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บรรณาธิการแถลง
วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ฉบับนี้พิเศษจริงๆ คะ เพราะเรื่องเดน

ของเลม เราภูมิใจนําเสนอเกี่ยวกับคนหนึ่งคนท่ีกาวสู จุดท่ีสูงสุดของชีวิต
ขาราชการ “ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม” ซึ่งจะเกษียณ
อายุราชการในเดือนกันยายนป 2557 นี้
 เกียรติประวัติชีวิตและการทํางานของทานมีมากมาย สะทอนผานการ
ดํารงตําแหนง ผลงาน และรางวัลยกยองตางๆ ที่ไดรับ ถือเปนแบบอยางที่ดี
ใหคนในหลากหลายวิชาชีพในสังคม และขาราชการไดเรียนรู และนําไป
ประพฤติปฏิบัติตามคะ
 แลวพบกันใหมฉบับหนา ปลายป 2557 นะคะ
   

ดวยความปรารถนาดี
บรรณาธิการ

บทความและขอเขียนท่ีปรากฏ
ในวารสารฉบับน้ีเปนทัศนะสวนบุคคลของผูเขียน



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 3วารสาร
เศเศรษรษฐกฐกฐกฐกิจิจิจิจอุอุตสตสาหาหกรกรรมรม  33วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 3วารสาร

เร่ืองเดนประจําฉบับ

“วิฑูรย สิมะโชคดี” เปนพี่ใหญในบรรดาลูก 5 คน 
พอเปนลูกคนจีน ทํามาคาขายมะพราวอยูที่บานในซอยริมนํ้า
ทาเตียน ความที่พอเปนคนรักการอาน จึงทําใหเด็กชายวิฑูรย
ซึมซับเปนหนอนหนังสือมาต้ังแตเล็กแตนอย หนังสือหลายเลม
เชน “วิธีชนะมิตรและจูงใจคน” มีอิทธิพลตอการหลอหลอม
ความคิด หรือหนังสือของ “ทานพุทธทาสภิกขุ” ที่ไดนําคําสอน
มาใชในการบริหารคน โดยเฉพาะการมองคนในแงดี จาก 
“นักอ าน” ในเวลาตอมาเปล่ียนสถานะเปน “นักเขียน”
และ “นักแปล” มีผลงานตีพิมพแลวหลาย 10 เลม เปนคอลัมนิสต 
และยังเปน “อาจารย” ที่มีลูกศิษยมากมาย ฯลฯ
 ...จากวันนั้นถึง ณ วันน้ี สูงที่สุดของชีวิตขาราชการ
ในตําแหนงเปน “ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม” ตั้งแตป 2552 
และไดรับการตออายุราชการอีก 1 ป จนถึงป พ.ศ. 2557 
ตลอดระยะเวลา 37 ป ทานไดดํารงตําแหนงสําคัญมามากมาย 
เปนผูตรวจราชการ เปนอธิบดี 2 กรม และเปนรองปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม...ในชีวิตคนหน่ึงคน บุคคลผูนี้ถือวาไมธรรมดา 
 วารสารฯ ฉบับพิเศษนี้ ภูมิใจนําเสนอเก่ียวกับประวัติ
ชีวิตและการดําเนินงานท่ีสําคัญของบุคคลผูนี้ในหลากหลายฐานะ 
โดยเฉพาะบทบาทขาราชการของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเปน
แบบอยางใหกับคนในวิชาชีพตางๆ และเพื่อบันทึกไวในฐานะ
คนตนเรื่องผู บุกเบิกใหอุตสาหกรรมเขาสูยุค “อุตสาหกรรม
สีเขียว” ที่จะขับเคล่ือนฟนเฟองสีเขียวใหอุตสาหกรรมไทยพัฒนา
ยั่งยืนตอไปไมสิ้นสุด...

“วิฑูรย สิมะโชคดี”“วิฑูรย สิมะโชคดี”  

เพื่อผูประกอบการและประชาชนอยางแทจริงเพื่อผูประกอบการและประชาชนอยางแทจริง
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 4 วารสาร
เศเศเศรษรษรษฐกฐกฐกิจิจิจอุอุอุตสตสตสาหาหาหกรกรกรรมรมรม 444 วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 4 วารสาร

✫ขาราชการ “ครุฑทองคํา”
 นับจากวันท่ีสอบเขารับราชการเม่ือ 15 พฤศจิกายน 2520 ในตําแหนง “วิศวกรรมตรวจโรงงาน ระดับ 3”
สังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดร.วิฑูรยไดยึดหลักในการทํางานดวยความทุมเท ตั้งใจ มุมานะ และทําใหดีที่สุด
ในตําแหนงหนาที่นั้น จนมีผูใหญเห็นแววและใหโอกาสไดทํางานพิสูจนตัวเองจากโอกาสที่ไดรับ
 ดร.วิฑูรย สรางผลงานท่ีเป ยมไปดวยคุณภาพมากมาย ไดรับรางวัลและการยกยองท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ โดยเฉพาะรางวัลที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตคือ “รางวัลครุฑทองคํา” ผูบริหารราชการพลเรือนดีเดนประจําป 
2553-2554 จากสมาคมขาราชการพลเรือนแหงประเทศไทย นอกจากนี้ยังไดรับรางวัลผูเสียสละที่ทําคุณประโยชนใหกับ
องคกรวิชาชีพดานวิศวกรรมจาก Asean Federation of Engineering Organization (AFEO) อีกดวย ✜

✫นักเขียนเบสตเซลเลอรและนักแปลดีเดน
 คนในวงกวางสวนมากรูจักชื่อ ดร.วิฑูรยในฐานะนักเขียนหนังสือที่มีวางจําหนายอยูทั่วประเทศ เปนคนเขียน
หนังสือ “วิศวกรรมความปลอดภัย” เลมแรก ปจจุบันเขียนหนังสือท้ังหมด 63 เลม 63 เร่ือง ที่ขายดีพิมพมากกวา 
1 ครั้งขึ้นไปมี 13 เรื่อง แตที่ภูมิใจที่สุดคือเรื่อง “วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน” พิมพครั้งแรก
ในป 2528 และไดรับการตีพิมพเรื่อยมากวา 35 ครั้ง เพราะไดรับเลือกนําไปใชในการเรียนการสอนเกือบทุกมหาวิทยาลัย
ที่สอนในเร่ืองความปลอดภัยในโรงงาน และยังมีหนังสือที่เปล่ียนชีวิตทําใหเปนที่ยอมรับในวงกวางมากข้ึนคือเร่ือง 
“คุณภาพคือความอยูรอด” เพราะวาบริษัท หาง ราน หรือโรงงานที่ผลิตสินคาสูผูบริโภค หากไมมีคุณภาพก็อยูไมได 
และคนก็เชนเดียวกันไมวาจะทําอาชีพอะไร หากไมมีคุณภาพเราก็อยูไมได
 นอกจากนี้เม่ือมีโอกาสพบตําราวิชาการจากตางประเทศ และเห็นวาควรที่จะใหคนไทยมีโอกาสไดอาน
และเรียนรู จึงตัดสินใจทํางานแปลหนังสือโดยเฉพาะดานวิศวกรรมและอุตสาหกรรม และขายดีหลายเรื่องเชนเร่ือง 
Reengineering หรือ ISO 9000 ที่ขายไดเปนหลักหมื่นๆ เลม จนลาสุดไดรับรางวัลนักแปลดีเดน “สุรินทราชา” ประจําป 
2557 ของสมาคมนักแปลและลามแหงประเทศไทย ✜

