออกทั้งตลาดหลักและตลาดใหมยัง
สามารถขยายตัวไดอยางตอเนื่อง แตจากราคาน้ำมันที่
ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะน้ำมันดีเซลมีราคาสูงกวาน้ำมัน
เบนซิน อาจสงผลตอโครงสรางการตลาดรถยนตที่ใช
น้ำมันเชื้อเพลิงดังกลาว โดยมีการเปลี่ยนแปลงสัดสวน
การจำหนายรถยนตนั่งตอรถกระบะ 1 ตัน สูงขึ้น ตลอด
จนรถยนตที่ประหยัดพลังงานหรือรถยนตที่สามารถใช
พลังงานทดแทนจะเปนที่ตองการของผูบริโภคมากขึ้น 

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา สถานการณเหล็กทรงยาวในชวงครึ่งป
หลังของป 2551 คาดวาจะขยายตัวขึ้นจากมาตรการทางดานอสังหาริมทรัพย
ของภาครัฐ จากการที่รัฐบาลไดประกาศมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ไดแก 
มาตรการดานอสังหาริมทรัพยออกมา ซึ่งประกอบดวยการลดภาษีธุรกิจ
เฉพาะสำหรับกิจการการขายอสังหาริมทรัพยที่เปนทางการคาหรือกำไร จาก
รอยละ  3 เปนรอยละ  0.1  การลดคาธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพยและ
หองชุด ที่ดิน อาคารบานเดี่ยว บานแฝด จากรอยละ 2 เปนรอยละ 0.01 รวม
ถึงการลดคาจดจำนองอสังหาริมทรัพยจากรอยละ 1 เปนรอยละ 0.01 เปนตน 
ซึ่งจากมาตรการดังกลาวจะชวยกระตุนใหอุตสาหกรรมกอสรางขยายตัวเพิ่ม
ขึ้น และสงผลใหสถานการณการผลิตและการใชในประเทศของเหล็กทรงยาว
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ในสวนของสถานการณเหล็กทรงแบนในชวงครึ่งปหลัง
ของป คาดการณวาจะขยายตัวขึ้นตามความตองการใชของอุตสาหกรรม        
ตอเนื่อง เชน  ยานยนตและเครื่องใชไฟฟา 
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อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม ในกลุมของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอตนน้ำ ไดแก ดายและผาผืน การสง
ออกผาผืนไทยไปเวียดนาม บังกลาเทศ ลาว และกัมพูชา  
มีแนวโนมสูงขึ้น เนื่องจากประเทศเหลานี้ขาดสิ่งทอตนน้ำ 
รวมถึงเงินบาทที่ออนตัวลง ณ ระดับ 32-33 บาท/
ดอลลารสหรัฐฯ สงผลดีตอผูประกอบการของไทยมี        
รายไดจากการสงออกในรูปเงินบาทเพิ่มมากขึ้น ขณะที่            
ผูประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมซึ่งเปนปลายน้ำ
ของอุตสาหกรรมสิ่งทอบางสวน ไดขยายฐานการผลิตไป
ยังประเทศเพื่อนบาน เชน ลาว กัมพูชา และเวียดนาม 
เพื่อใชประโยชนดานแรงงานที่ถูกกวา ซึ่งประเทศเหลานี้
ไมมีอุตสาหกรรมตนน้ำ ทำใหตองมีการนำเขาผาผืนจาก
ไทยไปตัดเย็บเพื่อการสงออกมากขึ้น 

นอกจากนี้ จากการที่จีนซึ่งเปนผูสงออกสินคา        
เครื่องนุงหม (เสื้อผาทำจากวัสดุตางๆ ชุดชั้นในและ       
วัสดุตกแตง ถุงเทา ถุงนอง และถุงมือ) และสิ่งทอ (ผาผืน 
เสนดาย เสนใย) อันดับหนึ่งของโลก (สัดสวนกวา 35%)       
ไดลดการสงออกลง ทั้งนี้เนื่องจากเศรษฐกิจจีนที่ขยายตัว
สูงอยางตอเนื่องในชวงที่ผานมา สงผลใหชาวจีนมีกำลัง
ซื้อสูงขึ้น จูงใจใหผูผลิตในจีนหันไปทำตลาดในประเทศ       
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังเปนผลสืบเนื่องจากตนทุนการผลิต
ของผูประกอบการจีนปรับตัวสูงขึ้นมากจากการที่รัฐบาล

จีนลดการอุดหนุนการสงออก การประกาศบังคับใชกฎหมายแรงงานฉบับ
ใหม และการประกาศขึ้นคาจางแรงงานในมณฑลที่เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ทำใหความไดเปรียบในการแขงขันของจีนลดลง โดยในชวง 5 เดือนแรก       
ของปนี้การสงออกเครื่องนุงหมของจีนไปสหรัฐฯ ติดลบเปนครั้งแรกใน
ประวัติศาสตร จากเดิมที่เคยโตกวา 10-20% ทุกป ซึ่งจากการลดการสงออก
เครื่องนุงหมและสิ่งทอตนน้ำของจีนจะทำใหผูสงออกของไทยไดรับอานิสงส 
จากการสงออกที่จะขยายตัวสูงขึ้นมากในชวงนับจากนี้ไป ทั้งนี้ภาพรวม
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมจะขยายตัวไมต่ำกวารอยละ 10  เมื่อ
เทียบกับปที่ผานมา 
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อุตสาหกรรมอาหาร คาดวาการสงออกในชวงครึ่งปหลังจะขยายตัว

ประมาณรอยละ 14.3 ชะลอลงเล็กนอยจากในชวงครึ่งปแรกที่ขยายตัว          

เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 16 จากปจจัยปญหาเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ยังไม

ชัดเจนซึ่งอาจสงผลตอเศรษฐกิจประเทศอื่นๆ ตามมา โดยเฉพาะญี่ปุนที่       

พึ่งพิงตลาดสหรัฐฯ เชนเดียวกับไทย สงผลใหการสงออกของไทยจะปรับตัว

ลดลงในหลายสินคาที่มีสหรัฐฯ เปนตลาดหลัก เชน กุงและผลไมกระปอง แต

อยางไรก็ตามยังมีอีกหลายสินคาที่ยังคงสงออกไดเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีตลาด

หลักที่แตกตางไป และยังไดรับการยอมรับในคุณภาพของสินคา เชน ขาว 

ทูนากระปอง ไกปรุงสุก ไกแปรรูปพรอมรับประทาน และอาหารสำเร็จรูป

อื่นๆ 

จากที่กลาวไปทั้งหมด โดยเฉพาะชวงครึ่งหลังของ       

ป 2551 เปนอีกหนึ่งชวงเวลาที่ภาคอุตสาหกรรมไทย

คงจะตองวางแผนกันอยางรัดกุม จากราคาน้ำมันและ

อัตราแลกเปลี่ยนที่ไมนิ่ง ขณะที่ปญหาการเมืองยัง         

คุกรุนและไมรูวาระดับความรุนแรงทางการเมืองจะเปน

อยางไรตอ เชนเดียวกับปญหาราคาพลังงานและอัตรา

แลกเปลี่ยนที่อยูนอกเหนือการควบคุม การปรับตัวควบคู

ไปกับการดำเนินธุรกิจไปดวย ไมวาจะเปนการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิตโดยใหมีการสูญเสียนอยที่สุด   

การเพิ่มชองทางทางการตลาด ลดคาใชจายสำนักงาน 

การพัฒนาการผลิตใหตรงกับความตองการของตลาด 

รวมถึงการปรับปรุงระบบกระจายสินคาและการบริหาร

สินคาคงคลัง ก็เปนสิ่งที่ผูประกอบการไทยโดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมรายยอยรวมถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาด

เล็ก หรือ เอสเอ็มอี ควรจะตองเรงปฏิบัติอยางจริงจัง        

ซึ่งภาครัฐเองก็ใหการชวยเหลือดานการเงินและการให

คำปรึกษาผานกองทุนตางๆ ทั้งในสวนของสำนักงาน        

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) และ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง

ประเทศไทย หรือ เอสเอ็มอีแบงก 
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เมื่อเอยถึงองคการการคาโลกหรือ World Trade เมื่อเอยถึงองคการการคาโลกหรือ World Trade 

Organization (WTOOrganization (WTO) หลายคนคงนึกถึงการเจรจาเปด         

เสรีการคาระหวางประเทศในกรอบที่ใหญที่สุดในโลก          

ซึ่งประกอบดวยประเทศสมาชิกที่มีจำนวนมากถึง 151 

ประเทศ โดยในปจจุบัน WTO กำลังอยูในชวงของการ

เจรจารอบโดฮา (Doha Round) ซึ่งสมาชิกกำลังอยู

ระหวางการพิจารณาเรื่องรูปแบบของการลดภาษี 

ขอบเขตสินคา และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อยางไร

ก็ตาม ในการเจรจาในกรอบ WTO นั้นไมไดมีการเจรจา

เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของกับการคาเพียงอยางเดียว แต

ยังมีการเจรจาเรื่องอื่นๆ ที่สมาชิกเห็นวาเกี่ยวของ อยูใน

ความสนใจ และนาจะนำมาหารือในกรอบ WTO ซึ่ง        

รวมถึงเรื่องของการดูแลและปกปองสิ่งแวดลอม โดยใน      

การประชุมรัฐมนตรี WTO ครั้งที่ 4 ณ กรุงโดฮา ประเทศ

กาตาร เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ที่ประชุมไดมี

มติเห็นชอบปฏิญญาโดฮา (Doha Declaration)1 เรื่อง

การลด/เลิกมาตรการภาษีและมาตรการที่ไมใชภาษี

สำหรับสินคา/บริการสิ่งแวดลอม ตาม Paragraph 31 

(iii) “With a view to enhancing the mutual 

supportiveness of trade and environment, we 

agree to negotiations, without prejudging their 

outcome, on the reduction or, as appropriate, 

elimination of tariff and non-tariff barriers to 

environmental goods and services” โดยกำหนด         

ใหที่คณะกรรมการวาดวยการคาและสิ่ งแวดลอม 

(Committee on Trade and Environment : CTE) จะ

ตองระบุรายการสินคาสิ่งแวดลอมเพื่อเสนอให Negotiating Group on 

Market Access : NGMA เจรจาจัดทำสูตรการลดภาษีตอไป และหวังวา    

การเปดเสรีสินคาสิ่งแวดลอมจะมีสวนชวยลดและบรรเทาปญหาสิ่งแวดลอม 

สวนเรื่องของการบริการสิ่งแวดลอมไดมอบหมายใหกลุมเจรจาการคาบริการ

เปนผูดำเนินการ 

จากมติดังกลาวขางตน มีผลใหประเทศสมาชิกจะตองจัดทำรายการ

สินคาสิ่งแวดลอมเพื่อนำมาลด/เลิกมาตรการภาษีและมาตรการที่ไมใชภาษี 

อยางไรก็ตาม เนื่องจาก WTO ยังไมเคยมีการกำหนดคำนิยามหรือคำจำกัด

ความของสินคาสิ่งแวดลอมมากอน ชวงแรกของการเจรจาจึงเปนเรื่องของ

การหาคำจำกัดความของสินคาสิ่งแวดลอม ในชวงแรกของการเจรจานั้น 

ไมมีความคืบหนาเทาที่ควร เนื่องจากสมาชิกไมสามารถตกลงกันไดในเรื่อง

ของคำจำกัดความหรือคำนิยามของสินคาสิ่งแวดลอม โดยสมาชิกหลาย

ประเทศไดพยายามเสนอขอเสนอเพื่อหาทางออก อาทิ 1) เสนอใหเปลี่ยนจาก

การกำหนดคำนิยามสินคาสิ่งแวดลอมและหลักเกณฑในการกำหนดสินคา          

สิ่งแวดลอมไปเปนการพิจารณาในเรื่องของวัตถุประสงคในการนำไปใช  

(end use) โดยดูวาสินคาดังกลาวมีวัตถุประสงคนำไปใชเพื่อสิ่งแวดลอมจริง

หรือไม และหากมีวัตถุประสงคนำไปใชเพื่อสิ่งแวดลอมจริง สินคาดังกลาว    

ไดถูกนำไปใชเพื่อสิ่งแวดลอมมากนอยเพียงใด 2) เสนอใหสินคาที่มี

กระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Production Processing 

Methods : PPMs) เปนสินคาสิ่งแวดลอม และ 3) เสนอใหสินคาที่เปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม (Environment Preferably Products : EPPs) เปนสินคา         

สิ่งแวดลอม เปนตน อยางไรก็ตาม ขอเสนอดังกลาวยังไมสามารถผลักดัน

ใหการเจรจาคืบหนาไปไดเทาใดนัก 

ในชวงป 2548-2549 ถือเปนชวงที่การเจรจาเริ่มจะเปนรูปเปนราง        

มากขึ้น โดยสมาชิกไดมีการเสนอแนวทางในการจัดทำสินคาสิ่งแวดลอม        

ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 ทางหลักๆ ไดแก 

 
1 ปฏิญญาโดฮา (Doha Declaration) เปนเอกสารที่รัฐมนตรีจากประเทศสมาชิก WTO ตกลงกันวา จะมีการดำเนินการเรื่องการเจรจาเปดเสรีการคา 

  ตอไปอยางไร และในเรื่องใดบาง 

°“√‡ªî¥‡ √’ ‘π§â“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„π°√Õ∫                       °“√‡ªî¥‡ √’ ‘π§â“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„π°√Õ∫       
Õß§å°“√°“√§â“‚≈°Õß§å°“√°“√§â“‚≈°  
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1. แนวทางแบบ List Approach ซึ่งเสนอโดย