✫กรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น
 โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟช่ัน ริเริ่มข้ึนใน พ.ศ. 2546 เพื่อใหไทยเปนศูนยกลางแฟช่ันของภูมิภาค 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2546 เห็นชอบ “โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น” ซึ่งประกอบดวย
อุตสาหกรรมตางๆ เชน สิ่งทอและเคร่ืองนุ งหม อุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง และอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับ มีระยะเวลาดําเนินงาน 3 ป (พ.ศ. 2546 - 2548) 
 กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะหนวยงานสนับสนุนยุทธศาสตรโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟช่ัน ไดจัดต้ัง
สํานักงานบริหารโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่นขึ้น โดยมี ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี เปนผูอํานวยการสํานักงานโครงการ
กรุงเทพฯ เมืองแฟชั่นคนแรก ไดดําเนินงานรวมกับหนวยงานภาครัฐตางๆ และภาคธุรกิจที่สําคัญ คือ สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมส่ิงทอ สถาบันวิจัยอัญมณีและเคร่ืองประดับ สมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมไทย สมาคมผูคาอัญมณี
และเคร่ืองประดับ สมาคมเคร่ืองหนังไทย และสมาคมรองเทาไทย โดยมีแนวทางในการดําเนินการแบบบูรณาการ
ไปพรอมกันใน 3 มิติ ไดแก ดานการสรางคน ดานการสรางธุรกิจ และดานการสรางเมือง ประกอบดวยแผนงาน 
11 โครงการ คือ โครงการศูนยพัฒนาบุคลากรดานแฟชั่น การจัดตั้งศูนยขอมูลแนวโนมแฟชั่น การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมเครื่องหนัง
และรองเทา การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ การจัดงาน Bangkok 
Fashion Week การสรางแนวโนมแฟชั่น การจัดประกวดออกแบบแฟช่ันนานาชาติ การเจาะตลาดเปาหมาย
ในตางประเทศเพ่ือลดอุปสรรคในการทําตลาดสินคาในตางประเทศ การเผยแพรผลงานแฟชั่นของนักออกแบบไทย 
การสรางภาพลักษณของโครงการฯ อยางตอเนื่อง
 “กรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น” สิ้นสุดการดําเนินงานโครงการลง แตไดกอรางสรางฐานใหกับวงการอุตสาหกรรม
แฟชั่นและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องของไทย และอานิสงคยังสงผลจุดประกายกระแสตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ✜
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✫ปลูกตนกลาวัฒนธรรม “อาสา” และ “เอเชีย” 
ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี ไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป 2550 ในสมัยที่ดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

สําหรับนํามาใชในการปรับเสริมวัฒนธรรมของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อใหเปนหนวยงานท่ีปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพในการบริการประชาชนอยางแทจริง จากแนวคิดที่วา “ถึงเวลาท่ีเราจะตองเสริมสรางความเขมแข็ง
ในวัฒนธรรมองคกรของเราทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ในฐานะผูใหบริการและผูสนับสนุน (Staff Function) ภายใต
คําขวัญวา “อาสาอยางมืออาชีพ” เพ่ือใหประชาชนผูรับบริการเกิดความประทับใจสูงสุด โดยเปดโอกาสใหทุกคนมีสวน
รวมอยางแทจริง ทําใหบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมสามารถใชศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่และมีความสุข
กับการทํางาน”  
 คําวา “อาสา” มาจาก “ASSA” เปนคํายอจากภาษาอังกฤษ 4 คํา คือ
  A : Advise    ใหคําแนะนํา   
  S : Service   ใหการบริการ
  S : Support   ใหการสนับสนุน 
  A : Assist     ใหการชวยเหลือ 
 สวนคําวา “ASIA” เปนการตอยอดแนวคิดที่เกิดขึ้นในป 2555 เพื่อใหเกิด “วัฒนธรรมเชิงรุก” มากข้ึน 
โดยคํายอมาจากภาษาอังกฤษ 4 คํา คือ

  A : Accountability ความรับผิดชอบ
  S : Suggestion การเสนอแนะ
  I : Integrity  ความชื่อสัตยสุจริต
  A : ASSA  การอาสา (Avice-Service-Support-Assist)
 โดยเม่ือรวมแนวคิด ASSA เปนการทํางานบริการใหคนประทับใจดวย Advise Service Support Assist 
สวน ASIA เปนการสรางศักยภาพภายในใหเติบโตสูภายนอก ทําใหเรากาวหนาในชีวิต เพราะทําใหเรารู จักความ
รับผิดชอบ รูจักการเสนอแนะ ไมมองคนในแงราย ซื่อตรงตอตนเองและผูอื่น และมีจิตอาสาท่ีจะแตกดอกออกผลไปสู
สังคมวงกวางตอไป ✜

✫“อุตสาหกรรมสีเขียว” สูความยั่งยืน
 ประเทศไทยมุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ตามที่ไดใหสัตยาบันรับรองปฏิญญา
โจฮันเนสเบิร ก เ ม่ือป  2545 และปฏิญญามะนิลาว าด วยอุตสาหกรรมสีเขียวเ ม่ือป  2552 และในวาระ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระชนมพรรษาครบ 7 รอบ กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเปนหนวยงานหลัก
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี ไดกําหนดยุทธศาสตร
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดลอมและสังคม โดยดําเนินการในเชิงรุกมุ งเน นการสงเสริมและพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมใหเติบโตและพัฒนาอยางย่ังยืน เพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรมจึงไดริเร่ิม “โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 
(Green Industry)” ขึ้น โดยผนึกกําลังของทุกหนวยงานของกระทรวง
อุตสาหกรรมและสถาบันเครือขาย โดยเฉพาะสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
และนิคมอุตสาหกรรมท่ัวประเทศ ส งเสริมให สถานประกอบการ
ทั่วประเทศใส ใจในการดําเนินธุรกิจที่ เป นมิตรต อสิ่ งแวดล อมและ
มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งจะสงผลใหภาคอุตสาหกรรมมีภาพลักษณที่ดี 
นาเชื่อถือ ประชาชนไววางใจ และเกิดการสรางเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งจะทําให
ผลิตภัณฑมวลรวมสีเขียวของประเทศ (Green GDP) มีมูลคาสูงขึ้นดวย 
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 ตามความหมายนิยามส้ันๆ ของ ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี อุตสาหกรรมสีเขียว คือ อุตสาหกรรมท่ียึดมั่น
ในการประกอบกิจการท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน โดยมุงเนนการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเน่ือง 
และรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ทั้งภายในและภายนอกองคกรตลอดหวงโซอุปทาน เพื่อใหเห็นถึงความมุงมั่น
ในการเปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการท่ีโปรงใส ตรวจสอบได สรางใหเกิดความไววางใจตอกัน โดยมีเกณฑอุตสาหกรรม
สีเขียวสําหรับใหการรับรองแบงออกเปน 5 ระดับ คือ 
 ระดับที่ 1 ความมุงมั่นสีเขียว (Green Commitment) 
 ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) 
 ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) 
 ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) 
 ระดับที่ 5 การมีเครือขายสีเขียว (Green Network) 
 ถึงขณะน้ี นับต้ังแตเปดใหยื่นขอรับการรับรองเม่ือป 2554 มีจํานวนสถานประกอบการท่ีไดรับการรับรอง
เปนอุตสาหกรรมสีเขียวแลวในทุกระดับกวา 1 หมื่นราย ยังไมรวมผู ประกอบการที่อยู ในระหวางขอการรับรอง
อีกเปนจํานวนมาก ✜ 