สหรัฐฯ สหภาพยุโรป จีนไทเป ญี่ปุน นิวซีแลนด 

แคนาดา เกาหลีใต สวิตเซอรแลนด กาตาร และบราซิล 

ภายใตขอเสนอดังกลาวจะใหแตละประเทศเสนอ

รายการสินคาที่เห็นวาเปนสินคาสิ่งแวดลอมหรือที่เรียก

วา “List Approach” จากนั้นจึงนำรายการสินคาทั้งหมด

มาพิจารณารวมกัน อยางไรก็ตาม สมาชิกที่เปนประเทศ

กำลังพัฒนาสวนใหญไดแสดงความไมเห็นดวยกับ

แนวทางดังกลาว เนื่องจากเห็นวาสินคาสวนใหญที่

ประเทศเหลานี้เสนอมานั้นสามารถนำไปใชประโยชนได

หลายวัตถุประสงค (multiple use) ไมไดใชประโยชนเพื่อ

สิ่งแวดลอมเพียงอยางเดียว (single use) เชน อุปกรณที่

ใชในการทดลองวิทยาศาสตร กระดาษกรอง เครื่อง    

กรองน้ำ และเครื่องบด/ยอยวัสดุ รวมถึงมีรายการที่ไมใช

สินคาสิ่งแวดลอมจริงๆ เชน เครื่องซักผา ชิ้นสวน               

ยานยนต เรือยาง และจักรยาน 

2. แนวทางแบบ Project Approach ซึ่งเสนอโดย

อินเดีย เปนแนวทางที่ใหสิทธิพิเศษกับโครงการที่เขามา

ลงทุนดวยวัตถุประสงคเพื่อสิ่งแวดลอม โดยสินคาที่        

นำเขามาภายใตโครงการเหลานี้จะไดรับสิทธิพิเศษทาง

ภาษี โดยมีคณะกรรมการ หนวยงานรัฐ หรือองคกรที่ได

รับมอบหมายของประเทศนั้นๆ (Designated National 

Authority : DNA) เปนผูพิจารณาอนุมัติขอเสนอโครงการ

ตางๆ วามีวัตถุประสงคเพื่อสิ่งแวดลอมหรือไม อยางไร

ก็ตาม แนวทางแบบ Project Approach นี้ไมคอยเปนที่

ยอมรับมากนักโดยเฉพาะจากประเทศที่สนับสนุน

แนวทางแบบ List Approach เนื่องจากเห็นวาการ

ดำเนินการตามแนวทางแบบ Project Approach อาจ

กอใหเกิดปญหาเรื่องของความโปรงใส (Transparency) 

และไมสามารถคาดการณ (Predictability) การตัดสินใจ

ของ DNA ได 

อยางไรก็ตาม จากการที่แนวทางแบบ List Approach และ Project 

Approach มีความแตกตางกันอยางมาก ทำใหสมาชิกยังคงไมสามารถตกลง

และหาฉันทามติกันได ทำใหลาสุด (เดือนพฤศจิกายน 2550) ไดมีสมาชิก

เสนอขอเสนออื่นๆ เพิ่มเติมขึ้นอีก เชน อินเดียเสนอเอกสารเพิ่มเติมเรียกวา

แนวทาง Integrated Approach โดยหวังวาจะสามารถหา middle ground 

ระหวาง List Approach และ Project Approach  ได ซึ่งเสนอใหมีการหารือ

และตกลงในเรื่องกิจกรรมสิ่งแวดลอม (Environmental activities) ที่สมาชิก

ใหความสำคัญ เชน การควบคุมมลพิษและการบำบัดน้ำเสีย หลังจากนั้นให

ทำเปน environmental activities list และใหยื่นรายชื่อหนวยงานภาครัฐ/

เอกชน (entities) ที่ดำเนินการในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม และอาจ

มีการเจรจาใน list of entities กอนที่จะแจงตอ WTO รวมทั้งรายการสินคาที่

นำเขามาเพื่อใชในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมที่กำหนดจะไดรับการลดภาษี       

นำเขา โดยประเทศพัฒนาแลวอาจลดภาษีเปนรอยละ 0 และประเทศกำลัง

พัฒนาลดภาษีนอยกวา รวมถึงเสนอใหจัดตั้งระบบ Post-Audit เพื่อ          

ตรวจสอบการใชสินคาวาไดมีการนำไปใชเพื่อวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม         
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ลดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพิ่มเติม เชน การเก็บภาษี carbon 

tax หรือ climate tariff สำหรับสินคาจากประเทศที่ไมไดเปนภาคีพิธีสาร    

เกียวโต เพื่อไมใหสินคาที่ผลิตใน EU เสียเปรียบจากการที่ตองปฏิบัติตาม

นโยบายเรื่องสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การให       

สิทธิพิเศษสำหรับสินคาที่ใชวิธีการผลิตหรือใชวัตถุดิบในการผลิตที่มีสวน 

ชวยลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด และการทบทวนกฎเกณฑในเรื่อง       

การคุมครองสิทธิทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property Right : IPR) 

เพื่อทำใหการคาเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมสะดวกขึ้น เปนตน แมจะ

มีความพยายามมากมายจากประเทศสมาชิกที่จะหาทางออกในเรื่องของ 

การเปดเสรีสินคาสิ่งแวดลอม แตจนถึงปจจุบันสมาชิกก็ยังไมสามารถตกลง

กันไดวาจะใชแนวทางใดในการจัดทำรายการสินคาสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปน 

List Approach, Integrated Approach, Request-offer Approach หรือ

แนวทางอื่นๆ อยางไรก็ดี คาดวาในป 2551 นี้การเจรจานาจะมีความเขมขน

มากขึ้น ดังนั้น ประเทศสมาชิกจะตองเตรียมตัวใหพรอมสำหรับการเจรจาที่

จะชัดเจนขึ้นในอนาคต 

ในสวนของประเทศไทยเองก็ไดมีการนำประเด็นเรื่องสินคาสิ่งแวดลอม

เขาหารือกันอยางจริงจังเชนกัน โดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 

กระทรวงพาณิชย ซึ่งเปนผูแทนไทยในการเจรจาการคาในกรอบ WTO ได

มอบหมายใหสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม          

เปนหนวยงานหลักในการดำเนินการเรื่องสินคาสิ่งแวดลอมของไทย โดย

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไดดำเนินการจัดประชุมหารือระหวาง       

หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ         

การพิจารณาคัดเลือกรายการสินคาสิ่งแวดลอมของไทย อยางไรก็ตาม ใน

ขณะนี้ประเทศไทยยังอยูในระหวางการพิจารณาวา ขอเสนอแนวทางการ      

จัดทำรายการสินคาสิ่งแวดลอมแนวทางไหนจะเปนแนวทางที่เหมาะสม

สำหรับประเทศไทยมากที่สุด ทั้งนี้คงตองจับตาดูกันตอไปวา ทิศทางการ

เจรจาเปดเสรีสินคาสิ่งแวดลอมในกรอบ WTO จะเปนไปในแนวทางหรือ

ทิศทางใด ❂❂

จริงหรือไม ในสวนของบราซิลเสนอแนวทางใหมที่เรียก   

วา Request-Offer Approach ซึ่งสมาชิกจะมีการเจรจา

ในสวนของรายการสินคาระหวางกัน โดยอาจเปนใน        

รูปของทวิภาคีและพหุภาคี และมีการจำกัดจำนวนรอบ

ของการเจรจา ซึ่งขอเสนอใหมนี้บราซิลไดเสนอใหสินคา

สิ่งแวดลอมครอบคลุมไปถึง Bio-fuels และสินคาเกษตร

อินทรีย และเสนอใหมีการกำหนดมาตรฐานสำหรับสินคา

เกษตรอินทรีย โดยคณะกรรมการมาตรฐานอาหาร

ระหวางประเทศ (Codex) และใหสมาชิก WTO นำ

มาตรฐานดังกลาวมาใชในการ certify สินคาเกษตร

อินทรียในอนาคต ซึ่งจะแกไขปญหามาตรการกีดกัน

ทางการคาที่ไมใชภาษี (Non Tariff Barriers : NTBs) 

สำหรับประเทศกำลังพัฒนา 

นอกจากขอเสนอของอินเดียและบราซิลแลว ยังมี

ขอเสนอของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปซึ่งไดรวมกันยื่นขอ

เสนอตอที่ประชุม WTO ใหมีการเจรจาลดภาษีสินคาและ

บริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยเริ่มจากสินคา 43 

ชนิดที่ธนาคารโลกกำหนดใหเปนสินคาที่เปนมิตรตอ        

สิ่งแวดลอม ทั้งนี้สหภาพยุโรปไดเสนอนโยบายเศรษฐกิจ

ดานอื่นที่ครอบคลุมเรื่องการคุมครองสิ่งแวดลอมและ       
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เขตการคาเสรี เปนประเด็นที่ประเทศตาง ๆ           
ทั่วโลกใหความสำคัญในชวงระยะเวลาที่ผานมา
เนื่องจากเปนปจจัยสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ        
ของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคการผลิตใน
อุตสาหกรรมตาง ๆ เขตการคาเสรีเปนการรวมกลุม
เศรษฐกิจโดยมีเปาหมายเพื่อลดภาษีศุลกากรระหวาง
กัน ภายในกลุมประเทศสมาชิกลงใหเหลือนอยที่สุด 
หรือเปน 0% และใชอัตราภาษีปกติที่สูงกวากับประเทศ
นอกกลุม ซึ่งปจจุบันไทยเปนสมาชิกของความตกลง
เขตการคาเสรีตาง ๆ เชน อาเซียน (ASEAN Free 
Trade Area: AFTA) ไทย-ออสเตรเลีย (Thailand-
Australia Free Trade Agreement: TAFTA) ไทย-
นิวซีแลนด (Thailand-New Zealand Closer 
Economic Partnership Agreement: TNZCEP) ไทย-
ญี่ปุน (Japan-Thailand Economic Partnership 
Agreement: JTEPA) และอาเซียน-จีน (ASEAN-
China Free Trade Agreement: ACFTA) และกำลัง
อยูระหวางการเจรจากับอินเดีย (India-Thailand Free 
Trade Area: ITFTA) เกาหลีใต และเปรู ตลอดเวลาที่
ผานมาไทยและประเทศคูเจรจาไดมีการลดภาษีสินคา

ระหวางกัน ภายใตความตกลงเขตการคาเสรีตาง ๆ 

อยางไรก็ตาม ปจจัยสำคัญประการหนึ่งที่สินคาจะไดรับสิทธิ
ประโยชนทางภาษีจากประเทศสมาชิกภายใตเขตการคาเสรีนั่นคือ กฎวา
ดวยแหลงกำเนิดสินคา (Rules of Origin: ROO) ซึ่งเปนการระบุวาสินคา
นั้นมีสัญชาติของประเทศผูผลิตหรือผูสงออกซึ่งเปนสมาชิกของเขตการคา
เสรีนั้น โดยตองพิสูจนไดวามีแหลงกำเนิดตามเกณฑที่กำหนดไวในความ
ตกลงเขตการคาเสรีตาง ๆ ที่เปนสมาชิก ซึ่งจะมีการตกลงเรื่องกฎแหลง
กำเนิดสินคาระหวางกันเพื่อกำหนดเกณฑการไดสัญชาติหรือแหลงกำเนิด
ของสินคานั้น กฎแหลงกำเนิดสินคานั้นกำหนดขึ้นเพื่อเปนการปองกันการ
รวมสิทธิทางการคาที่ไมเปนธรรม เชน การสงสินคาจากประเทศที่สาม         
(ไมไดเปนสมาชิกของขอตกลงเขตการคาเสรีนั้นๆ) มายังประเทศสมาชิก
เพื่อใหไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี แตในอีกทางหนึ่ง หากมีการกำหนด
กฎแหลงกำเนิดสินคาที่ไมเหมาะสมหรือเขมงวดเกินไป ยากหรือไม
สามารถปฏิบัติจริง ก็จะทำใหกลายเปนอุปสรรคทางการคาที่จะปกปอง
ตลาดและอุตสาหกรรมภายในประเทศจากประเทศคูเจรจาอื่น 

ทั้งนี้ในชวง 2-3 ปที่ผานมา อุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทยเปน
แหลงรายไดสำคัญของเศรษฐกิจไทย รวมทั้งประเทศกำลังพัฒนาและ
กลุมประเทศพัฒนานอย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือ สศอ. ได
เล็งเห็นความสำคัญดังกลาวของกลุมอุตสาหกรรมอาหารทะเล และเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการแขงขัน รวมทั้งขยายตลาดไปยังภูมิภาคอื่นและ
ตลาดโลก จึงไดมีการศึกษากฎวาดวยแหลงกำเนิดสินคาของผลิตภัณฑ
อาหารทะเลของไทยใน 7 อันดับแรกของมูลคาการสงออกของไทย 
เนื่องจากมีมูลคาสงออกสูงคิดเปน 85% ของอาหารทะเลสงออกของไทย 

Õ“À“√∑–‡≈¢Õß‰∑¬Õ“À“√∑–‡≈¢Õß‰∑¬  
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ในป 2549 มีมูลคาสงออก 5,093 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
และจากขอมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในป 2546 มี
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลไดจดทะเบียนไวกับกรม
โรงงานอุตสาหกรรม 496 แหง คิดเปนมูลคา 22,000 
ลานบาท  โดยผลิตภัณฑทั้ง 7 รายการ ไดแก เนื้อปลา
แบบฟลเล เนื้อปลาแบบอื่น ทั้งแชเย็นหรือแชแข็ง ปลา
แปรรูป (ซูเรมิ) กุงแชแข็ง กุงแปรรูป ปลาทูนากระปอง 
และปลาหมึก เนื่องจากความสำคัญของกฎแหลงกำเนิด
สินคาดังที่ไดกลาวในเบื้องตน ดังนั้น จึงควรทราบวากฎ
แหลงกำเนิดสินคาคืออะไร 

 

°Æ«à“¥â«¬·À≈àß°”‡π‘¥ ‘π§â“ (Rules 
of Origin: ROO) 

กฎวาดวยแหลงกำเนิดสินคาคืออะไร และสำคัญ
อยางไร นับวาเปนคำถามที่นาสนใจ กฎวาดวยแหลง
กำเนิดสินคา หมายถึง เครื่องมือในการพิจารณาวาสินคา
ใดมีแหลงกำเนิดในประเทศที่ผลิตสินคานั้นหรือไม หรือ
อีกนัยหนึ่งคือการระบุสัญชาติของสินคานั้น ฉะนั้นในที่นี้
จึงหมายถึง กฎแหลงกำเนิดสินคาที่บงบอกสัญชาติของ
ผลิตภัณฑอาหารทะเลของไทยนั่นเอง ดวยเหตุดังกลาว
กฎฯ นี้จึงมีความสำคัญ คือ เปนหลักเกณฑที่ผูประกอบ
การจำเปนตองใชในการพิสูจนแหลงกำเนิดของสินคา       
นั้น ๆ วาไดสัญชาติของประเทศไทย ในกรณีการสงออก
สินคาเพื่อใหสินคาหรือผลิตภัณฑของไทยไดรับสิทธิ
ประโยชนทางภาษี เมื่อสงออกไปยังประเทศภาคีสมาชิก 
หรือในอีกทางหนึ่ง หากผูประกอบการนำเขาสินคาหรือ
วัตถุดิบที่ไดแหลงกำเนิดหรือสัญชาติของประเทศภาคี
สมาชิก ผูนำเขาจะเสียภาษีนำเขาในอัตราที่ต่ำกวาอัตรา
ทั่วไป (Most Favored Nation Treatment: MFN) หรือไม
ตองเสียภาษี (0%) ซึ่งจะทำใหผูประกอบการมีตนทุน  
การผลิตสินคาลดลงและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ไดมากขึ้น 