✫“หนึ่งจังหวัด หนึ่งอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป” (OPOAI)
 กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะผูกํากับดูแลผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ SMEs 
ตระหนักและเห็นความสําคัญของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความเก่ียวโยง
กับประชากรสวนใหญของประเทศซ่ึงมีอาชีพดานเกษตรกรรม ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ไดมอบนโยบายใหสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมขับเคลื่อน “โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
ของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (One Province One Agro-Industrial Product)” หรือ “โครงการ 
OPOAI” ที่ไดดําเนินการต้ังแตป พ.ศ. 2550 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบการ SMEs อุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรของประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขันมากข้ึน โดยสงเสริมใหมีการใชความรู ความคิดสรางสรรค 
ตลอดจนภูมิปญญาทองถิ่น สรางสรรคนวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑระดับจังหวัดที่มีความแตกตาง กอใหเกิดผลิตภัณฑ
ในภาคอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีความหลายหลากตั้งแตตนนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า โดยการนําผลผลิตจาก
ภาคการเกษตรซึ่งไดแก ผลผลิตจากไม พืช ปศุสัตว และประมง มาใชเปนวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิต 
 การขับเคลื่อนโครงการ OPOAI จะเนนการบูรณาการรวมกันของทุกภาคสวนเพื่อผลักดันใหเกิดผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรของแตละจังหวัดในลักษณะ “Product Champion” ที่เนนดึงศักยภาพของวัตถุดิบ
ในทองถิ่นมาชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเกิดการสรางงาน สรางรายได เนนการสงเสริมอุตสาหกรรม
ทุกระดับ เพื่อสรางการเติบโตและความย่ังยืนของเศรษฐกิจไทย ตลอดจนรองรับการเปดตลาดอาเซียน (AEC) โดยมี
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดบูรณาการทํางานรวมกันในลักษณะไตรภาคีกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา 
 นับจากป 2550 จนถึงป 2556 มีสถานประกอบการเขารวมโครงการแลวกวา 1 พันแหง ความสําเร็จ
ของโครงการสามารถวัดผลจากผูประกอบการท่ีสามารถลดตนทุนและเพ่ิมรายได คิดเปนมูลคาเชิงเศรษฐกิจแลวเกือบ 
3 พันลานบาท นับเปนอีกหนึ่งโครงการตัวอยางที่ครอบคลุมและลงลึกไปสูทองถิ่นสรางใหเกิดชุมชนอุตสาหกรรม
ที่เขมแข็ง ✜

✫ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม
 การดําเนินงาน “โครงการสงเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ” ของกระทรวง
อุตสาหกรรม เริ่มมาต้ังแตป 2551 ในขณะท่ี ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี ดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ไดใหความสําคัญกับการกํากับดูแลส่ิงแวดลอม เพื่อใหภาคอุตสาหกรรมเติบโตดวยความรับผิดชอบตอสังคม 
และอยูรวมกับชุมชนไดอยางปลอดภัยและมีความสุขอยางย่ังยืน เพ่ือใหนําไปสูการปฏิบัติที่เห็นผลเปนรูปธรรมชัดเจน
จึงมอบหมายใหสํานักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินการโดยการดําเนินงานของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ทั่วประเทศ จัดทําโครงการธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอมโรงงานและสถานประกอบการ โดยใหชุมชนมีสวนรวมกับโรงงาน
และสวนราชการ ในการจัดทําเกณฑมาตรฐานดานธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมเพื่อใหเปนที่ยอมรับรวมกัน 7 แนวทาง 
คือ 1. การเขาถึงขอมูล 2. การมีสวนรวม 3. ความโปรงใส 4. ความรับผิดชอบตอสังคม 5. นิติธรรม 6. ความยุติธรรม 
และ 7. ความยั่งยืน โดยดําเนินนโยบายท้ังในเชิงรุกและการปองกันมากกวาการตั้งรับกับปญหาที่อาจเกิดขึ้น
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 ในป 2554 ไดขยายผลการดําเนินงานภายใตชื่อ “โครงการบริหารจัดการลุมนํ้าและวางระบบธรรมาภิบาล
สิ่งแวดลอม” โดยมีเปาหมายดําเนินการในพื้นท่ี 51 จังหวัด ปจจุบันมีสถานประกอบการที่เขารวมโครงการฯ ผานเกณฑ
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม จํานวนกวา 1 พันราย ซึ่งเกินกวาเปาหมายที่กําหนดไว ถือเปนตัวอยางของการทํางาน
แบบบูรณาการระหวาง 3 ภาคสวนสําคัญ ทั้งจากภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชนอยางแทจริง ✜ 

✫เหมืองแรสีเขียว
 ในสมัยที่ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี ดํารงตําแหนงอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร ไดมีนโยบาย
ที่จะพัฒนาทรัพยากรแรของชาติใหยั่งยืน จึงไดจัดทํา “โครงการเหมืองแรสีเขียว (Green Mining)” ขึ้นในป 2552 
เพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหกับการทําเหมืองแร การแตงแร การประกอบโลหกรรม การโมบดและยอยหิน 
และสรางจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบตอสังคมใหกับผูประกอบการเหมืองแรและอุตสาหกรรม
พื้นฐาน โดยในการดําเนินการตามนโยบายกําหนดใหมีการมอบ “รางวัลเหมืองแรสีเขียว” 
(Green Mining Award) ใหกับสถานประกอบการช้ันดี เพื่อเปนแรงจูงใจและผลักดันให
ผูประกอบการมีความกระตือรือรนทีจ่ะยกระดับสถานประกอบการเปนเหมืองแรสีเขียว โดยมุงเนน
ใน 6 แนวทาง ประกอบดวย 1. มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ชุมชน และสังคม 2. ลด ปองกัน 
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 3. ดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานและชุมชน
ผูอยูอาศัยใกลเคียง 4. มีพื้นที่สีเขียวและทัศนียภาพเรียบรอยสะอาดตา 5. โปรงใสตรวจสอบได 
6. ใชทรัพยากรแรอยางคุมคา โดยปจจุบันกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรไดจัดใหมี
พิธีมอบรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติใหกับสถานประกอบการข้ึนเปนประจํา
ทุกป ✜

✫ยกระดับประสิทธิภาพ เตรียมพรอมพื้นฐานทางปญญา
 จากกระแสโลกาภิวัตนซึ่งเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและซับซอน การจะพัฒนาภาค
อุตสาหกรรมไทยใหสามารถดํารงอยูไดอยางทัดเทียมนานาประเทศนั้น จําเปนตองใหความสําคัญกับการสรางภูมิคุมกัน
ทางเศรษฐกิจโดยใชปจจัยภายเปนตัวขับเคลื่อนซ่ึงก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) และผลิตภาพ (Productivity) 
ควบคู ไปกับการยกระดับปจจัยพื้นฐานดานองคความรู  การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนนวัตกรรมของประเทศ 
ภายใตแนวคิดดังกลาวกระทรวงอุตสาหกรรมโดย ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ไดมอบหมาย
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจัดทํา “แผนแมบทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม 
(Productivity) พ.ศ. 2551-2555” และ “แผนแมบทโครงสรางพื้นฐานทางปญญา (Intellectual 
Infrastructure) พ.ศ. 2551-2555” ขึ้น เพื่อสงเสริมพัฒนายกระดับศักยภาพในการ
เตรียมความพรอมองคกร และบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมสู  เศรษฐกิจฐานความรู 
ด านวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สรางนวัตกรรมและความแตกตางในตัวผลิตภัณฑ 
และกระบวนการผลิต เพื่อการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน 
โดยรวมกับสถาบันเครือขายของกระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา 
 ในการดําเนินงานมาอยางตอเนื่องตั้งแตป งบประมาณ พ.ศ. 2551 จนถึง 
พ.ศ. 2555 มีการดําเนินการโครงการภายใตแผนแมบท Productivity ทั้งสิ้น 125 โครงการ 
งบประมาณกวา 1,200 ลานบาท ครอบคลุมอุตสาหกรรมตางๆ 20 สาขา และแผนแมบท
โครงสรางพื้นฐานทางปญญา (Intellectual Infrastructure) มีการดําเนินการโครงการทั้งสิ้น 
24 โครงการ งบประมาณกวา 280 ลานบาท ผลการดําเนินโครงการภายใตแผนแมบท productivity 
ไดกอใหเกิดผลผลิตที่สําคัญซ่ึงนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้ง
การเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันในดานตางๆ ไดแก การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในภาคอุตสาหกรรม การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ พัฒนากระบวนการผลิต และยกระดับคุณภาพมาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ
ของภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาระบบ Logistics ภายในกลุมอุตสาหกรรม การสรางเครือขายพันธมิตรธุรกิจ 
และ Supply Chain ซึ่งจะเปนรากฐานสําคัญท่ีจะนําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม
ใหสามารถแขงขันไดในเวทีการคาโลก สามารถพึ่งพาตนเอง และสามารถขยายตัวไดอยางมีเสถียรภาพในระยะยาว 
 สวนการดําเนินโครงการภายใตแผนแมบทโครงสรางพื้นฐานทางปญญา ครอบคลุมสาขาอุตสาหกรรมมากกวา 
10 สาขา ผลการดําเนินกอใหเกิดผลผลิตที่นําไปสูการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สมัยใหม รวมท้ังการสนับสนุนภาคการผลิตใหมีขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในดานการเพ่ิมความสามารถ
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิต และการสรางความเขมแข็งของแหลงเรียนรู ✜
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✫แผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 
 กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทําแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555-2574 
และคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 เห็นชอบใหใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนา
ผู ประกอบการและอุตสาหกรรมไทย โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาอยางสมดุลใน 4 มิติ 
คือ มิติดานเศรษฐกิจ ทุนมนุษย สังคมและส่ิงแวดลอม ภายใตวิสัยทัศน “มุงสู อุตสาหกรรม
สรางสรรคที่สมดุลและยั่งยืน” โดยกําหนดเปาหมายแบงเปน 3 ระยะ คือ ระยะ 5 ป 10 ป 
และ 20 ป ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร ไดแก 1) การยกระดับคลัสเตอรอุตสาหกรรมและขยาย