กฎแหลงกำเนิดสินคานั้นสามารถแบงออกเปน 2 หลักเกณฑ คือกฎแหลงกำเนิดสินคานั้นสามารถแบงออกเปน 2 หลักเกณฑ คือ  
1. Wholly Obtained (WO) หรือสินคาสงออกที่ผลิตมาจากวัตถุดิบใน

ประเทศทั้งหมด โดยไมมีการนำเขาหรือผลิตไดจากธรรมชาติโดยตรงใน
ประเทศใดประเทศหนึ่ง เชน การผลิตแกวที่ไดจากทรายในประเทศ หรือ        
การปลูกองุนภายในประเทศเพื่อสงออก เปนตน 

2. Substantial Transformation (ST) หรือเกณฑการเปลี่ยนแปลง
สาระสำคัญที่เพียงพอ คือ สินคาสงออกนั้นเปนสินคาที่มีการนำเขาวัตถุดิบ
สวนหนึ่งมาผานกระบวนการผลิตภายในประเทศ โดยมีการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะของวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหนึ่งอยางมากเพียงพอไปสู
ผลิตภัณฑสำเร็จรูปเพื่อการสงออก ซึ่งแบงออกเปนเกณฑยอยไดดังนี้ 

 2.1 การเปลี่ยนแปลงพิกัดอัตราศุลกากร (Change of Tariff 
Classification: CTC) เปนการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญเมื่อสินคานั้นถูก
จำแนกพิกัดฯ ใหอยูในตอน ประเภท หรือประเภทยอย ที่แตกตางไปจาก
พิกัดฯ ของวัสดุที่นำเขาทั้งหลายที่ใชในการผลิตนั้น (หมายถึงมีการนำเขา
วัตถุดิบหรือสินคาในพิกัดอัตราศุลกากรใดพิกัดฯ หนึ่ง แลวนำมาผลิตเปน
สินคาเพื่อสงออกโดยไดมีพิกัดฯ ตางไปจากพิกัดฯ เดิมของวัตถุดิบหรือสินคา
นั้น) ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 

  • การเปลี่ยนแปลงพิกัดฯ ในระดับตอน (2 หลัก) หรือ Change 
of Chapter: CC (2 digit level) – Change to this chapter from any other 
chapter 

  • การเปลี่ยนแปลงพิกัดฯ ในระดับประเภท (4 หลัก) หรือ 
Change of Heading: CTH (4 digit level) – Change to this heading 
from any other heading 

  • การเปลี่ยนแปลงพิกัดฯ ในระดับประเภทยอย (6 หลัก) หรือ  
Change of Sub-Heading: CTSH (6 digit level) – Change to this 
subheading from other subheading or from any other Heading 

 2.2 การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต (A Criterion of Manu 
facturing or Processing Operation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในสาระ
สำคัญเมื่อสินคานั้นถูกนำไปผานกรรมวิธีหรือกระบวนการผลิตที่กำหนดไว
โดยเฉพาะ เชน Chemical Reaction เปนตน 

 2.3 การเปลี่ยนแปลงมูลคาที่เพิ่มขึ้นในตัวสินคา (A criterion of 
Value Added: VA) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญเมื่อสินคานั้น
ถูกทำใหมีมูลคาเพิ่มขึ้นไปจนถึงระดับที่ไดกำหนดไว โดยอัตราตามราคา 

 2.4 เกณฑเฉพาะผลิตภัณฑ (Product Specific Criteria: PSR) 
หมายถึง ในบางกรอบความตกลงเขตการคาเสรี มีผลิตภัณฑบางรายการ       
ไมสามารถผานเกณฑแหลงกำเนิดสินคาที่กำหนดไวสำหรับสินคาโดยทั่วไป 
จึงจำเปนตองมีการกำหนดเกณฑการไดแหลงกำเนิดสินคาสำหรับผลิตภัณฑ
นั้นไวเปนการเฉพาะ โดยอาจเปนการนำเกณฑแหลงกำเนิดสินคาหลาย ๆ 
แบบมาผสมผสานกัน ทำใหเกณฑแหลงกำเนิดสินคาที่ไดใหมมีเกณฑหลาย
เกณฑอยูในสินคาชนิดเดียวกัน เชน กำหนดใหผลิตภัณฑรองเทาที่ขอรับสิทธิ
ภายใตเขตการคาเสรีไทย-อินเดียตองใชเกณฑแหลงกำเนิดสินคา คือ           
การเปลี่ยนแปลงพิกัดอัตราศุลกากรในระดับ 4 หลัก รวมกับการเปลี่ยนแปลง
มูลคาที่เพิ่มขึ้นในตัวสินคา 40% (CTH + VA 40%) เปนตน 
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ทั้ งนี้ จากการศึกษากฎแหลงกำเนิดสินคาทั้ ง                   
ในดานกระบวนการผลิตที่ เกิดขึ้นจริง ในแงของ            
การเปลี่ยนแปลงพิกัดอัตราศุลกากรจากวัตถุดิบที่ใช        
ในการผลิตไปยังผลิตภัณฑสำเร็จรูป และดานการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาที่เพิ่มขึ้นในตัวสินคาที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิต พบวา ผลิตภัณฑอาหารทะเลทั้ง          
7 รายการที่ทำการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงพิกัดฯ 6 
รายการ ยกเวนเพียงรายการเดียวที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง

พิกัดฯ คือ กุงแชแข็ง ซึ่งไมสามารถใชเกณฑการเปลี่ยนแปลงพิกัดอัตรา
ศุลกากรได เนื่องจากวัตถุดิบและผลิตภัณฑสำเร็จรูปนั้นเปนสินคาในพิกัด
เดียวกัน ไมมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดฯ จึงควรใชการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่เพิ่ม
ขึ้นในตัวสินคา (VA) นอยกวา 40% เนื่องจากสอดคลองกับกระบวนการผลิต
จริงและไมเปนขอจำกัดทางการคาจนเกินไป โดยปรากฏรายละเอียดเกณฑ
แหลงกำเนิดสินคาที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑทั้ง 7 รายการ รวมทั้งเกณฑ
แหลงกำเนิดสินคาในแตละความตกลงเขตการคาเสรีที่ไทยเปนสมาชิก            
ดังตารางดังตอไปนี้ 

 

กลุมผลิตภัณฑ 
(แบงตามสัดสวนการใชวัตถุดิบที่เกิดขึ้นจริง/              

% Local Content) 

 

กระบวนการผลิต 
ที่เกิดขึ้นจริง 

(การเปลี่ยนแปลง
พิกัดอัตราศุลกากร) 

 

กฎวาดวยแหลงกำเนิดสินคาที่ใชในความตกลงเขตการคาเสรี    
ที่ไทยเปนสมาชิก 

(Rules of Origin on Thai’s Preferential Tariff Agreement) 
 

 
ใชวัตถุดิบในประเทศ
ทั้งหมด                  
หรือสวนใหญ 
 
 
Frozen Fish 
Meat/Fillet 
 
Processed Shrimp 
 

พึ่งพาการนำเขาวัตถุดิบ
บางสวน แตปจจุบันยัง
มีการใชวัตถุดิบที่ ได
ภายในประเทศ > 40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processed Fish 
 
 
 
Cuttlefish/Squid 
 
 
Frozen Shrimp 

พึ่งพาการนำเขาวัตถุดิบ
เปนสวนใหญเนื่องจาก
วัตถุดิบภายในประเทศ 
< 40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canned Tuna 
 

CC 
 
 
 
 
 
 
 
¸ 
 
 
 
¸ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¸ 

CTH 
 
 
 
 
¸ 

 
 

CTSH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¸ 

AFTA 
 
 
 
 

RVC 40% or 
CTH 

 
RVC 40% or 

CC 
 
 

RVC 40% or 
CC 

 
 

RVC 40% or 
CTH 

 
RVC 40% or 

CTH 
 

CC 
 

TNZCEP 
 
 
 
 

CTH 
 
 

CC 
 
 
 

CC 
 
 
 

WO 
 
 

WO 
 
 

CC 
 

TAFTA 
 
 
 
 

CTH 
 
 

CC 
 
 
 

CC 
 
 
 

CC 
 
 

CC 
 
 

CC 
 

JTEPA 
 
 
 
 

CC 
 
 
CC (non-originating materials is 
obtained by fishing in or by vessels 
sail under the flag of ASEAN) 
 
CC (non-originating materials is 
obtained by fishing in or by vessels 
sail under the flag of ASEAN) 
 

CC 
 
 

CC 
 
 
CC (non-originating materials is 
taken by authorized fishing vessels 
on the IOTC Record 
 
 
 
 
 

ACFTA 
 
 
 
 
RVC 40% 
 
 
RVC 40% 
 
 
 
RVC 40% 
 
 
 
RVC 40% 
 
 
RVC 40% 
 
 
RVC 40% 
 

No change 
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หมายเหตุ: 
 AFTA = ASEAN Free Trade Area (เขตการคาเสรีอาเซียน) 
 TAFTA = Thailand-Australia Free Trade Agreement (ความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย) 
 TNZCEP = Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership Agreement (ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจที่ใกลชิดกันยิ่งขึ้นไทย-  
   นิวซีแลนด) 
 JTEPA = Japan-Thailand Economic Partnership Agreement (ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจที่ใกลชิดไทย-ญี่ปุน) 
 ACFTA = ASEAN-China Free Trade Agreement (ความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน) 
 ITFTA = India-Thailand Free Trade Area (เขตการคาเสรีไทย-อินเดีย) 
 CTC = Change of Tariff Classification (การเปลี่ยนแปลงพิกัดอัตราศุลกากร) 
 CC = Change of Chapter (2 digit level) – Change to this chapter from any other chapter (การเปลี่ยนแปลงพิกัดฯ ในระดับ  
   ตอน/2 หลัก) 
 CTH = Change of Heading (4 digit level) – Change to this heading from any other heading (การเปลี่ยนแปลงพิกัดฯ ในระดับ 
   ประเภท/4 หลกั) 
 CTSH = Change of Sub-Heading (6 digit level) – Change to this subheading from other subheading or from any other   
   heading (การเปลี่ยนแปลงพิกัดฯ ในระดับประเภทยอย/6 หลัก) 
 RVC = Regional Value Content of the FOB value of the good (ผลิตภัณฑที่มีสัดสวนวัตถุดิบภายในกลุมประเทศสมาชิก) 
 LC = Local Content of the FOB value of the good (ผลิตภัณฑที่มีสัดสวนวัตถุดิบภายในประเทศ) 
 WO = Wholly Obtained (สินคาสงออกที่ผลิตมาจากวัตถุดิบในประเทศทั้งหมด โดยไมมีการนำเขา) 
 IOTC = Indian Ocean Tuan Commission 
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  =  กฎแหลงกำเนิดสินคาสอดคลองกับกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นจริง และไมมีอุปสรรคในเรื่องสัดสวนวัตถุดิบที่ใชในการผลิต 
   
  =  กฎแหลงกำเนิดสินคาสอดคลองกับกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นจริง และไมมีอุปสรรคในเรื่องสัดสวนวัตถุดิบที่ใชในการผลิต แตอาจมีขอกำหนด 
   บางอยางตองปฏิบัติตามซึ่งอาจทำใหปฏิบัติไดยาก เชน การจดทะเบียนเรือ สัญชาติของเรือ ลูกเรือ กัปตัน เปนตน 
   
  =  กฎแหลงกำเนิดสินคาที่กำหนดในปจจุบันยังไมเปนอุปสรรคตอการผลิต แตในอนาคตอาจมีปญหาในเรื่องการจัดหาวัตถุดิบ หรือจำนวน  
   สัดสวนมูลคาเพิ่มที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได 
  
  =  กฎแหลงกำเนิดสินคาที่กำหนดในปจจุบันไมสอดคลองกับกระบวนการผลิตจริง เห็นควรใหมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม  
 

จากตารางขางตนพบวา กลุมผลิตภัณฑที่ใช
วัตถุดิบในประเทศทั้งหมดหรือเปนสวนใหญ ไดแก 
เนื้อปลาแบบฟลเล (Frozen Fish Fillet) และเนื้อ
ปลาแบบอื่น แชเย็นหรือแชแข็ง (Frozen Fish Meat) 
และกุงแปรรูป (Processed Shrimp) ซึ่งไมมีปญหาใน
เรื่องวัตถุดิบที่นำมาใชผลิต สำหรับกฎวาดวยแหลง
กำเนิดสินคาในแตละกรอบนั้นสอดคลองกับกระบวนการ
ผลิตจริง ยกเวนภายใตกรอบ JTEPA กำหนดใหมีการ
เปลี่ยนแปลงพิกัดอัตราศุลกากรในระดับตอน (2 หลัก) 
หรือ CC สำหรับเนื้อปลาแบบฟลเล (Frozen Fish Fillet) 
และเนื้อปลาแบบอื่น แชเย็นหรือแชแข็ง (Frozen Fish 
Meat) ซึ่งผลิตภัณฑนี้เปนการเปลี่ยนแปลงพิกัดฯ จาก
วัตถุดิบในระดับประเภท 0302/0303 ไปเปนผลิตภัณฑ
ในพิกัดฯ 0304 จึงถือวาเปนการเปลี่ยนพิกัดฯ ในระดับ        
4 หลัก หรือ CTH ไมใช CC ซึ่งไมสอดคลองกับ
กระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ ภายใตกรอบ
เดียวกันนี้สำหรับกุงแปรรูปยังมีขอกำหนดวา หากนำ
วัตถุดิบที่ไมมีแหลงกำเนิดในประเทศสมาชิกมาใชใน  
การผลิตนั้น ตองเปนการจับปลาโดยใชเรือของประเทศ
สมาชิกอาเซียนเทานั้น 

กลุมผลิตภัณฑที่พึ่งพาการนำเขาวัตถุดิบจาก          
ตางประเทศบางสวน แตปจจุบันยังมีการใชวัตถุดิบที่       
ไดภายในประเทศมากกวา 40% ไดแก ปลาแปรรูป 
(Processed Fish) ปลาหมึก (Cuttlefish/Squid) และ
กุงแชแข็ง (Frozen Shrimp) แมวาขณะนี้ยังไมมีปญหา
เรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบ แตในอนาคตอาจเกิดปญหา
ทำใหไมสามารถสะสมสัดสวนวัตถุดิบไดตามที่กำหนดไว
สำหรับเรื่องกฎวาดวยแหลงกำเนิดสินคาในบางกรอบ
สำหรับกุงแชแข็งและปลาหมึก เชน TNZCEP TAFTA 
และ JTEPA ไมสามารถปฏิบัติไดเนื่องจากไมสอดคลอง
กับกระบวนการผลิตจริง 

กลุมผลิตภัณฑที่ตองพึ่งพาการนำเขาวัตถุดิบเปนสวนใหญ 
เนื่องจากวัตถุดิบภายในประเทศมีนอยกวา 40% ไดแก ปลาทูนากระปอง จึง
ทำใหประสบปญหาในเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบที่ใชในการผลิต อันเปนเหตุ
ใหไมสามารถปฏิบัติตามกฎวาดวยแหลงกำเนิดสินคาภายใตกรอบ ACFTA 
นอกจากนี้ ในกรอบ JTEPA ยังกำหนดไววา หากนำวัตถุดิบที่ไมมีแหลง
กำเนิดในประเทศสมาชิกมาใชในการผลิตนั้น ตองเปนการจับปลาโดยใชเรือ
ที่จดทะเบียนไวกับ IOTC เทานั้น 

ดังจะเห็นไดวา การกำหนดเกณฑการไดแหลงกำเนิดสินคาโดยใช
เกณฑการเปลี่ยนแปลงพิกัดอัตราศุลกากรเหมาะสมสำหรับเกือบทุกสินคา
ที่ทำการศึกษา (ยกเวนกุงแชแข็ง ไมมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดฯ จึงควรใช
เกณฑการสะสมมูลคาเพิ่มในตัวสินคา) เนื่องจากผูประกอบการสามารถ
ปฏิบัติไดงายและลดคาใชจายทางระบบบัญชีสำหรับการขอใบรับรองแหลง
กำเนิดสินคาเมื่อเทียบกับการใชเกณฑอื่น และผูสงออกยังไมตองยุงยากกับ
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การติดตามขอมูลวัตถุดิบ ระบบการคำนวณตนทุนและ
สัดสวนวัตถุดิบที่ใชในการผลิต เพื่อใชในการคำนวณ
มูลคาที่เพิ่มขึ้นในตัวสินคาในการสงสินคาแตละเที่ยว 
นอกจากนั้น การใชเกณฑการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่เพิ่ม
ขึ้นในตัวสินคาสงเสริมใหมีการใชวัตถุดิบที่ไดจากในกลุม
ประเทศสมาชิกนั้น อาจจะทำใหผูประกอบการจำเปน
ตองใชวัตถุดิบที่ไมมีคุณภาพ สงผลใหผูผลิตไมสามารถ
แขงขันไดในตลาดอื่น และสงผลตอผูบริโภคจะตองซื้อ
สินคาในราคาที่สูงขึ้น 

กฎแหลงกำเนิดสินคาสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลที่ศึกษานั้น ในบางกรอบความตกลงเขตการคาเสรี 
ยังมีลักษณะความเขมงวดที่เปนการปกปองตลาดและ
อุตสาหกรรมภายในประเทศสมาชิกมากเกินไป ทำให
กลายเปนอุปสรรคทางการคาระหวางประเทศสมาชิก          
ดังนั้น ควรมีการปรับปรุงใหเหมาะสม สอดคลองทั้งกับ
กระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นจริง และการเปลี่ยนแปลง
มูลคาที่เพิ่มขึ้นในตัวสินคาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 
เพื่อที่ผูประกอบการจะสามารถปฏิบัติไดตามกฎแหลง
กำเนิดสินคา 

ในขณะเดียวกัน ผูประกอบการจำเปนตองมีการปรับตัวในเรื่อง
กระบวนการผลิต อาทิ การจัดหาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตควรสอดคลองกับ  
กฎแหลงกำเนิดสินคาที่ไดกลาวไวในตารางขางตนเพื่อใหไดรับสิทธิประโยชน
ทางภาษี แมในปจจุบันผูประกอบการเห็นวาไมจำเปนที่จะตองมีการปรับปรุง
โครงสรางการผลิตสินคาใหเหมาะสมกับเกณฑแหลงกำเนิดสินคาที่ไดมี       
การกำหนดไวในความตกลงการคาเสรีตาง ๆ เนื่องจากไมไดรับผลกระทบ 
หากในอนาคตเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบเพื่อนำมาผลิตสินคา เชน ปลา
แปรรูป (Processed Fish) จะเห็นไดวาปจจุบันมีการใชวัตถุดิบในประเทศ
มากกวา 40% หากผูประกอบการยืนยันการใชเกณฑนี้ไปตลอดโดยไมมี
การเตรียมปรับปรุงโครงสรางการผลิตไปสูการเปลี่ยนแปลงพิกัดศุลกากรใน
ระดับตอน (2 หลัก) ดังนั้น หากในอนาคตขาดแคลนวัตถุดิบในประเทศยอม
สงผลกระทบตอการผลิตสินคานี้ไดในที่สุด 

เขตการคาเสรี จะเกิดประโยชนตอประเทศไทยรวมทั้งประเทศภาคี
สมาชิกไดเพียงใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนควรจะตระหนัก
ถึงความสำคัญของความรวมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในภาคการผลิต ซึ่งภาคเอกชนควรตองติดตามขอมูลขาวสารใหทันกับ         
ภาวการณอุตสาหกรรมการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป และพัฒนาโครงสราง         
การผลิตใหไดตามเกณฑแหลงกำเนิดสินคาที่กำหนดไวในแตละกรอบความ
ตกลงเขตการคาเสรีที่ตนตองการสงสินคาออก ขณะที่ภาครัฐควรเผยแพร
ขอมูลขาวสารที่เปนปจจุบันในแตละกรอบความตกลงฯ ใหภาคเอกชน           
รับทราบ และศึกษาผลกระทบของเกณฑแหลงกำเนิดสินคาวามีปจจัย                
ใดที่เปนอุปสรรคหรือเพิ่มขีดความสามารถ รวมทั้งสามารถขยายตลาด                           
ของอุตสาหกรรมไทยมากขึ้น เพื่อที่จะกลาวไดวาเขตการคาเสรีนั้นสงเสริม 
พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไดอยางแทจริง 

โดยสามารถศกึษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.oie.go.th 
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ปจจุบันโลกไดกาวเขาสูยุค “คลื่นลูกที่สาม” หรือ 
“เทคโนโลยีสารสนเทศ” หรือ “สังคมฐานความรู” 
(knowledge based society) หรือ “สังคมเศรษฐกิจ       
ฐานความรู” (knowledge based economy society)           
ซึ่งอำนาจจะอยูที่ขอมูลขาวสาร โดยยุค “คลื่นลูกที่หนึ่ง” 
คือ การปฏิวัติเกษตรกรรม อำนาจจะอยูที่กำลังของ           
ผูปกครอง การผลิตเปนการผลิตแบบดั้งเดิม ใชแรงงาน
คนเปนหลัก ยังไมมีการใชเครื่องจักรมากนัก สำหรับยุค 
“คลื่นลูกที่สอง” คือ การปฏิวัติอุตสาหกรรม อำนาจจะอยู
ที่กลุมผลประโยชนและนักการเมือง สงเสริมการเกษตร
แผนใหมเพื่ออุตสาหกรรม การคา และการสงออก            
ซึ่งทำลายวิถีการผลิตแบบดั้งเดิม การผลิตจะใชทุนเขมขน
ทั้งเงินทุนและเครื่องจักรที่ทันสมัย ระบบการสื่อสารที่ทัน
สมัย ภาคอุตสาหกรรมไดขยายตัวอยางรวดเร็วโดยใช
ทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง สงผลใหเกิดความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่กาวกระโดด แตไดนำไปสูความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เกิดปญหา
มลพิษทางดานตาง ๆ ทั้งทางน้ำ อากาศ และเสียง และ
ไดลุกลามจนกลายเปน “ภาวะวิกฤตโลกรอน” ในปจจุบัน 
ซึ่งทุกประเทศทั่วโลกไดตระหนักถึงความสำคัญและ
ภยันตราย จึงไดมีการประชุมเพื่อหาแนวทางแกไขปญหา
ดังกลาว โดยสรุปยุค “การปฏิวัติอุตสาหกรรม” จะพบวา 
“เศรษฐกิจดี สังคมมีปญหา การพัฒนาไมยั่งยืน” 

ลักษณะของยุค “สังคมเศรษฐกิจฐานความรู” จะให
ความสำคัญกับมิติการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development) ที่เนนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ควบคูกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เกิดกระแส
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมในการปกปองพิทักษรักษา             

ผลประโยชนของประเทศชาติ ประชาชนสามารถเลือกและตรวจสอบการใช
อำนาจรัฐ สำหรับประเทศไทยไดเกิด “องคกรอิสระ” ตาง ๆ มากมายที่เปน
เครื่องมือในการจรรโลงหลักนิติธรรม คุณธรรม จริยธรรมในสังคม เชน ศาล
รัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง เปนตน ซึ่งปจจุบันไดมีบทบาทสำคัญในการรักษา
ความสมดุลของกลุมประชาชนในสังคมมากขึ้น 

จุดเดนของยุค “สังคมเศรษฐกิจฐานความรู” ที่สำคัญคือเปน                 
ยุคเศรษฐกิจ สังคม การเมืองไรพรมแดนภายใตกระแสโลกาภิวัตน 
(Globalization) ขอมูลขาวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ องคความรูในรูปแบบ
ตาง ๆ ไดแพรกระจายอยางรวดเร็ว เกิดการเชื่อมโยงเครือขายอยางเปน     
ระบบมากยิ่งขึ้นในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เชน รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส        
(e-government) การจัดเก็บภาษีเงินไดอิเล็กทรอนิกส (e-revenue) การคา
อิเล็กทรอนิกส (e-commerce) เปนตน ทำใหการใชคอมพิวเตอรทวีบทบาท
ความสำคัญยิ่งขึ้น มีการพัฒนาทั้ง Hardware และ Software ในรูปแบบและ
โปรแกรมนวัตกรรมใหม ๆ อยางไมหยุดยั้ง ดังนั้น การผลิตและพัฒนา “คน” 
ใหสามารถกาวทันยุคแหงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนั้น จำเปนตองมี           
“การปฏิรูปการศึกษา” อยางจริงจังที่ทุกภาคสวนจะตองตระหนักและให
ความสำคัญกับ “การพัฒนาคนใหกาวทันสังคมเศรษฐกิจฐานความรู”            
“การพัฒนาคน” จะมีความหมายที่กวางกวา “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย” 
(Human Resource Development) เนื่องจาก “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย” 
เปนการคิดแบบตะวันตกแบบแยกสวนโดยเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาคน 
เปนการมองคนในแงเศรษฐศาสตร คือ มองวาเปนทรัพยากรหรือปจจัย         
การผลิต จึงตองมีการฝกอบรม เพิ่มความรู ทักษะ ประสบการณ แกคนใน
องคกร เพื่อใหสามารถเพิ่มผลผลิตมากที่สุด (Productivity) ตนทุนต่ำสุด 
(Economizing) นำไปสูการไดกำไรสูงสุด (Maximize Profit) องคกรมี
ประสิทธิภาพสูงสุด (Efficiency) แต “การพัฒนาคน” เปนการคิดแบบ        
ตะวันออกแบบองครวมหรือการพัฒนาทุกดาน ทั้งทางดานการศึกษา การฝก
อบรม การมีงานทำ คาตอบแทน ชีวิตความเปนอยูหรือคุณภาพชีวิต             
การสาธารณสุข อายุขัย ฯลฯ 
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สังคมเศรษฐกิจฐานความรูจะตองขับเคลื่อนดวย

ระบบการศึกษาทุกระดับ ตั้งแตระดับปฐมวัย ระดับ

ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา  

ระดับปริญญา ทั้งในระบบและนอกระบบ โดยเริ่มตั้งแต

การปฏิสนธิอยูในครรภมารดา วัยเด็ก วัยทำงาน วัยสูง

อายุ จนถึงสิ้นอายุขัย  และระบบการศึกษาดังกลาวจะ

เปนการสรางระบบการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long 

Learning) ดังนั้น การศึกษาและพัฒนาคนในชาติจึง

เปนการวางรากฐานที่สำคัญยิ่งของการพัฒนาประเทศ 

อีกทั้งการผลิตและพัฒนาคนใหตรงกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน จึงเปนประเด็นเรงดวนหรือวาระแหงชาติ 

โดยจะตองสรางและพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือขาย

พันธมิตร ภาคีหุนสวน ประสานความรวมมือระหวาง 

ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ฯลฯ เพื่อจัดทำ

ฐานขอมูล สารสนเทศ ความรู ปญญา นวัตกรรม สำหรับ

กำหนดแผน นโยบาย ยุทธศาสตร การผลิตและพัฒนา

คนที่มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ นำไปสู

การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติ

อยางยั่งยืน 

สำหรับแนวทางการผลิตและพัฒนาคนเพื่อสนอง

ความตองการทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการ 

ฯลฯ ตองเนนทั้งปริมาณและคุณภาพ ทั้งระดับการศึกษา

และประเภทการศึกษา เชน สังคมศาสตร วิทยาศาสตร 

มนุษยศาสตร เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี โดยผลิตและพัฒนาคนใหมี

ความรู ทักษะ ประสบการณ มีความสามารถคิดเชิง

บูรณาการแบบองครวม คิดวิเคราะห คิดเปนระบบ คิด

เชิงยุทธศาสตร คิดนอกกรอบ ฯลฯ รวมทั้งตองมีคุณธรรม 

จริยธรรม มนุษยธรรม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต 

ขยัน อดทน ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับ

ตาง ๆ ฯลฯ ซึ่งจะตองผลิตและพัฒนาคนใหเปนคนเกง 

คนดี มีความสุข 

ในสวนการบริหารจัดการองคความรู (Knowledge Management) 

สามารถจัดการไดสำหรับองคความรูระดับตาง ๆ ไดแก 

• ขอมูล (Data) เปนขอมูลดิบ ขอเท็จจริง ซึ่งยังไมผานการวิเคราะห

กล่ันกรอง ใชในการสืบคนความจริงหรือในการคำนวณ 

• สารสนเทศ (Information) เปนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)       

มาชวยในการจัดเก็บขอมูลดิบ หรือเปนขอมูลที่ถูกจัดรูปหรือจัดเก็บเพื่อ            

การแสดงหรือการชี้แจง หรือเปนการจัดเก็บเพื่อนำไปวิเคราะหและคำนวณ 

• ความรู (Knowledge) เปนสารสนเทศที่ผานการถอดความ ผาน

กระบวนการคิดตาง ๆ ทำใหเขาใจ หรือเปนขอมูล สารสนเทศที่ถูกจดจำใน  

รูปประสบการณ 

• ปญญา (Wisdom) เปนความรูที่ถูกตอง ปราศจากอคติและความคิด

เห็น มีความเที่ยงตรงไมเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา 

สำหรับองคความรูในระดับตาง ๆ ดังกลาว จะมีทั้งความรูที่ชัดแจง 

(Explicit Knowledge) เปนความรูที่เผยแพรในรูปเอกสาร สื่อตาง ๆ ทั้งวิทยุ 

โทรทัศน อินเทอรเน็ต ฯลฯ และความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปน

ความรูที่ไมไดเผยแพรในรูปเอกสารและสื่อตาง ๆ ซึ่งมีทั้งอธิบายไดแตยังไม

ไดถูกนำไปบันทึก อธิบายไดแตไมอยากอธิบาย และอธิบายไมได 

การบริหารจัดการองคความรูในสังคมเศรษฐกิจฐานความรูสามารถจัด

ทำในรูปแผนที่ความรู (Knowledge Mapping) เปนแหลงรวบรวมรายการ

ความรูขององคกร โดยวิเคราะหวาความรูอะไรที่องคกรตองการ ขณะนี้

องคกรมีความรูเรื่องอะไรบาง ยังขาดความรูเรื่องใด ความรูจัดเก็บไวที่ไหน 

จัดเก็บอยางไร ใครเปนผูสรางและผูใชความรู และจะแสวงหาความรูดวย       

วิธีการใด หลังจากนั้นตองกำหนดวิธี ขั้นตอน และกระบวนการบริหารจดัการ

องคความรูอยางเปนระบบครบวงจร รวมทั้งตองมีการพัฒนาการบริหาร

จัดการความรูอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดความรูที่ครบถวน ถูกตอง และทันสมัย

อยูตลอดเวลา 



Office of Industrial Economics 
Vol.4 No.13 2008 

17

 

การบริหารจัดการความรูมีองคประกอบที่สำคัญ 

3 ประการ คือ 

ประการที่ 1 การผลิตหรือการสรางองคความรู 

(Knowledge Production or Knowledge Creation) 

เปนการศึกษาคนควา วิจัย แสวงหาความรู (Knowledge 

Acquisition) และตอยอด ตกผลึกวิเคราะห สังเคราะห

เปนความรูใหม นำไปสูหวงโซคุณคาแหงความรู (Value 

Chain of Knowledge) โดยมีการจัดเก็บความรูอยางเปน

ระบบเพื่อสะดวกตอการสืบคนความรู 

ประการที่ 2 การแพรกระจายความรู หรือ            

การถายทอดความรู (Knowledge Diffusion or 

Knowledge Transfer) เปนการนำความรูที่สรางขึ้นเพื่อ

ผลิตและพัฒนาคนผานระบบการศึกษาทั้งภายในและ

ภายนอกระบบ ในระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา 

รวมทั้งการถายทอดความรูผานสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน 

วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ เว็บไซต ดาวเทียม เปนตน ตลอดจน 

การแลกเปลี่ ยนความรู โ ดยผ านชุมชนนักปฏิ บัติ 

(Community of Practice : CoP) และ 

ประการที่ 3 การใชความรู (Knowledge Utiliza-

tion) เปนการใชความรูเพื่อประกอบอาชีพตาง ๆ ทั้ง

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการ และการใชความรู       

เพื่อวิเคราะหหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง 

ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 

เมื่อมีการใชความรูเพื่อสรางความรูใหมอยางตอเนื่องจนเกิดความ

เชี่ยวชาญ ชำนาญ ทำใหเกิดนวัตกรรม (Innovation) ซึ่งนวัตกรรมที่สรางขึ้น

มีทั้งนวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product Innovation) เปนนวัตกรรมที่ปรับปรุง

ผลิตภัณฑเดิม หรือประดิษฐคิดคนผลิตภัณฑใหมที่มีคุณภาพมาตรฐาน และ 

นวัตกรรมกระบวนการผลิต (Process Innovation) เปนนวัตกรรมที่ปรับปรุง

กระบวนการผลิตเดิมหรือกระบวนการผลิตใหม ที่เปนการเพิ่มคุณภาพ

ผลิตภัณฑหรือลดตนทุนการผลิต นวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหมอยางตอเนื่อง           

ดังกลาวจำเปนตองมีกระบวนการบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation 

Management) เชนเดียวกับการบริหารจัดการองคความรู (Knowledge 

Management) ซึ่งจะตองผสานพลังรวมกัน (Synergy) เพื่อไปสูองคกรแหง

ความรูและองคกรแหงนวัตกรรมอยางแทจริง ดังที่ Alvin Toffler ไดกลาววา 

The illiterate of the twenty-first century will not be those who cannot 

read and write but those who cannot learn, unlearn and relearn. ซึ่ง

ความหมายของคำวา illiterate แหงศตวรรษที่ 21 จะไมใชผูที่อานไมออก 

เขียนไมได แตจะหมายถึงผูที่ไมมีความสามารถในการเรียนรู ลบความรู        

ชุดเกาที่ลาสมัยออกจากสมอง และเรียนรูความรูชุดใหม 

จากการที่กระบวนการศึกษาเปนการสรางความรู (Knowledge) ที่

สำคัญดังกลาว กระบวนการฝกอบรมก็เปนกระบวนการที่สำคัญในการสราง

ทักษะ (Skill) และประสบการณสำหรับคนที่เขาสูวัยทำงานหรือกำลังแรงงาน 

โดยฝกอบรมดวยการปฏิบัติจริง (Training by Doing) มีการสอนงาน การ

ทดลองงาน พี่เลี้ยง พี่สอนนอง สถานประกอบการตองสนับสนุนใหแรงงาน 

ไดรับการฝกฝนอบรม โดยมีแนวคิดวาการฝกอบรมเปนการสรางสินทรัพย 

ทุนความรู ทุนปญญา ใหแกองคกร ไมคิดวาเปนการเพิ่มตนทุนโดยมองวา 

แรงงานเปนเพียงปจจัยการผลิตเทานั้น 

เมื่อคนหรือแรงงานมีความรู ทักษะ ประสบการณที่ดี นำไปสูการมี

สมรรถนะ (Competency) ที่พึงประสงค สอดคลองกับความตองการของ         

ผูใชคน ซึ่งสมรรถนะของคนแยกเปนความรูที่จำเปน 

(Knowledge) ทักษะที่จำเปน (Skill) 

และคุณลั กษณะที่ พึ ง ป ร ะส งค 

(Attribute) ซึ่งนายจางหรือสถาน

ประกอบการจะประเมินสมรรถนะ

ประจำตำแหนง (Competency Set) 

โดยแยกเปน 2 กลุม คือ สมรรถนะ

หลัก (Core Competency) หรือ

สมรรถนะทั่วไป (General Com-

petency) เปนความรู ทักษะพื้นฐาน    

ที่คนตองมี และสมรรถนะ 

ในหนาที่ (Functional 

Competency) หรือ

สมรรถนะเฉพาะ 
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(Specific Competency) เปนความรู ทักษะเฉพาะ

ตำแหนงนั้น ๆ คนที่มีขีดสมรรถนะสูงจะนำไปสูการเพิ่ม

ประสิทธิภาพหรือผลิตภาพ (Productivity) แกองคกร 

สามารถสรางสรรคคุณคาแกสินคาและบริการ (Value 

Creation) สินคาและบริการมีคุณภาพและราคาสูง          

ขึ้น สามารถสรางรายไดแกองคกร ทำใหองคกรมีขีด

สมรรถนะสูงและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

(Competitive Advantage) และจะเกิดความเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งนายจางจึงควรนำ

หลักการจายคาตอบแทนตามสมรรถนะ (Competency 

Based Pay) มาใชควบคูกับการจายคาตอบแทนตาม

คุณวุฒิการศึกษาหรือตำแหนงหนาที่ (Job Based Pay) 

เพียงอยางเดียว โดยนายจางแบงปนผลประโยชนแก

แรงงานอยางเปนธรรม ไมแสวงหากำไรสูงสุดเพียงอยางเดียว โดยถือวา 

แรงงานมีสวนรวมในกระบวนการผลิต ทำใหสังคมมีการกระจายรายไดที่เปน

ธรรม รวมทั้งหากนายจางและคนในสังคมผลิตสินคาโดยคำนึงถึงคุณภาพ           

สิ่งแวดลอม ไมผลักภาระตนทุนของตนเองไปเปนตนทุนของสังคม โดยมี     

ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) แลว 

ทำใหระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ และหากทุกคนในองคกรตระหนักถึง  

ระบบธรรมาภิบาลในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส         

มีความรับผิดชอบ เคารพกฎหมาย กฎระเบียบ ไมแสวงหาประโยชนจาก     

ชองโหวของกฎหมาย ไมแสวงหาความสุขบนความโชครายของผูอื่น สามารถ

นำไปสูสังคมอยูเย็นเปนสุข (Green and Happiness Society) สอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ที่ยึด “คนเปนศูนยกลาง

การพัฒนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม” 

 

แหลงขอมูลอางอิง 

1. ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิบัติงาน (คำบรรยายที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

2. จำเนียร จองตระกูล แนวความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของไทย ในวารสารทรัพยากรมนุษย สถาบันทรัพยากรมนุษย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-ธันวาคม 2549 

✍

แผนผังกรอบแนวคิดการพัฒนากำลังคนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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แมวาปรอทวัดอุณหภูมิสถานการณบานเมืองยังคงพุงกระฉูดอยาง        

ตอเนื่อง ทวาภาวะเศรษฐกิจที่อึมครึมเริ่มมีทีทาวาจะคลี่คลายลงไป พี่เบิ้ม

ใหญอยางสหรัฐฯ ที่เปนยักษซึมอยูนานเริ่มมีสัญญาณกลับมาตื่นอีกครั้ง 

พรอมที่จะมาปลุกเศรษฐกิจใหคึกคักรอบใหม หลังจากจะไดผูนำใหมในปลายปนี้ 

และเมื่อหันกลับมามองเศรษฐกิจของไทยกับความทาทายในครึ่งปหลัง

จะเปนอยางไร เราจะขับเคลื่อนไปขางหนาไดอยางไร “ผูอำนวยการสำนัก

นโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1” มีมุมมองที่นาสนใจมาเลาใหฟง 
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“อุตสาหกรรมหลักที่เรียกไดวาอยูในความดูแลของสำนักนโยบาย

อุตสาหกรรมรายสาขา 1 (สร.1) อาทิ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ตอเรือและ

ซอมเรือ เหล็กและเหล็กกลา ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ยานยนต ปโตรเคมี 

และอุตสาหกรรมพลาสติก ทั้งนี้โดยภาพรวมหากจะมองลงไปในแตละ

อุตสาหกรรมที่กลาวมานั้น สามารถขับเคลื่อนไปขางหนาไดดวยตัวของ

อุตสาหกรรมเอง เนื่องจากถือวามีความแข็งแกรงในตัว โดยในสวนของ         

ยานยนต ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ยังถือวาไมคอยมีปญหา เพราะเปน

อุตสาหกรรมของตางชาติที่เขามาลงทุนในประเทศไทย แตที่จะมีปญหา  

จริงๆ และนาเปนหวงที่สุดคือ อุตสาหกรรมเหล็ก เนื่องจากเรื่องเหล็กตนน้ำที่

เราพูดกันมานานแลวก็ยังไมสามารถเกิดได แตอยางไรเสียหวังวาสักวันเรา

จะมีโอกาสเห็นอุตสาหกรรมนี้ไดแจงเกิดบาง 

มีผูประกอบการมากมายทั้งไทยและเทศใหความสนใจลงทุน อยางที่

ทราบมามีสหวิริยา ญี่ปุน และตางชาติอีก 3-4 ประเทศก็มีความสนใจ          

อยากจะเขามาลงทุนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กใหเกิดขึ้นอยางครบวงจร 

อยางคนไทยเองก็มีสหวิริยาที่จะเขามาลงทุนเรื่องของเหล็กตนน้ำ เพราะเปน
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อุตสาหกรรมหลักที่ไทยจะตองมี อุตสาหกรรมอื่นอยาง

ปโตรเคมีเราก็มีแลวแข็งแกรงดวย สวนเหล็กเรายังไมมี 

เรายังขาด ซึ่งถือเปนเรื่องที่แปลกมาก เนื่องจากทุก

อุตสาหกรรมมีเหล็กเปนสวนประกอบทั้งสิ้น ไมวาจะเปน

ยานยนต ไฟฟา กอสราง เครื่องจักรกล ฯลฯ ดังนั้น เหล็ก

จึงคอนขางมีความสำคัญและจำเปนอยางยิ่ง และเปน

ความจำเปนที่ตองมีเหล็กตนน้ำ เพื่อเปนฐานสนับสนุน

การขยายตัวของทุกอุตสาหกรรม 

ตอนนี้ประเทศไทยถือวาคอนขางพรอมสำหรับ      

การลงทุนในเรื่องของเหล็ก จะติดอยูเรื่องเดียวนั่นคือ 

เรื่องสิ่งแวดลอม ที่ทั่วโลกตางใหความสำคัญ ถาเราผาน

จุดนี้ไปไดก็จะสามารถเดินหนาได เพราะขณะนี้สหวิริยา

ก็มีพื้นที่สำหรับการเริ่มตนอุตสาหกรรมนี้แลว ขณะ

เดียวกันตางชาติที่อยากจะเขามาลงทุนก็ตองการ       

ความชัดเจนจากรัฐบาลวา หากใหเขาเขามาลงทุนจะให

อยูที่ตรงไหน เขาจะไดเริ่มพัฒนา ซึ่งเทคโนโลยีสมัยนี้ก็มี      

อยูแลวคอนขางจะสะอาด วัตถุดิบแรเหล็กคุณภาพจาก

ออสเตรเลียก็อยูไมไกล ในขณะที่หลายๆ ประเทศอยาง

เกาหลี ญี่ปุนก็ยังไมมีวัตถุดิบ แมมีโรงผลิตแตขาดสินแร

เหล็ก ทั้งนี้เรื่องสิ่งแวดลอมที่วานั้นตองทำการศึกษา         

วา เมื่อมีโรงเหล็กจะตองไมกระทบกับชาวบานและ        

การทองเที่ยว เพราะเรื่องของสิ่งแวดลอมเปนเรื่องที่

สำคัญ” 
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“นอกจากอุตสาหกรรมเหล็กตนน้ำแลว อุตสาหกรรมตอเนื่องอื่นๆ 

ประเทศไทยควรจะหันมาใหความสำคัญมากขึ้น เพื่อจะเปนแรงหนุนซึ่งกัน

และกัน ใหเกิดความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน ไดแก อุตสาหกรรม