เครือขายการผลิตสูตางประเทศ 2) การยกระดับศักยภาพผูประกอบการใหเกิดความเขมแข็งและยั่งยืน 3) การยกระดับ
โครงสรางสนับสนุนอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอยางบูรณาการ
 ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ไดมีนโยบายใหหนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
นําแผนแมบทฯ ไปใชเปนยุทธศาสตรในการดําเนินงานตามแนวทางดังกลาว โดยมีความมุงหวังใหภาคอุตสาหกรรม
ของไทยจะสามารถปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลก และสอดรับกับการเปล่ียนแปลงภายใตขอจํากัด
ของประเทศในดานตางๆ เพื่อคงความสามารถและโอกาสในการแขงขัน สรางความเทาเทียมและความอยูดีมีสุข
ใหกับประชาชน ซึ่งถือเปนหัวใจและเปาหมายของการพัฒนาประเทศ ✜

✫รถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco car)
 กระทรวงอุตสาหกรรมไดเล็งเห็นถึงทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดานยานยนตโลก ที่กําลังเผชิญกับประเด็น
ทาทายหลายประการ ไมว าจะเปนเรื่องปญหาโลกรอน (Global Warming) และกระแสอนุรักษสิ่งแวดลอม 
ตลอดจนความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง จึงไดใหการสงเสริม “โครงการรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล”
หรือที่รูจักกันอยางแพรหลายในช่ือ Eco car ขึ้นในประเทศไทย เพื่อสรางฐานการผลิตรถยนตนั่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะ 
(Niche Product) แตกตางจากรถยนตทั่วไปที่มีการผลิตในประเทศและตางประเทศ โครงการ Eco car ไดรับการตอบรับ
อยางดีจากผูผลิตรถยนตหลายราย ทั้งผูผลิตรถยนตที่มีฐานการผลิตในประเทศไทยและนักลงทุนรายใหม โดยภายหลัง
จากท่ีไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนแลว ผู ผลิตรถยนตจะใชเวลา
ประมาณ 2 - 3 ป ในการพัฒนาผลิตภัณฑ ผลิตและวางจําหนายรถยนตนั่งภายใตกรอบคุณสมบัติ “สะอาด ประหยัด 
ปลอดภัย” ตามที่ภาครัฐกําหนด  โดยคําวา “Eco” ของ Eco car มาจากแนวคิด “Ecological friendly car 
for modern society” หรือ “รถยนตที่มีความเปนมิตรตอระบบนิเวศน สําหรับสังคมทันสมัย” มีคุณสมบัติ
แตกตางจากรถยนตทั่วไปในดานส่ิงแวดลอม ดานการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง และดานความปลอดภัย  
 จากความสําเร็จของนโยบายสงเสริมกิจการผลิตรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco car) 
เมื่อป 2550 ที่สงผลใหเกิดการลงทุนสรางฐานการผลิตรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลขนาดการผลิต 
585,000 คันตอป กระทรวงอุตสาหกรรมจึงไดพิจารณาออกนโยบายใหการสงเสริมกิจการผลิตรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล รุนที่ 2 (Eco car 2) ขึ้นใหมอีกครั้งในป 2556 เพื่อมุงพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไทยไปสูทิศทาง 
“Sustainable Mobility” ตอไป ✜
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✫อุตสาหกรรมรวมใจภักด์ิ รักษแมนํ้า...

 จากพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเขาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงหวงใยถึงปญหาคุณภาพนํ้าใน
แมนํ้าตางๆ กระทรวงอุตสาหกรรมโดยคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 
และหนวยงานในกระทรวงอุตสาหกรรมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมมหาราชินีนาถ 
และไดนอมนําพระราชดํารัสของพระองคทานมาเปนแนวทางในการดําเนินงานดานการอนุรักษและฟนฟูแมนํ้าสายหลัก
ของประเทศไทยท่ีมีคุณภาพเส่ือมโทรม โดยไดเห็นชอบใหดําเนินโครงการ “อุตสาหกรรมรวมใจภักด์ิ รักษแมนํ้า” ขึ้น 
เพื่อฟนฟูคุณภาพนํ้าในแมนํ้าสายหลักและกระตุนใหภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม 
ชุมชน เยาวชน หนวยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคเกิดความตระหนัก ใหความสําคัญในการ
แกไขปญหา รวมทั้งเขามามีสวนรวมในการฟนฟูแมนํ้าลําคลองของประเทศ ซึ่งเปรียบเสมือนเสนเลือดหลอเล้ียงวิถีชีวิต
ของคนไทย ใหกลับมาสดใสและมีคุณภาพท่ีดี รวมทั้งทําการเผยแพรและประชาสัมพันธ ใหเปนที่รับรูในวงกวาง โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 
12 สิงหาคม ของทุกป 2. เพื่อปลุกจิตสํานึกและรณรงคใหผูประกอบกิจการในกํากับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมรวม
กันฟนฟูและอนุรักษแหลงนํ้า 3. เพื่อสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ ผูประกอบกิจการในกํากับดูแลของกระทรวง
อุตสาหกรรมและเครือขายชุมชนไดรวมกันอนุรักษสิ่งแวดลอมและฟนฟูแหลงนํ้า 4. สงเสริมและพัฒนาผูประกอบกิจการ
ในกํากับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมใหมีความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมและสังคมพื้นที่เปาหมาย แมนํ้า/แหลงนํ้า
สายหลักทั่วประเทศ โดยเริ่มตนที่แมนํ้า/แหลงนํ้า 6 สาย/แหลง ไดแก แมนํ้าเจาพระยา แมนํ้าทาจีน แมนํ้าแมกลอง 
แมนํ้าบางปะกง แมนํ้าลําตะคอง และทะเลสาบสงขลา 
 ยอนหลังไปกอนหนาในป 2550 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
นอมนําพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเขาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มาเปนแนวทาง
ในการดําเนินงานภายใตชื่อโครงการ “รวมใจภักด์ิ รักษเจาพระยา” และตอมา ดร.วิฑูรย 
สิมะโชคดี ในขณะดํารงตําแหนงอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดสานตอโครงการในป 2552 
ภายใตชื่อโครงการ “รักแม..รักษแมนํ้า” ในพื้นที่ลุมนํ้าหลัก 4 ลุมนํ้า ไดแก เจาพระยา ทาจีน 
แมกลอง และบางปะกง เพื่อสนองพระราชดํารัสของพระองคทานที่ทรงหวงใยคุณภาพนํ้า
ในแมนํ้าสายหลักของประเทศ โดยเชิญผูประกอบการโรงงานที่ตั้งอยูในพื้นที่ลุมนํ้าสายหลัก 
4 ลุ มนํ้าดังกลาว รวมถวายปฏิญญาในการอนุรักษและฟ นฟูแมนํ้าเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 77 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2552 และดําเนินการ
ตอเนื่องมา เนื่องจาก 4 ลุมนํ้าดังกลาวมีโรงงานอุตสาหกรรมต้ังอยู เปนจํานวนมาก และในป 2555 กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมไดขยายการดําเนินการไปยังพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดแก ลุมนํ้าพอง ชี มูล และโขง ✜