ตอเรือและซอมเรือ ซึ่งคนสวนใหญไมคอยพูดถึงกันมาก ทั้งๆ ที่เปน

อุตสาหกรรมที่มีความสำคัญมาก นาเสียดายมากสำหรับประเทศไทยที่มี

ชายทะเลเกือบ 3 พันกิโลเมตร และคนไทยมีขีดความสามารถสูงในการตอ

เรือ แตขณะนี้อูตอเรือคอนขางมีอยูอยางกระจัดกระจาย บางก็อยูตามลำน้ำ 

ยังไมมีการรวมศูนยกันอยางชัดเจน และเชนเดียวกันอุตสาหกรรมอูตอเรือก็

จะมีเรื่องของสิ่งแวดลอมเขามาเกี่ยวของดวย ในขณะที่ภาครัฐเองก็กำลังมี 

นโยบายใหกระทรวงอุตสาหกรรมไปหาพื้นที่เพื่อทำนิคมอุตสาหกรรมอูตอเรือ 

โดยจะนำเอาอูเล็กๆ หรืออูขนาดกลางมารวมกัน เพื่อใหเกิดพลังสรางความ

รวมมือซึ่งกันและกัน ทุกวันนี้ทุกอูตางมีความเชี่ยวชาญ เกง และตางมีฝมือ

ในลักษณะรูปแบบของตัวเอง สำหรับการตอเรือในประเทศไทย เราสามารถ

บอกไดอยางภูมิใจวา ชางตอเรือของเราทุกอยางทำดวยตัวเองแทบจะ 100% 

ประเทศเพื่อนบานอยางสิงคโปร อินโดนีเซีย ยังอาศัยแรงงานจากบานเรา 

ฉะนั้นแลวการกระจายตัว ไมมีการรวมมือกันจึงเปนเรื่องที่ไมดีเทาไร จำเปน

ตองมารวมกัน ใครมีจุดแข็งตรงไหนก็ลุยไปตามนั้น ใชจุดแข็งของแตละที่มา

ใชงานแลวจะเกิดพลัง ฝมือคนไทยเปนตนทุนที่ดีที่สุดอยูแลว และถามี       

นิคมอุตสาหกรรมอูตอเรือและซอมเรือขึ้นมา ประเด็นเรื่องของสิ่งแวดลอม       

ก็จะหมดไป”  
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“อุตสาหกรรมอูตอเรือสามารถทำเงินเขาสูประเทศ

ไดคอนขางมาก ซึ่งคนสวนใหญจะไมคอยทราบ อีกอยาง

ในอนาคตอยางไรเสียเมื่อน้ำมันแพงขึ้นๆ การขนสง        

ทาง ‘เรือ’ จะเปนคำตอบสำหรับการแกปญหาไดอยางดี            

ที่สุด ขนสงไดครั้งละมากๆ คุมคากวาการขนสงทาง

รถยนต อีกประการการขนสงทางเรือจะถูกกวามาก           

อาจจะเกินครึ่ง ปจจุบันรัฐบาลมักจะพูดถึงเรื่องของ             

โลจิสติกสอยูตลอดเวลา แตไมคอยพูดถึงเรื่องของเรือ ซึ่ง

ก็เปนเรื่องที่นาแปลก โดยธรรมชาติทั่วโลกอูตอเรือไมวา

ประเทศไหนรัฐบาลก็มักจะใหการสนับสนุนอยางจริงจัง 

โดยประเทศไทยควรใหความสำคัญกับประเด็นอยางเชน 

เรือที่วิ่งในนานน้ำไทยก็ตองตอในประเทศไทย และตองให

ความสำคัญในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยดวย       

ซึ่งจะเปนแรงสนับสนุนใหอุตสาหกรรมนี้เกิดขึ้นอยาง

แข็งแกรง 

 

อยางไรก็ตาม ในประเด็นนี้ สร1. ใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมอูตอเรือ

และซอมเรือมาโดยตลอด ที่ผานมาเราไดเขาไปทำการศึกษาวิจัยอยางจริงจัง 

ไดไปดูงานยังประเทศเนเธอรแลนด ซึ่งเปนภูมิประเทศที่มีคลองคอนขางมาก

อุตสาหกรรมตอเรือของบานเขาพัฒนาไปไกลมาก และเนเธอรแลนดก็มี

ลักษณะคลายกับประเทศไทย เขาสามารถตอเรือในลำคลองและสงออกไป

ตางประเทศไดมาก และตอนนี้เราพยายามชักชวนใหเขาเขามาลงทุนและ 

รวมมือกับประเทศไทย เพราะขีดความสามารถเขาสูงมาก สวนประเทศไทย

เองก็ถือวาดี เมื่อเขามาเห็นแลวก็ชื่นใจ เพราะมาตรฐานความสามารถ         

ใกลเคียงกับเนเธอรแลนด จะมีปญหาก็คงเปนในเรื่องการบริหารจัดการ

เทานั้นเอง เรียกไดวาจุดดอยของเราคือ การบริหารจัดการ เชน การตอเรือ         

1 ลำ เราลงมือทำเองหมด 100% แตของประเทศเขาให Outsource ทำไป

กวา 70% ที่เหลือแคมาประกอบเอง  

ของประเทศเราตองพยายามทำทุกอยางดวยตัวเอง เพราะอุตสาหกรรม

สนับสนุนยังนอย ดังนั้น หากเราอยูรวมกัน การทำงานของเราก็จะมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากเรามีจุดเดนอยางที่ไดกลาวไปแลว คือ เรามีชาง

เชื่อมที่เกง มีระดับถือวามีฝมือ มีใบรับรอง ตางประเทศใหการยอมรับ อูตอเรือ

ในสิงคโปรใชชางเชื่อมคนไทยทั้งนั้น ฉะนั้น การสรางเรือเราจึงสามารถทำเอง

ไดสบาย” 

 

ë „π¡ÿ¡¡Õß¢Õß∑à“π Õÿμ “À°√√¡ÕŸàμàÕ‡√◊Õ‰∑¬‡ªìπÕ¬à“ß‰√ 



«“√ “√‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡ 22

ë ¡Õß¿“æÕÿμ “À°√√¡§√÷Ëßªï
À≈—ß‰«âÕ¬à“ß‰√ 

“ที่ผานมาเรื่องวิกฤตพลังงานไดสงผลกระทบกับ

ภาคอุตสาหกรรม แมแตภาคเกษตรก็โดนผลกระทบ

จากเรื่องวิกฤตพลังงานโดยทั่ว อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง

กับเกษตรกรรมซึ่งตรงนี้ผมก็ดูอยู คาดวาปญหาจะ

คลี่คลายลงไปในระยะอันใกลนี้ สำหรับภาพรวมใน

ครึ่งปหลังมองวานาจะดีขยายตัวไดอีก มองปจจัยบวก

ยังมีมากไมวาจะเปนปจจัยในเรื่องของน้ำมันที่ทยอย

ลดลง ปจจัยการสงออกก็เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เงิน

บาทก็ออนตัวลงอยูในชวงที่เหมาะสม ทุกอยางไปได 

อยางดี แตสำหรับเครื่องจักรเกษตรยังคอนขางนา     

เปนหวง เนื่องจากภาคเอกชนลงมาลุยเองเยอะ แต

กลับทำใหความสำคัญเรื่องมาตรฐานนอยลง เพราะ

การผลิตที่ออกมามากเกินไป มีผูประกอบการ SMEs 

หลายเจาพยายามทำเองแตก็ไปไมรอด ดังนั้น ภาครัฐ

นาจะชวยผลักดัน โรงงานขนาดใหญควรเขามาชวย        

โรงงานเล็กๆ ประเทศไทยมีขีดความสามารถ แตยัง     

ไมไดรับการสนับสนุนเทาที่ควร” 

ë ¡’ ·π«∑“ß ”À√—∫°“√æ—≤π“Õÿμ “À°√√¡
Õ¬à“ß‰√ 

“แผนงานที่ สร 1. จะสนับสนุนและเรงผลักดันตอไป คือ เครื่องจักรกล

การเกษตร เหล็กตนน้ำ อันนี้ตองพยายามผลักดันใหเกิดใหได เพราะเราใชเหล็ก

ตนน้ำปหนึ่งหลายลานตัน และเอามาใชในอุตสาหกรรมในประเทศทั้งนั้น 

ฉะนั้น โรงเหล็กตนน้ำตองมี หากไมมีเราพัฒนาอะไรไมไดเลยเพราะรอแต          

จะซื้อเหล็กจากที่อื่นมาใช และเหล็กก็ราคาคอนขางแพงตามราคาน้ำมัน ถา

หากมีโรงเหล็กแลวราคาเหล็กก็นาจะถูกลง อีกอยางเรื่องของพลาสติกนาจะ

ใหความชวยเหลือ เพราะพลาสติกจะเขามาทดแทนเหล็กคอนขางมาก เชน 

พลาสติกในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส พลาสติกในยานยนต          

พวกนี้จะเกรดสูง Value Add ก็สูง ดังนั้น เราควรพัฒนาและใหความ          

ชวยเหลือ เพราะบางทีเอกชนจะคิดเองไมทัน 

สวนอุตสาหกรรมอื่นก็ไปไดเรื่อยๆ ดวยตัวของมันเอง แตอยางไรก็ตาม 

ควรใหความสำคัญเรื่องสิ่งแวดลอม และ CSR (Corporate Social 

Responsibility) เปนหลัก เพราะอันนี้จะมีกฎระเบียบขึ้นมาแนนอน เราจะ      

สงสินคาอะไรกับใคร จะซื้อขายกับใครตองดูตัวนี้ ตอนนี้ก็ไดขาววากรม

โรงงานก็เริ่มแลว เราก็มีหนาที่ใหขอมูลและความกระจางแกผูประกอบการ   

ทั้งหลาย เรื่องนี้หนีไมพน ซึ่งจะตามมาจากเรื่องกฎระเบียบ EU REACH คือ

สินคาที่สงไป EU ตองผานมาตรฐานตามกฎระเบียบ REACH การทดสอบ

ตรวจสอบทางดานสารเคมีตางๆ ซึ่งตรงนี้ในสวนของผูประกอบการรายใหญๆ 

ที่ทำสงออกวัตถุดิบใหโรงงานจะทราบเรื่องนี้ดี เพราะบริษัทแมเขาเปน          

ผูใหขอมูล หากไมทำตามกฏระเบียบดังกลาวจะหลุดออกจาก Supply chain       

แตคนที่กำลังจะเริ่มธุรกิจไปติดตอกับตางชาติเปนกลุมที่ยังไมทราบเรื่อง       

ดังกลาว ซึ่งตอนนี้เราก็ทำเรื่องนี้เพื่อกระจายขาวสารออกไปอยางเรงรีบ ก็ไม

นามีปญหา” 

 
ë „π ∂“π°“√≥å«‘°ƒμæ≈—ßß“π∑’Ë§àÕπ¢â“ß√ÿπ·√ß 

À≈“¬ΩÉ“¬æŸ¥∂÷ß‡√◊ËÕß°“√≈ß∑ÿπ¥â“π°“√ √â“ß√–∫∫      
‚≈®‘ μ‘° å·≈–∫√‘À“√®—¥°“√„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ „π¡ÿ¡¡Õß
¢Õß∑à“π§‘¥‡ÀÁπ‡ªìπÕ¬à“ß‰√ ·≈–¢Õ„ÀâΩ“°Õ–‰√‰ª∂÷ß          
ºŸâª√–°Õ∫°“√ —°‡≈Á°πâÕ¬ 

“ระบบโลจิสติกส ถือเปนเรื่องที่สำคัญ ชวยเซฟเรื่องตางๆ ทั้งเรื่อง

พลังงาน จะทำใหบรรยากาศของโลกนาอยู แตอาจจะยากตรงที่คน              

ตองเปลี่ยนแปลงตัวเอง เปลี่ยนระบบการทำงาน ทั้งการบริหารจัดการ            

ซึ่งเรื่องนี้ในโรงงานเปนเรื่องสำคัญ เราหนีไมพนและตองทำควบคูไปกับ                  

ทุกอุตสาหกรรม ซึ่งอันนี้ตองทำไปพรอมกับเรื่องของสิ่งแวดลอมดวย อยา     

ลืมวาคุณอยูคนเดียวบนโลกนี้ไมได ตองพึ่งพาสิ่งแวดลอม”  ✍
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¥—™π’Õÿμ “À°√√¡‰μ√¡“ ∑’Ë 2 
·≈–·π«‚πâ¡‰μ√¡“ ∑’Ë 3 ªï 2551 

ดัชนีอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 2/2551 (เมษายน-มิถุนายน 2551) เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน พบวา ดัชนีอัตราสวนสินคาสำเร็จรูป

คงคลังเพิ่มขึ้น แตดัชนีผลผลิต ดัชนีการสงสินคา ดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และดัชนีผลิตภาพแรงงาน

อุตสาหกรรมลดลง 

ดัชนีผลผลิต (มูลคาเพิ่ม) 162.3 187.4 177.47 -5.32 9.34 

ดัชนีผลผลิต (มูลคาผลผลิต) 165.4 191.4 182.74 -4.62 10.50 

ดัชนีการสงสินคา 163.7 184.7 182.29 -1.41 11.34 

ดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง 181.0 178.0 174.23 -1.61 -3.72 

ดัชนีอัตราสวนสินคาสำเร็จรูปคงคลัง 160.2 214.2 268.05 34.89 67.30 

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 115.3 118.2 112.94 -4.53 -2.05 

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 138.4 154.8 145.50 -6.15 5.09 

อัตราการใชกำลังการผลิต 64.8 67.42 63.67 - -  

ดัชนีอุตสาหกรรม 
ไตรมาสที่ 
2/2550 

(เม.ย.–มิ.ย. ) 

ไตรมาสที่ 
1/2551 

(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาสที่ 
2/2551 

(เม.ย.–มิ.ย.)* 

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
เทียบกับไตรมาสกอน 

(%) 

อัตราการเปลี่ยนแปลง
เทียบกับไตรมาสเดียวกัน

ของปกอน (%) 

(ฐานเฉลี่ยรายเดือน ป 2543 และเปนดัชนีที่ยังไมปรับผลกระทบของฤดูกาล) 

¥—™π’Õÿμ “À°√√¡√“¬‰μ√¡“  (53 °≈ÿà¡Õÿμ “À°√√¡) 

¿“«–·≈–·π«‚πâ¡‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡‰∑¬     

°≈ÿà¡ß“π¥—™π’·≈–«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ 
»Ÿπ¬å “√ π‡∑»‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡ 

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน พบวา 

ดัชนีผลผลิต ดัชนีการสงสินคา ดัชนีอัตราสวนสินคา

สำเร็จรูปคงคลัง ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม        

เพิ่มขึ้น แตดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลังและดัชนีแรงงาน

ในภาคอุตสาหกรรมลดลง โดย 

 

ดัชนีผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม) มี 33 

อุตสาหกรรมที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น ไดแก อุตสาหกรรม        

การผลิตเครื่องจักรสำนักงาน  เครื่องทำบัญชีและ        

เครื่องคำนวณ การผลิตยานยนต การผลิตหลอด

อิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส การผลิต

เครื่องแตงกาย ยกเวนเครื่องแตงกายที่ทำจากขนสัตว  

การผลิตเครื่องใชในบานเรือน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวใน        

ที่อื่น การผลิตเม็ดพลาสติก การผลิตเครื่องจักรที่ใชงาน

ทั่วไปอื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑจากดินชนิดไมทนไฟ ซึ่งใชกับงานกอสราง  

การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กกลาขั้นมูลฐาน และการผลิตน้ำมันจากพืช 

น้ำมันจากสัตว และไขมันจากสัตว 

 

ดัชนีการสงสินคา มี 27 อุตสาหกรรมที่มีการสงสินคาเพิ่มขึ้น ไดแก 

อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำบัญชีและเครื่องคำนวณ 

การผลิตยานยนต การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็ก-   

ทรอนิกส การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กกลาขั้นมูลฐาน การผลิตน้ำมัน

จากพืช น้ำมันจากสัตว และไขมันจากสัตว การแปรรูปและการถนอมสัตวน้ำ 

และผลิตภัณฑจากสัตวน้ำ การผลิตเม็ดพลาสติก การแปรรูปผลไมและผัก 

การผลิตผลิตภัณฑจากคอนกรีต ซีเมนต และปูนปลาสเตอร และการผลิต

เครื่องจักรที่ใชงานทั่วไปอื่นๆ 

 

 

หมายหตุ: *ขอมูลเบื้องตน



«“√ “√‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡ 24

ดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง มี 35 อุตสาหกรรม    

ที่มีสินคาสำเร็จรูปคงคลังเพิ่มขึ้น ไดแก อุตสาหกรรม 

การผลิตเครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำบัญชีและเครื่อง

คำนวณ การผลิตเครื่องแตงกาย ยกเวนเครื่องแตงกายที่

ทำจากขนสัตว การผลิตเคมีภัณฑขั้นมูลฐาน ยกเวนปุย

และสารประกอบไนโตรเจน การผลิตเครื่องรับโทรทัศน

และวิทยุ และสินคาที่เกี่ยวของการผลิตผลิตภัณฑที่ได

จากการกลั่นน้ำมันปโตรเลียม การผลิตสตารชและ       

ผลิตภัณฑจากสตารช การผลิตน้ำตาล การผลิตหลอด         

อิ เ ล็ กทรอนิ กส และส วนประกอบอิ เ ล็ กทรอนิ กส               

การแปรรูปและการถนอมสัตวน้ำ และผลิตภัณฑจาก

สัตวน้ำ และการผลิตผลิตภัณฑจากคอนกรีต ซีเมนต 

และปูนปลาสเตอร 

 

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม มี 18  

อุตสาหกรรมที่มีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 

ไดแก อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรสำนักงาน เครื่อง

ทำบัญชีและเครื่องคำนวณ การผลิตรถจักรยานยนต  

การผลิตยานยนต การผลิตผลิตภัณฑอาหารประเภท       

อื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น การผลิตผลิตภัณฑ       

ที่ไดจากนม การผลิตแกวและผลิตภัณฑแกว การผลิต

เม็ดพลาสติก การผลิตลวดและเคเบิลที่หุมฉนวน การ

ผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส  

และการผลิตสิ่งของอื่นๆ ที่ทำจากกระดาษและกระดาษ

แข็งเพิ่มขึ้น 

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม มี 35 อุตสาหกรรมที่มีผลิตภาพ

แรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ไดแก อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต การผลิต

ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นน้ำมันปโตรเลียม การผลิตเคมีภัณฑขั้นมูลฐาน 

ยกเวนปุยและสารประกอบไนโตรเจน การผลิตเครื่องแตงกาย ยกเวนเครื่อง

แตงกายที่ทำจากขนสัตว การผลิตมอลตลิกเคอและมอลต การผลิตผลิตภัณฑ

ยาสูบ  การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก  การผลิตเครื่องใชในบานเรือน ซึ่งมิได  

จัดประเภทไวในที่อื่น การผลิตเครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำบัญชีและเครื่อง

คำนวณ  และการแปรรูปผลไมและผัก 

 

อัตราการใชกำลังการผลิต มี 25 อุตสาหกรรมที่มีอัตราการใชกำลัง

การผลิตเพิ่มขึ้น ไดแก อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำ

บัญชีและเครื่องคำนวณ การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กกลาขั้นมูลฐาน  

การผลิตเม็ดพลาสติก การผลิตเคมีภัณฑขั้นมูลฐาน ยกเวนปุยและสาร 

ประกอบไนโตรเจน การผลิตน้ำมันจากพืช น้ำมันจากสัตว และไขมันจากสัตว  

การผลิตผลิตภัณฑจากคอนกรีต ซีเมนต และปูนปลาสเตอร การผลิตอาหาร

สัตวสำเร็จรูป การจัดเตรียมและการปนเสนใยสิ่งทอรวมถึงการทอสิ่งทอ   

การแปรรูปผลไมและผัก และการผลิตเครื่องใชในบานเรือน ซึ่งมิไดจัด

ประเภทไวในที่อื่น 

 

การพยากรณแนวโนมดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม) ซึ่งใช

ขอมูลจากผูประกอบการอุตสาหกรรมกวา 2,000 โรงงาน คาดวาดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 3/2551 (กรกฎาคม-สิงหาคม) จะอยูที่ระดับ 

182.15  ซึ่งเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนเพิ่มขึ้นรอยละ 4.27 

ดัชนีผลผลิต (มูลคาเพิ่ม) 159.6 154.5 160.1 163.1 168.0 162.3 174.8 183.7 187.4 177.5 

ดัชนีผลผลิต (มูลคาผลผลิต) 161.5 164.5 168.8 167.5 170.4 165.4 179.4 186.1 191.4 182.7 

ดัชนีการสงสินคา 157.9 158.3 166.1 166.7 165.5 163.7 177.3 185.8 184.7 182.3 

ดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง 166.5 168.5 190.1 177.9 179.5 181.0 186.3 180.4 178.0 174.2 

ดัชนีอัตราสวนสินคาสำเร็จรูปคงคลัง 190.9 153.0 170.8 151.3 166.5 160.2 183.5 853.3 214.2 268.1 

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 115.5 111.0 115.9 114.7 115.7 115.3 116.0 118.6 118.2 112.9 

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม  143.7 141.1 134.2 136.7 143.2 138.4 137.8 141.7 154.8 145.5 

อัตราการใชกำลังการผลิต  68.9 67.8 68.0 66.4 65.5 64.8 67.0 67.3 67.42 63.7 

ดัชนีอุตสาหกรรม 

(ฐานเฉลี่ยรายเดือน ป 2543 และเปนดัชนีที่ยังไมปรับผลกระทบของฤดูกาล) หมายหตุ: *ขอมูลเบื้องตน

¥—™π’Õÿμ “À°√√¡√“¬‰μ√¡“  (53 °≈ÿà¡Õÿμ “À°√√¡) 
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สศอ.  พบผูประกอบการฉบับนี้จะขอนำทานผูอานไปเยี่ยมชมความสำเร็จ

ในการจัดการความรู Knowledge Management (KM) 

ของ บริษัท เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท 

(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยูที่ จ.พระนครศรีอยุธยา        

ซึ่งผลิตผลิตภัณฑหลักไดแก สวนประกอบฮารดิสก ไดรฟ 

(Top  Cover, Ramp, Crash Stop, Latch) ชิ้นสวน    

อิเล็กทรอนิกสยานยนต 

¢âÕ¡Ÿ≈∫√‘…—∑œ ‚¥¬¬àÕ¢âÕ¡Ÿ≈∫√‘…—∑œ ‚¥¬¬àÕ  
เริ่มกอตั้งเมื่อวันที่ 27 มีนาคม  2545 เริ่มการผลิตเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2545 

ทุนจดทะเบียน 360 ลานบาท ขนาดของพื้นที่ : พื้นที่รวม 46,400 ตร.ม. (29 ไร)   

จำนวนพนักงานประมาณ 1,335 คน (มิถุนายน 2551)  

ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2544 

บุคคลสำคัญในการติดตอ : นายโนริยูกิ  ทากาฮาชิ  (กรรมการผูจัดการ) 

                                        : นายสุรพงษ  ศุภจรรยา (ผูจัดการทั่วไป) 

     : นายสารวุฒิ  พันธุชงค (ประธานคณะกรรมการจัดการความรู) 

√“ß«—≈·Ààß°“√√à«¡·√ß√à«¡„® 
บริษัทฯ ไดรับรางวัลตางๆ ซึ่งเปนเครื่องยืนยันถึง

ความสำเร็จ เชน รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมดีเดนดาน

การจัดการพลังงาน (Prime Minister Award) จาก

กระทรวงอุตสาหกรรม รางวัลสถานประกอบการดาน

แรงงานสัมพันธและสวัสดิการยอดเยี่ยมประจำป 2550 

รางวัลดานความปลอดภัยชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 

ยอดเยี่ยม จ.พระนครศรีอยุธยา และชนะเลิศการแขงขัน 

TPA Automation Kaizen Award 2007 ในประเภท 

Automation  Kaizen  ไดรับรางวัล “Golden Award” 

สวนประเภท Kaizen Suggestion ซึ่งไดรับรางวัล “Think 

out of the box” The Winner และรางวัลบริษัทยอดเยี่ยม

ในการสนับสนุนกิจกรรม Kaizen “KSS  Trophy  

Award” เปนตน 

 

ç§πé ∑√—æ¬“°√Õ—π∑√ß§ÿ≥§à“ 
การสรางสภาวะแวดลอมเพื่อใหเกิดความรูหรือที่เรียกวา Knowledge 

Environment (KE) บริษัทฯ ไดใหความสำคัญกับการพัฒนา “คน” อยาง       

ตอเนื่อง ผลที่ไดรับคือพนักงานทุกคนทุมเทแรงกายแรงใจผลักดันองคกร       

ไปสูเปาหมายที่กำหนดไวอยางสัมฤทธิผล ทำใหความสามารถของคน

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้น เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูดวย

แรงกระตุนของบรรยากาศที่สรางขึ้น 
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กระบวนการพัฒนาความรูในองคกรหรือที่เรียกวา 

Knowledge Development (KD)  บริษัทฯ ใชการแบง

ประเภทของ Thomas H.Davenport & Laurence 

Prusak ดังนี้ 

1. Acquisition เทคโนโลยีทางดานแมพิมพ ซึ่งถือ

เปนหัวใจสำคัญของธุรกิจ 

2. Rent (Consultant & Expert) การใชที่ปรึกษา

และผูชำนาญการพิเศษมารวมกันพัฒนาระบบและ

พัฒนางาน  รวมถึงการถายทอดความรูในองคกร 

3. Dedicated Resources การพัฒนาความรูโดย

ใชหลักการ D&R (Development and  Research) 

พัฒนางานตนแบบแลวนำไปวิจัยตอยอดในอนาคต  

นอกจากนี้ ยังใชกลยุทธ C&P (Copy and Paste) คือ 

การเลียนแบบทางความคิดหรือแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best 

Practice) แลวนำมาปรับใชกับองคกร 

4. Fusion การหลอมรวมความรูความสามารถของ

ทีมงานไทยและญี่ปุนเขาดวยกัน รวมถึงกิจกรรมกลุมที่

เรียกวา Small Group Activities (SGA) เพื่อใหสามารถ

หลอมรวมความรูและทำกิจกรรมในหลายๆ เรื่องได 

พรอมกัน 

 
§«“¡√Ÿâ ‰¡à ‰¥â®”°—¥Õ¬Ÿà∑’Ë „§√§π„¥§π

Àπ÷Ëß 
การถายทอดความรูหรือที่เรียกวา Transfer Know- 

ledge to People ทางบริษัทฯ ไดมีการดำเนินการผาน

ชองทางตางๆ ดังนี้ 

1. การฝกอบรม (Training) เพื่อเพิ่มทักษะใหกับ

พนักงานในหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทำงาน  เชน  

เทคนิคเกี่ยวกับการทำงาน คายสรางเสริมการทำงาน 

เปนทีม  หลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุน เปนตน 

2. การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออำนวยตอการ

เรียนรู (Working Environment) เพื่อสงเสริมการเรียนรู 

ใหพนักงาน เชน จัดหาคอมพิวเตอร 1 คน ตอ 1 เครื่อง, 

Internet ความเร็วสูง หองสมุด 

3. การสื่อสารในองคกร (Communication) สำหรับ

เผยแพรความรูสูพนักงาน ไมวาจะเปนอิเล็กทรอนิกส

บอรด, Intranet, เสียงตามสาย และวารสารรายเดือน 

4. กิจกรรม (Activities) สงเสริมใหพนักงานทุกคนไดมีสวนรวมใน        

การทำกิจกรรม ไมวาจะเปนกิจกรรม 5ส, TPM (Total Productive 

Maintenance), Safety และ Total Cost Down เปนตน 

5. กิจกรรมกลุมยอย (Small Group Activity : SGA) เพื่อเปนเครื่องมือ

ในการดึงพนักงานทุกคนในองคกรใหเขามามีสวนรวมในการทำกิจกรรม 

 

 ‘π∑√—æ¬å∑“ß§«“¡√Ÿâ∑’Ë ‰¡à¡’«—πÀ¡¥‰ª 
เมื่อความรูในองคกรเกิดแลวจะตองแปรรูปความรูที่เกิดขึ้นใหอยูในรูป

ของสินทรัพยทางความรูหรือที่เรียกวา Knowledge Asset (KA) ที่สามารถ

ถายทอดใหผูอื่นได วิธีการที่ทางบริษัทฯ นำมาใชไดแก One Point Lesson : 

OPL, Team Room และ Website Portal เปนตน ซึ่งมีกระบวนการจัดการ

ดังนี้ 

1. Select การเลือกเฉพาะสารสนเทศที่มีคุณคาและควรจะเก็บเทานั้น 

2. Simplify งายตอการใชและการเขาถึง 

3. Share สามารถแบงปนใหคนในองคกรทุกคนใชรวมกันไดหมด        

เขาถึงงาย 

4. Show สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคนในองคกร รวมถึง

การมีเวทีและเปดโอกาสในการนำเสนอผลงาน  

5. Search การคนหาไดสะดวกรวดเร็ว 

 

§«“¡ ”‡√Á®¢Õß∏ÿ√°‘®Õ¬Ÿà ‰¡à ‰°≈‡°‘π‡Õ◊ÈÕ¡ 
ผลลัพธทางธุรกิจหรือที่เรียกวา Business Outcome (BO) เปนสวน

สำคัญในการชี้วัดวา การจัดการความรูภายในองคกรนั้นประสบความสำเร็จ

หรือไม ถาทำ KM แลวผลผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง, บริษัทมีกำไร

เพิ่มขึ้น, บริษัทกลายเปนองคกรแหงการเรียนรู  พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