 “ขอใหชวยกันรักษาแมนํ้าตางๆ ไวดวย โดยเฉพาะแมนํ้าเจาพระยาก็ขอใหคนทางกรุงเทพฯ ชวยกันรักษา เพราะวาแตกอนแมนํ้าเจาพระยาน้ี 
เรียกวาเปนแหลงอาหารท่ียอดของคนท้ังหลาย และขอใหชวยกันประหยัดแหลงนํ้าจืด ก็คือแมนํ้าเจาพระยาก็เปนแหลงนํ้าจืด ใหใชนํ้าจืดอยางรูคุณคา 
ตอนขาพเจาเด็กๆ นี่ยังเห็นชาวบานที่เขาอยูในเรือขายขาว เขาตักนํ้าเจาพระยามาแลว เขาก็รับประทานไปอยางนั้นเลย เพราะน้ําแมนํ้าเจาพระยาขณะน้ัน
สะอาดมาก เดี๋ยวนี้คงแยแลว ที่แยสุดคือพันธุปลาตายไปแยะแลว สูญสิ้นซึ่งพันธุปลา ขอวอนใหทานชวยกันหันกลับมารักษาสิ่งแวดลอม เชน 
ปา แมนํ้า ลําธารตางๆ”

พระราชดํารัสคัดตัดตอนของ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคล 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันที่ 11 สิงหาคม 2550 

ะยาน้ี

2550 
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✫ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 กระทรวงอุตสาหกรรม โดย ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ไดมอบหมาย
ใหสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจัดทํา “ดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม” (Industrial Economic 
Indicator - IEI) ขึ้นในป 2556 เพื่อใหเปนเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทย 
และเปนครั้งแรกท่ีไดนําขอมูลของแตละหนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มาบูรณาการ
จัดทําดัชนีที่สามารถสะทอนภาพภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับประเทศ เพื่อใหผูสนใจ หนวยงาน
ของรัฐ ภาคธุรกิจ นักลงทุน สามารถมองเห็นการเคล่ือนไหวของสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ไดอยางครบถวน โดยครอบคลุม 3 มิติ คือ มิติดานการผลิต มิติดานการลงทุน และมิติดานความเช่ือมั่นภาคอุตสาหกรรม 
ประกอบไปดวยดัชนียอย 11 ดัชนี คือ 
 มิติดานการผลิต 2 ดัชนี คือ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม และอัตราการใชกําลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
 มิติดานการลงทุน 4 ดัชนี คือ ดัชนีจํานวนโรงงานท่ีขอเปดกิจการโรงงาน ดัชนีจํานวนเงินทุน ดัชนีจํานวแรงมา 
และดัชนีจํานวนการจางงานของสถานประกอบกิจการที่ขออนุญาตเปดดําเนินการ 
 มิติดานความเชื่อมั่น 5 ดัชนี คือ ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจอุตสาหกรรม ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ดัชนีจํานวนคําขอรับการสงเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรม ดัชนีจํานวนโครงการ ดัชนีเงินลงทุน และดัชนีการจางงาน
ของโครงการที่ขอรับการสงเสริมการลงทุน 
 ดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมถูกพัฒนาข้ึนมาใหมนี้ เปนการนําเอาดัชนีตางๆ ทั้งสามมิติขางตนมาจัดทํา
เปน Diffusion Index โดยกําหนดใหมีฐานอยูที่หนวย 50 ซึ่งหากดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยูที่ระดับนอยกวา 
50 เทากับ 50 หรือมากกวา 50 แสดงถึงเศรษฐกิจอยูในภาวะชะลอตัว ทรงตัว และดีตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีการจัดทํา
รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของดัชนีแตละตัว ที่จะทําใหทราบถึงสถานการณทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ในมิติตางๆ ไดอยางครอบคลุม เจาะลึก รวมถึงบทวิเคราะหทิศทางและแนวโนมของเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม
ใน 3 - 4 เดือนขางหนาไดอีกดวย ✜

✫เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) 
 กระทรวงอุตสาหกรรมมีแนวความคิดพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม ภายใตกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco  Industrial  Town) โดยยึดหลักความสมดุลระหวางการพัฒนา
เชิงพาณิชยกับธรรมชาติ ดวยการรักษาสภาพแวดลอมเดิม จุดเริ่มตนของแนวคิดการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทยท่ีเปนรูปธรรม ในป พ.ศ. 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ
และเห็นชอบแนวคิดของการพัฒนาเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco industrial Estate & Networks) 
ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งไดปรับปรุงตอยอดแนวคิดเดิมไปสูการพัฒนานิคมฯ ที่เชื่อมโยงกับชุมชน
มากข้ึน เพื่อมุงสู การพัฒนาอุตสาหกรรมอยางย่ังยืน และเปนที่มาของการพัฒนาในรูปแบบปจจุบัน 

ทั้งนี้ตามแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรมไดตั้งเปาหมายใหเกิดเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ซึ่งการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศดังกลาวจะเนนการแกไขปญหาผลกระทบ
ที่เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ ประกอบดวย 5 มิติ คือ มิติทางกายภาพ มิติทางเศรษฐกิจ 
มิติทางสิ่งแวดลอม มิติทางสังคม และมิติทางการบริหารจัดการ โดยแบงแผนการพัฒนาออกเปน 2 ระยะ 
  - ระยะท่ี  1 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนํารอง (ป 2553-2557) โดยมีเปาหมายดําเนินการ
จัดทําคุณลักษณะมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และแผนแมบทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนที่
นิคมอุตสาหกรรมนํารอง 15 แหง พรอมดําเนินงานตามแผนแมบทฯ เพื่อพัฒนายกระดับนิคมฯ นํารองเขาสูการเปนเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
  - ระยะท่ี  2  การขยายและตอยอดพ้ืนที่ในการพัฒนา (ป 2558-2562) โดยมีเปาหมายใหนิคมอุตสาหกรรม
ที่เปดดําเนินการเขาสูการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
          ในการพัฒนาเมืองนิเวศ (Eco Town) และนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Estate) ดําเนินการ
โดยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โดยวางเปาหมายไววา “ป พ.ศ.2562 นิคมอุตสาหกรรมทุกแหงจะพัฒนา
ไปสู ความเปนนิเวศ” และกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะดําเนินการเพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอื่นๆ นอกนิคม
อุตสาหกรรม โดยเนนการพัฒนาตามหลัก “สามสามัคคี” คือการมีสวนรวมในการพัฒนาท้ังจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
Rและภาคชุมชน โดยการสรางความตระหนักรูใหกับโรงงานและชุมชนใหสามารถอยูรวมกันไดอยางปกติสุข ✜



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 11วารสาร

✫มอก. 9999 ตามแนวทางพอ

 “เศรษฐกิจพอเพียง แปลวา Sufficiency Economy… คําวา Sufficiency Economy นี้ไมมีในตําราเศรษฐกิจ จะมีไดอยางไร 
เพราะวาเปนทฤษฎีใหม... Sufficiency Economy นั้น ไมมีในตํารา เพราะหมายความวาเรามีความคิดใหม... และโดยที่ทานผูเชี่ยวชาญสนใจ 
ก็หมายความวา เราก็สามารถที่จะไปปรับปรุง หรือไปใชหลักการเพ่ือที่จะใหเศรษฐกิจของประเทศและของโลกพัฒนาดีขึ้น”

พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

23 ธันวาคม 2542

ดร.วิฑูรยเคยกลาวไววา “...ครั้งหนึ่งไปบรรยายใหขาราชการใหมของกระทรวงอุตสาหกรรม ระหวาง
ที่นั่งรถไป...ผมคิดถึงเพลง “ความฝนอันสูงสุด” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว...ผมยังเช่ือจริงๆ วา คนที่เปน
ขาราชการ เร่ิมคิดก็ถือวาถูกแลว เพราะเราไดดําเนินชีวิตดวยอาชีพผูสรางประโยชนสุขใหกับประชาชน...”
 จากปณิธานแนวแนของ “ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม” ผลงานที่ดําเนินการผานมา
เปนที่ประจักษชัดแกทุกคนถึงความทุมเททั้งกําลังกาย กําลังใจ และสติปญญา เพียงพอแลวที่ทุกคนจะรักทาน ตามสโลแกน
ที่ข าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมจําไดข้ึนใจท่ีวา “กระทรวงอุตสาหกรรมจะตองเปนที่พึ่งของผู ประกอบการ
และประชาชนอยางแทจริง” ดวยความมุงมั่นที่จะทําใหภาคอุตสาหกรรมมีรากฐานมั่นคงเติบโตข้ึนในอนาคตอยางยั่งยืน 
ทําใหภาคอุตสาหกรรมเปนอุตสาหกรรมสีเขียว ทําใหภาคอุตสาหกรรมสามารถอยูรวมกับชุมชนไดอยางมีความสุข 
ผลงานที่วารสารฯ ไดรวบรวมขึ้นนี้เปนเพียงสวนนอยในสวนใหญที่จะถูกบันทึกไวเปนประวัติศาสตรแหงยุคสมัย.....

างไร

542

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระราชทานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปนแนวทางใหแกพสกนิกรชาวไทย ซึ่งเปน
ปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทุกระดับ ที่มีหลักแนวคิด
บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไมประมาท เปนการมองโลก
เชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัย
และวิกฤต เพ่ือความมั่นคง สมดุลและความยั่งยืนของการพัฒนา 
กระทรวงอุตสาหกรรมโดยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.วิฑูรย 
สิมะโชคดี เล็งเห็นวาหากมีการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมากําหนดเปนมาตรฐาน จะทําใหการนําไปประยุกตใชในภาค
อุตสาหกรรมเปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงไดมอบหมายสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 
เปนประธานที่ปรึกษา และ ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานคณะกรรมการฯ เปนที่มา
ของ “มาตรฐาน มอก.9999 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม” (Guidance on sufficiency economy 
for industries) เพ่ือขับเคลื่อนใหเกิดการประยุกตใชในการดําเนินธุรกิจใหอุตสาหกรรมพัฒนาไดอยางสมดุลและยั่งยืน 
และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแตวันท่ี 4 เมษายน 2556 
 มอก.9999 ไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4 ประการ คือ การมีสวนรวมของบุคลากร การเคารพ
ตอผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย การบริหารแบบองครวม และการบริหารเชิงระบบ มีองคประกอบสําคัญ ไดแก 
1) ความพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล 3) การมีภูมิคุ มกันที่ดีในตัวที่ดี 4) ความรู 5) คุณธรรม มาบูรณาการ
กับระบบบริหารจัดการที่มีอยูแลว โดยนําหลัก PDCA มาใช เพื่อใหเกิดการวัดผลและการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง
อันเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ในการจัดทํายุทธศาสตรการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู 2 ทศวรรษหนา เพื่อใหเปาหมายบังเกิด
ผลที่เปนรูปธรรมในประเด็นสําคัญคือการพัฒนาอยางสมดุลและย่ังยืน การขับเคล่ือน มอก.9999 สูภาคอุตสาหกรรม
ประกอบดวย 2 สวนสําคัญ คือ 1) การสรางความตระหนักและสงเสริมใหภาคเอกชนนําไปปฏิบัติเพื่อนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรและองคกร อันจะกอใหเกิดการพัฒนาที่สมดุล มีความมั่นคง เติบโตไดอยางยั่งยืน
และมีความสุข พรอมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งความไมแนนอน 2) กระทรวง
อุตสาหกรรม โดย ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมอบนโยบายใหทุกหนวยงาน รวมทั้งสถาบัน
เครือขายในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมนําไปปฏิบัติในองคกร และเปนตัวจักรสําคัญในการชวยกันขับเคลื่อนสูภาค
อุตสาหกรรมตอไป ✜



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 12 วารสาร

ตําแหนงปจจุบัน   
 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

ที่ทํางาน 
 สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ตําแหนงราชการ 
● ผูอํานวยการสํานักงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น
●  ผูตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 
●  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
●  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
●  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
●  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
● ปฎิบัติราชการแทน รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม   

การศึกษา ปริญญาตรี 
    ●  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
    ● นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

    ปริญญาโท 
    ●  พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

    ปริญญาเอก  
    ● ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารจัดการภาครัฐ  และภาคเอกชน) 
     มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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    ปริญญาเอกกิตติมศักด์ิ  
    ●  ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัย
     และอาชีวอนามัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
    ●  ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร      

หลักสูตรชั้นสูง          
●  นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 (นบส. 1) รุนท่ี 33  
●  การปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุนที่ 16 สถาบันวิชาการปองกันประเทศ  
●  การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุนที่ 11 สถาบันพระปกเกลา 
●  ผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุนที่ 13 วิทยาลัยการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 
● “ผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย (Top Executive Program in Commerce and  Trade : 

  TEPCoT)” รุนที่ 2  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  
●  การบริหารจัดการดานความม่ันคงขั้นสูง (วปอ.มส. 1) รุนที่ 1 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
●  หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุนที่ 1) 
●  หลักสูตรผูบริหารระดับสูง ดานวิทยาการพลังงาน (วพน. รุน 2) กระทรวงพลังงาน
●  หลักสูตรผูบริหารงานดานกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุนที่ 1 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรรมการบริหาร (BOD)  ของรัฐวิสาหกิจ/บริษัทจดทะเบียน  
●  ประธานคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
●  คณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
●  คณะกรรมการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
●  ประธานคณะกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)  
●  คณะกรรมการ ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)   
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ผลงานเดน
●  โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น  (Bangkok Fashion City)
●  โครงการอาสา  (ASSA)
● โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม  (Good Governance)
●  โครงการเหมืองแรสีเขียว  (Green Mine)
●  โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว  (Green Industry)   

ผลงานดานการศึกษาและวิชาการ 
● อาจารยพิเศษของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
●  กรรมการสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ผลงานดานหนังสือ
●  หนังสือที่พิมพเปนเลมแลว รวมทั้งสิ้น 63 เลม และบทความจํานวนมาก

ตําแหนงเกียรติยศ
●  นายกสมาคมสงเสริมคุณภาพแหงประเทศไทย
●  นายกสมาคมนิสิตเกาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
●  นายกสมาคมนักเรียนเกาเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ

รางวัลเกียรติยศ
●  นิสิตเกาวิศวกรรมศาสตรดีเดน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
●  ผูที่ไดทําคุณประโยชนใหแกการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 
●  ผูที่ไดทําคุณประโยชนใหแกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
● “เกษตรศาสตร ปราดเปร่ือง” นิสิตเกาที่นําช่ือเสียงเกียรติคุณสูมหาวิทยาลัย 

      ●  “รางวัลความสําเร็จแหงวิชาชีพของศิษยราม” มหาวิทยาลัยรามคําแหง
●  นิสิตเกาดีเดน  ประเภทนักบริหารภาครัฐ สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ
●  ศิษยเกาผูประสบความสําเร็จดีเดนในหนาที่การงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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● ผูบริหารราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2553 - 2554   
  สมาคมขาราชการพลเรือนแหงประเทศไทย (ครุฑทองคํา)

●  AFEO Distingulshed Honorary Fellow Award งาน CAFEO 30 ณ ประเทศกัมพูชา
    (ASEAN Federation of Engineering Organization (AFEO))
  ●  “คนดีศรีสังคม” โครงการเชิดชูคนดีศรีแผนดินของศูนยศิลปวัฒนธรรมมงกุฎนฤบดี ประจําป พ.ศ. 2556 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

●  รางวัล “สุรินทราชา” นักแปลดีเดน สมาคมนักแปลและลามแหงประเทศไทย 

หนาที่แหงความภาคภูมิใจ
●  คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย  (คําสั่งประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา)  
●  คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแหงชาติ  
●  กรรมการท่ีปรึกษาในคณะกรรมการสิทธิจรรยาบรรณ วสท.  
●  อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสงเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด 
●  APO Director for Thailand: Asian Productivity Oraganization  
●  SEAISI : Board of Director, South East  Asia Iron and Steel Institue                                             
●  PTIT Council of Trustees: Petroleum Institute of Thailand

เคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นสูงที่ไดรับ
●  ประถมาภรณมงกุฎไทย (5 ธันวาคม พ.ศ. 2543)
●  ประถมาภรณชางเผือก (5 ธันวาคม พ.ศ. 2546)
●  มหาวชิรมงกุฎ (5 ธันวาคม พ.ศ. 2549)
●  มหาปรมาภรณชางเผือก (5 ธันวาคม พ.ศ. 2552)
●  เหรียญจักรพรรดิมาลา  (5 ธันวาคม พ.ศ. 2545)
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ผลงานหนังสือ  

ความปลอดภัย ริเอ็นจิเนียริ่ง
1. วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภันในโรงงาน (2528) พิมพครั้งท่ี 36 1. รีเอ็นจิเนี่ยริ่งเดะคอรเปอรเรชั่น (2537 : เรียบเรียง)

2. การปองกันอุบัติเหตุ (2530 : แปล) 2. รีเอ็นจิเนี่ยริ่ง (2538 : แปล)

3. วิศวกรรมความปลอดภัย (2532) 3. การบริหารรีเอ็นจิเนี่ยริ่ง (2538 : แปล)

4. เทคนิคการควบคุมและลดเสียงดัง (2537) 4. รีเอ็นจิเนี่ยริ่งภาคปฏิบัติ (2538)

5. เออรกอนอมิกส (2537) 5. รีเอ็นจิเนี่ยริ่งร่ิงไดเจสต (2539)

6. ศัพทวิทยาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (2538) 6. การปฏิรูปราชการ - จัดการภาครัฐ (2539)

7. คัมภีรความปลอดภัย (2538) 7. การปฏิวัติการรีเอ็นจิริ่ง (2539 : แปล)

8. พจนานุกรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม (2539) 8. บียอนดรีเอ็นจิเนี่ยริ่ง (2539 : แปล)

9. คูมือความปลอดภัยสําหรับพนักงานใหม (2540) การบริหารคุณภาพและ TQM
10. คูมือการขับ Forklift (2542 : เรียบเรียง) 1. ISO 9000 คูมือนํามาตรฐานคุณภาพสูธุรกิจอุตสาหกรรม (2538 : แปล)

11. คูมือปองกันอุบัติเหตุในการทํางาน (2542 : เรียบเรียง) 2. ISO 9000 Supplement คูมือสูมาตรฐานคุณภาพระดับโลก (2540 : แปล)

12. แผนควบคุมเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัย (2542 : เรียบเรียง) 3. 7 New QC Tools : เคร่ืองมือสูคุณภาพยุคใหม (2541 : แปล)

13. คูมือการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (2542 : เรียบเรียง) 4. TQM : คูมือสูองคกรคุณภาพยุค 2000 (2541)

14. Safely First : ปลอดภัยไวกอน (2544) 5. TQM : ปฏิบัติการสูองคกรคุณภาพยุค 2000 

15. Safely Control (2544) 6. คุณภาพ คือ ความอยูรอด (2541)

16. คูมือการลดและควบคุมเสียงดังในโรงงาน (2544) 7. TQM : วิถีสูองคกรคุณภาพ ยุค 2000 (2542)

สิ่งแวดลอม 8. คุณภาพ คือการเรียนรู (2543)

1. “อุตสาหกรรมสีเขียว" 9. คุณภาพ คือ การปรับปรุง (2543)
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การบริหารทั่วไป 10. 111 ขอคิดเพื่อธุรกิจที่มีคุณภาพ (2543)

1. จิตวิทยาองคกรอุตสาหกรรม 1 : การพัฒนาองคกรและนววิศวกรรม (2537) 11. ISO 9000 : 2000 (2544)

2. จิตวิทยาองคกรอุตสาหกรรม 2 : การบริหารทรัพยากรมนุษยและการเพ่ิมผลิตภาพ (2538) 12. รวมนักคิด TQM (2544 : บรรณาธิการ)

3. ทฤษฎีและเทคนิคปฏิบัติสําหรับยอดหัวหนางาน (2538) 13. คุณภาพ คือ ความยั่งยืน (2545)

4. ทักษะหัวหนางาน : การบริหารและปฏิบัติการ (2540) 14. คุณภาพ คือ บูรณาการ (2545)

5. ยอดหัวหนางาน (2541) 15. TQM for SMEs (2548)

6. ASSA “อาสาขับเคลื่อนความฝน” 16. คูมือพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ (2548)

การบริหารการผลิต กฎหมาย
1. เทคนิคปองกันความผิดพลาด (2531 : เรียบเรียง) 1. กฎหมายอุตสาหกรรม (2536)

2. การบริหารการผลิต (การวิเคราะหและการปรับปรุงงาน) ชั้นกลาง เลมที่ 3 (2532 : แปล) 2. หลักกฎหมายความปลอดภัยและสุขอนามัย (2538)

3. ระบบคัมบัง : การผลิตแบบทันเวลาพอดีที่โตโยตา (2533 : แปล) 3. 101 คําถามคําตอบกฎหมายโรงงาน (2539)

4. คูมือปฏิบัติการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงโรงงาน (2536 : แปล) 4. รวมกฎหมายโรงงาน (2539)

5. POKA-YOKE : เทคนิคปองกันความผิดพลาด (2540 : เรียบเรียง) 5. คําอธิบายกฎหมาย “พระราชบัญญัติโรงงาน 2535 (2543)”

6. นักบริหารการผลิตยุค 2000 (2540) การวิจัย
7. ผลิตภาพยุค 2000 (2542) 1. วิธีเขียนรายงานการวิจัย (2541 : เรียบเรียง)

8. Green Industry (2553) SMEs 
ตํานานและประวัติศาสตร 1. SMEs : เสาหลักของอุตสาหกรรมกูชาติ (2542)

1. 1 ตํานาน แหงการสรางเศรษฐกิจไทย : 60 ป 2. การเพิ่มผลผลิตสําหรับ SMEs : คูมือการตรวจวินิจฉัยกิจการ

กระทรวงอุตสาหกรรม (2545 : บรรณาธิการ) ดวยตัวเองเพ่ือการผลผลิตและปรับปรุง (2542)

3. Productivity for SMEs : การเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนสําหรับ

ผูประกอบการ SMEs (2555)
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บริบทการพัฒนาอุตสาหกรรม 

 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากกระแสโลกาภิวัตน เปนการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ซับซอน และสงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรม
ไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได ทั้งในดานภูมิเศรษฐศาสตร เชน การรวม
กลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคตางๆ และการที่ภูมิภาคเอเชียมีบทบาทในการ
เปนศูนยกลางเศรษฐกิจโลกเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีนและอินเดีย 
ดานภูมิประชากรศาสตร ประชากรผู สูงอายุจะเพิ่มขึ้น สงผลให
คาใชจายในการดูแลกลุมคนเหลานี้สูงขึ้น สวนประชากรวัยทํางาน
มีแนวโนมลดลง ดานภูมิรัฐศาสตร จะมีการเปล่ียนแปลงข้ัวอํานาจ
ทางการเมืองมาสูเอเชีย จีน อินเดีย เสถียรภาพทางการเมืองจะมี
บทบาททําใหโลกเปล่ียนแปลง ในขณะท่ีกลุมไมแสวงหาผลกําไร NGO 
กลุมพลังประชาชนจะมีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมากขึ้น 
สุดทาย ดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทําใหเกิดภาวะวิกฤต
การขาดแคลนอาหารและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น ปริมาณมลภาวะ
และอุณหภูมิของบรรยากาศเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลใหเกิดความ
ตระหนักและขอเรียกรองในดานส่ิงแวดลอมเพิ่มขึ้น 