และองคกรมีสภาพแวดลอมที่เอื้ออำนวยตอการเรียนรู นั่นแสดงวาการ

จัดการความรูขององคกรประสบความสำเร็จเปนที่นาพอใจ 

 

ความสำเร็จในการบริหารจัดการความรูของบริษัท เอ็นโอเค          

พรีซิชั่น คอมโพเนนท (ประเทศไทย) จำกัด คงจะเปนแบบอยางทำให

ผูอานไดรับรูและเห็นแนวทางนำไปพัฒนาปรับใชในองคกร หรือนำไป

พัฒนาความรูตนเองไดมากขึ้นตอไป 

 
 

 

แหลงขอมูลอางอิง 

(วิมลพร ใบสนธิ์,(บก.), 2550 

(nokpct.com, 2007) 

(nokpct.net, 2007) 

(สราวุฒิ  พันธุชงค, 2551, เมษายน 23) 
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CSR ไมใชการกระทำแบบเศรษฐีใจบุญระดับตาง ๆ ที่บริจาคเงิน       

สวนตัวหลายพันหลายหมื่นลาน เพื่อชวยเหลือเพื่อนมนุษยหรือตั้งกองทุน

สาธารณกุศลตาง ๆ  ซึ่งเปนคนละเรื่องกัน 

CSR จึงเปนเครื่องมือใหมที่จะมีสวนชวยสรางความยั่งยืนแกองคกร

ธุรกิจโดยตรง เพราะธุรกิจตองรับรูวาการที่สังคมหลากหลายมากขึ้น              

ผูบริโภคและกลุมพลังตาง ๆ ในสังคมมีความรู และยังมีความจำเปนใน 

การดำรงชีพตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเกี่ยวกับปญหาดานสุขภาพอนามัย 

การศึกษา ความปลอดภัย แรงงาน และสิ่งแวดลอม ตลอดจนจริยธรรม    

ตาง ๆ ที่มีการสื่อสารกันอยางทั่วถึงและแพรหลายอยางรวดเร็วในปจจุบัน

ยิ่งกวานั้นระบบกติกาตาง ๆ ก็เริ่มมีลักษณะการควบคุมขามพรมแดนใน   

รูปสนธิสัญญาระหวางประเทศ หรือขอกำหนดในเรื่องการสงออกและนำเขา

มากขึ้นภายใตกรอบกติกาการคาตาง ๆ 

การทำ CSR เปนการแสดงความรับผิดชอบตอยอดจากพื้นฐาน        

ความรับผิดชอบทั่วไปที่องคกรธุรกิจควรมี 4 ดาน  ไดแก 1. เศรษฐกิจ               

2. กฎหมาย 3. จริยธรรม 4. สาธารณกุศล ซึ่งสิ่งที่สังคมตองการจาก

องคกรคือความรับผิดชอบขององคกรในดานเศรษฐกิจและกฎหมาย สวน

ดานจริยธรรมและสาธารณกุศลเปนสิ่งที่สังคมคาดหวังจะไดรับจากองคกร  

ดังนั้น การทำ CSR ของแตละองคกรจะตองเริ่มจากความรับผิดชอบใหครบ

ทั้ง 4 ดานขางตน 
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CSR กำลังมาแรงเปนกระแสไฟลามทุง หรือคลื่น

ลูกใหมที่ทุกองคกรจะตองรูจักและตระหนักในความรับ

ผิดชอบอยางหลีกเลี่ยงไมได ไมวาจะเปนองคกรระดับใด

ก็ตาม 

CSR หรือชื่อเต็ม Corporate Social 

Responsibility หมายถึงความรับผิดชอบตอสังคม

ของธุรกิจอุตสาหกรรมหรือองคกร ถูกนิยามขึ้นมา

จากรากฐานวา ชุมชนหรือสังคม ผูมีสวนไดสวนเสีย

กับธุรกิจโดยตรงหรือโดยออม ไมใชจำกัดเฉพาะ

ลูกคา ผูถือหุน พนักงาน หรือผูสง-ปอนวัตถุดิบ 

เทานั้น ซึ่งการดำเนินธุรกิจมักเกิดปญหาทางสังคม 

หรือชองวางระหวางความคาดหวังของสังคมกับ

ปฏิบัติการทางสังคมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

ปจจุบัน แมวาการปฏิบัติการทางสังคมของภาค

ธุรกิจ/อุตสาหกรรมมีการปรับขยายเพิ่มขึ้นแลวก็ตาม 

แตก็ยังไมเพียงพอกับความคาดหวังของสังคม จึงยัง

ผลใหเกิดชองวางเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
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UNIDO มีบทบาทกระตุนองคกรธุรกิจในการทำ CSR อยางจริงจัง 

โดยยกเหตุผลในดานการเติบโตอยางยั่งยืน และการทำ CSR มีขอดี 9 

ประการ คือ 

(1) การบริหารความนาเชื่อถือ 

(2) การบริหารความเสี่ยงที่ยากจะคาดเดา 

(3) การคัดเลือกพนักงานใหมเขาทำงาน 

(4) ความสัมพันธกับนักลงทุน และการเขาถึงแหลงทุน 

(5) การเรียนรูและนวัตกรรม 

(6) ความสามารถกำหนดตำแหนงการแขงขันในตลาด 

(7) ประสิทธิภาพการดำเนนิงานดีขึ้น 

(8) การยอมรับของสังคม 

(9) มีโอกาสทำธุรกิจมากขึ้น 

 

¢âÕ§«√æ‘®“√≥“¢âÕ§«√æ‘®“√≥“  
ปจจุบันบริษัทขามชาติมีสวนทำให CSR เปนเครื่องมือสำคัญผาน

เครือขาย Supply Chain จนกลายเปนมาตรฐานของธุรกิจ CSR ถูกออก

แบบมาสำหรับกระตุนการแขงขันและการทำกำไร และ CSR จะดีแคไหน  

ก็ไมควรเปนของฟุมเฟอยทางธุรกิจ แตก็เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได โดย

เฉพาะในยุคที่มีการแขงขันบนกรอบกติกาการคาเสรี (FTA) ที่จะมีเงื่อนไข 

CSR มาเปนตัวกำหนดขีดความสามารถในการแขงขันดวย เพื่อปองกัน 

การถูกกีดกันทางการคาก็มักจะมีมาตรการ NTBs ตาง ๆ มาเปนคากำหนด

เงื่อนไขสกัดการแขงขัน  

 

·π«∑“ß°“√®—¥∑” CSR·π«∑“ß°“√®—¥∑” CSR  
ในทุกองคกรสามารถทำ CSR ไดตามความเหมาะสมกับสถานภาพ  

โดยเริ่มจากการพิจารณาถึงผลกระทบของสิ่งที่องคกรกำลังขับเคลื่อนอยูวา

สงผลกระทบกับพื้นที่ไหน ใครบางมีสวนไดสวนเสีย ประเด็นทางสังคมคือ

อะไร จะใชแนวทางใดในการทำ CSR  เพื่อกำหนดแผนการทำ CSR ของ

องคกรไดอยางเปนระบบ เกิดความเชื่อมโยงทุกฝาย สามารถสนองตอบ

ความตองการของสังคมและเปาหมายธุรกิจขององคกรได (Win–Win 

Approach) และตองตามดูกันวาภาครัฐจะกำหนดแนวทางการพัฒนา

ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจอยางไรบาง หรือภาคธุรกิจเองจะพัฒนา 

CSR จากแรงกดดันจากภายนอกอันเนื่องมาจากมาตรฐานตาง ๆ ที่คูคา

สรรหามาใช (บีบ) หรือจะเปนเพราะความเขาใจของภาคธุรกิจที่มองเห็นวา 

การทำบุญทางสังคมดวย CSR อยางสมัครใจและมีแรงศรัทธาที่แทจริง 

เปนสิ่งที่ตองตระหนักภายใตจิตสำนึกรับผิดชอบตอสังคมที่ดี และ        

ภาครัฐตองกำหนดแนวทางพัฒนารองรับ ซึ่งนาจะไดเห็นภายในอนาคต               

อันใกล 

 

Õß§åª√–°Õ∫À≈—°¢Õß CSRÕß§åª√–°Õ∫À≈—°¢Õß CSR  
มีหลัก 4 ประการ ดังนี้ 

1. สังคม ไดแก พื้นที่ที่องคกรแสดงความรับ 

ผิดชอบ แบงเปนสังคมภายในองคกร (เจาของ ผูถือ

หุน พนักงาน) สังคมใกลองคกร (คูคา ลูกคา ภาครัฐ)  

สังคมในวงกวาง (สังคม  ชุมชน  คูแขง) การแบงมิติ

ทางสังคมขึ้นอยูกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

2. ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูไดรับผลกระทบ

จากการดำเนินงานขององคกร ไดแก ผูประกอบการ  

พนักงาน ลูกคา ภาครัฐ ชุมชน คูแขงทางธุรกิจ  

องคกรสาธารณกุศล 

3. ประเด็นของสังคม ไดแก สิ่งที่สังคมให

ความสนใจสามารถจัดแบงไดตามมาตรฐานหรือ

แนวทางที่สังคมทำอยู 

4. แนวทางในการทำ CSR มี 7 แนวทาง 

ไดแก 

 (1) การสง เสริมประเด็นทางสังคมและ

องคกรสาธารณกุศลใหเปนที่รูจัก (Cause Pro- 

motions) 

 (2) การสงเสริมสังคมจากการทำตลาด 

(Cause–Related Marketing) 

 (3) การตลาดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

คนในสังคม (Corporate–Social Market) ในดาน 

การเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 (4) การบริจาคหรือการให  (Corporate 

Philanthropy) เปนการใหอยางมีกลยุทธ หรือสงเสริม

ความสามารถทางการแขงขันใหกับองคกร 

 (5) อาสาสมัครชุมชน (Community Volun-

teering) 

 (6) การดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอ

สังคม (Social Responsible Business Practices)  

 (7) แนวทางอื่น ๆ เพื่อเทิดทูนสถาบัน 

ศาสนา เชน ราชาชาตินิยม–ทำดีใหพอดู/ทำดีเพื่อพอ 

หรือ CSR ทางศาสนา เชน เลิกเหลาเขาพรรษา/       

เลิกเหลาเลิกจน/กฐินปลอดเหลา เปนตน 
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ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) หรือ โอไออี 

กระทรวงอุตสาหกรรม และผูบริหารระดับสูงของ สศอ.      

ใหสัมภาษณพิเศษกับสื่อมวลชนทุกแขนง ในประเด็น        

“จบไตรมาสแรกภาคอุตฯ ขยายตัว หลังมาตรการ

กระตุนรอบทิศ สศอ. ปรับประมาณการจีดีพีใหม” เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอรด 

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) หรือ โอไออี 

กระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานเปดงาน KM              

“Let’s enjoy knowledge society 2008” โดยมี               

นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ  รองผูอำนวยการสำนักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กลาวรายงานและกลาวปาฐกถา “OIE knowledge society 2008” ภายในงานมีการฉายวีดิทัศน ตอบคำถาม และเลนเกมแจก         

ของรางวัลแกผูรวมงาน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 ณ สศอ. 

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวง

อุตสาหกรรม เปนประธานการประชุมโตะกลมเรื่อง 

“โอกาสและอุปสรรคอุตสาหกรรมไทยในปจจุบัน       

และอนาคต” เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและขอมูลดาน

อุตสาหกรรม จากสถาบันเฉพาะทางตางๆ และผูประกอบการ เพื่อนำผลที่ไดมาจัดทำแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น   

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 ณ สศอ. 

นายสมชาย หาญหิรัญ ผูอำนวยการศูนยสาร

สนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปน

ประธานเปดการฝกอบรม เรื่ อ ง ชุมชนนักปฏิบัติ 

communities of practice (cop) โดยมีอาจารยธวัชชัย  

หลอวิจิตร ที่ปรึกษาสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ เปนวิทยากรบรรยายใหความรูแกเจาหนาที่ สศอ. เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551 ณ สศอ. 

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวง

อุตสาหกรรม เปนประธานในการเปดการประชุม “การติด

ตามผลการดำเนินงานการแกปญหาในการพัฒนาภาค

อุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2551” โดยประชุมตอเนื่องจาก       

วันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ซึ่งมีตัวแทนจากหนวยงานตางๆ ทางดานเศรษฐกิจเขารวมการประชุม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 ณ สศอ. 

นายดิเรก รัตนวิชช รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

เปนประธานในการ เปดการสัมมนาเพื่ อ เผยแพรผล               

การศึกษา “โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและสงเสริม

อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ” โดยมี ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ  

รองผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม กลาวรายงาน ภายในงานมีเจาหนาที่ทั้งภาครัฐและเอกชนเขารวมการสัมมนา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด           
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ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) หรือ โอไออี กระทรวงอุตสาหกรรม 
เปนประธานเปด โครงการพัฒนาองคความรูเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยมีคณะที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยมาบรรยาย
ใหความรูเกี่ยวกับการจัดทำโครงการศึกษาวิจัยแกเจาหนาที่สศอ. ไดนำไปใชในการพัฒนาองคความรูดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม       

ตอไป เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551 ณ สศอ. 

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชยและอุตสาหกรรม วุฒิสภา นำคณะกรรมาธิการ 
เศรษฐกิจ การพาณิชยและอุตสาหกรรม วุฒิสภา เขาพบ นายสุวิทย คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม และผูบริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องนโยบายและผลการดำเนินงาน 
ดานอุตสาหกรรม รวมทั้งปญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2551 ณ สศอ. 

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) หรือ โอไออี กระทรวงอุตสาหกรรม 
ใหสัมภาษณทางรายการ Economic time สถานีขาว INN 24 ชอง ทรูวิชั่น 7 ในประเด็น “สศอ.หนุนอุตฯ เคมีชีวภาพ ฝาวิกฤต
พลังงาน” โดยเฉพาะพืชที่ใหแปงและน้ำตาล เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ และเพิ่มมูลคา          
ไปสูอุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆ ตอไป เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) หรือ โอไออี กระทรวงอุตสาหกรรม 
เปนประธานเปดงานและกลาวปาฐกถาพิเศษ ในงาน “วิสัยทัศนรัฐบาลไทยหลังป 2010 สูการเปนศูนยกลางการผลิตรถยนต
โลก” และเดินเยี่ยมชมงานแสดงเทคโนโลยีและเครื่องจักรเพื่อการผลิตสำหรับภาคอุตสาหกรรมประจำป 2551 “อินเตอรโมลด              
ไทยแลนด 2008”, “ออโตโมทีฟ แมนูแฟกเจอริ่ง 2008”, “ออโตโมทีฟ อิเล็กทรอนิกส 2008”, “แอสเซมบรี เทคโนโลยี 2008”, และ         
“อินเตอรพลาสไทยแลนด 2008” เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2551 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค 