บทความพิเศษ

 ป 2557 กระทรวงอุตสาหกรรมเวียนมา
บรรจบครบ 72 ป ถือเปน 6 รอบพลวัตร
แหงการขับเคลื่อนฟนเฟองอุตสาหกรรมของ
ประเทศ วารสารฯ ฉบับนี้จะนําเสนอแนวทาง
ก า รพัฒน าอุ ตส าหกรรมของกร ะทรวง
อุตสาหกรรม เพ่ือเข าสู ยุค “อุตสาหกรรม
สี เ ขียว” ตามแนวนโยบายของ ดร .วิฑูรย  
สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต
วิสัยทัศน  “มุ งสู การพัฒนาอุตสาหกรรม
อยางยั่งยืนและสามารถแขงขันไดในตลาดโลก
เพ่ือผูประกอบการและประชาชน”

พเศษ

การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืนความย่ังยืน
ของกระทรวงอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม
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 การพัฒนาสูอุตสาหกรรมยุคใหม

 ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหมเพื่อใหเกิดความย่ังยืนตามบริบท
ที่เปล่ียนแปลงไป จะตองมีความสมดุลของการพัฒนาในทั้ง 4 มิติ คือ 
 ● มิติด านเศรษฐกิจ โดยเนนการเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพ
ในการผลิต และการพัฒนาไปสูรูปแบบการเช่ือมโยงการผลิตแบบหวงโซอุปทาน 
 ● มิติดานสังคม โดยเนนการพัฒนาและสรางเครือขายการผลิต
เชื่อมโยงกับชุมชน การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อลดชองวางและความเหลื่อมลํ้าที่ เกิดขึ้น รวมถึงการสรางความ
รับผิดชอบตอสังคม 

● มิติดานสิ่งแวดลอม โดยการสงเสริมใหเกิดความตระหนักในการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ปรับปรุง
กฎระเบียบใหเอื้อตอการผลิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และการบังคับใชกฎหมายเพื่อกํากับภาคการผลิตมิใหสราง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 ● มิติดานทุนมนุษย โดยการใชภูมิปญญา/องคความรูเพื่อสรางใหเกิดนวัตกรรมและมูลคาเพ่ิม ซึ่งจะทําใหเกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน
 สําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสูอุตสาหกรรมยุคใหม จะตองใหความสําคัญกับ 3 ประเด็นหลัก ดังน้ี
 1. การเช่ือมโยงเครือขายสูภูมิภาค โดยเริ่มจากการสรางเครือขายความรวมมือและเชื่อมโยงการผลิต
ภายในอุตสาหกรรมและระหวางอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือในการชวยเหลือและพัฒนา
ซึ่งกันและกัน การสรางเครือขายความรวมมือที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะดาน ไมเพียงแตจะผลักดันใหเกิด
การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตรวมกันของเครือขายผูประกอบการเทานั้น แตยังเปนการกระตุนใหเกิดการแขงขันดวย 
เมื่อเครือขายในประเทศมีความเขมแข็ง จึงขยายผลการเชื่อมโยงไปสูภูมิภาค ผนึกกําลังในการผลิตโดยใชหวงโซการผลิต
เชื่อมโยงกับประเทศตางๆ ภายใตรูปแบบการผลิตใหม ที่ตอบสนองตอบทบาทในการเปนสวนหนึ่งของหวงโซคุณคา
ของอุตสาหกรรมโลก (Global Value Chain) เนนการสรางฐานการผลิตรวมกันในระดับนานาชาติ เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับสินคาและบริการ บนพื้นฐานการบริหารจัดการเพื่อหาแหลงวัตถุดิบหรือแหลงผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2.  การผลิตโดยใชเทคโนโลยี นวัตกรรม องคความรู เพ่ือตอบสนองความตองการของตลาด
ในระดับสากล คือ การประยุกตใชเทคโนโลยีและฐานความรูซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาตอยอดและสรางคุณคา
เพิ่มใหแกอุตสาหกรรม โดยอาศัยองคความรู/ภูมิปญญาที่มีอยูเดิม มาบูรณาการรวมกับองคความรูและเทคโนโลยีใหม 
ทําใหเกิดการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอยางย่ังยืน และรองรับความเปล่ียนแปลงตามกระแสความตองการในยุค
โลกาภิวัตน โดยเฉพาะ ในกลุมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งเปนผูประกอบการกลุมใหญที่กระจายตัวอยูใน
ภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ และเปนรากฐานสําคัญของภาคอุตสาหกรรมไทย เปนประเด็นที่ควรใหความสําคัญเปนอยางย่ิง 
เนื่องจากการเพิ่มความสามารถบนพื้นฐานองคความรูและนวัตกรรม จะทําใหเกิดการยกระดับอุตสาหกรรมจากการ
รับจางผลิตไปสูการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดในระดับสากลได

3.  การพัฒนาอุตสาหกรรมในมิติสังคมและสิ่งแวดลอม คือ การพัฒนากระบวนการผลิตโดยคํานึงถึง
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและความรับผิดชอบตอสังคมเปนสําคัญ ซึ่งเปนประเด็นที่กระทรวงฯ ใหความสําคัญ
มาโดยตลอด โดยไดกําหนดนโยบายเพ่ือสงเสริมสถานประกอบการสูอุตสาหกรรมสีเขียวและการอยูรวมกันอยางเปนสุข
ระหวางอุตสาหกรรมกับชุมชน สงเสริมการพัฒนาสูการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สงเสริมการวิจัยพัฒนาและ
การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อจัดการกากอุตสาหกรรม สนับสนุนความรวมมือระหวางโรงงานกับชุมชนโดยรอบในการ
สรางจิตสํานึกและกํากับดูแลปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอม ตลอดจนอํานวยความสะดวกใหกับนักลงทุนและผูประกอบ
การอยางรวดเร็ว โปรงใส และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
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  แผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรม

 กระทรวงอุตสาหกรรมไดจัดทํา “แผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในระยะ 20 ป (พ.ศ. 2555-
2574)” โดยกําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย “มุงสูอุตสาหกรรม สรางสรรคที่สมดุลและยั่งยืน”
(Sustainable Industry) โดยมีเปาหมายแบงเปน 3 ระยะ ไดแก

1) ระยะสั้น : 1-5 ป (Knowledge Base Industry) เปนการสรางความพรอมใหกับประเทศไทย
ในการกาวไปสูการเปนฐานการผลิตและบริการในภูมิภาคอาเซียน โดยเนนการนําเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ 
มาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ

2) ระยะกลาง : 10 ป (Innovative Industry) เปนการมุงเนนการพัฒนาตอเน่ืองจากการพัฒนาฐาน
ความรูเพ่ือนํามาตอยอดในการพัฒนาภาคการผลิตและสินคา เนนการผลิตสินคาที่ตองใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การปรับบทบาทประเทศไทยใหเปนตัวกลางในการบริหารจัดการระบบหวงโซการผลิตในภูมิภาคใหเปนที่ยอมรับ
ในอาเซียนและภูมิภาคเอเชีย
 3.) ระยะยาว : 20 ป (Sustainable Industry) เปนการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสูระดับโลก โดยเนนพัฒนา
ตราสินคา และการสรางเครือขายการผลิตและการบริการในภูมิภาคอ่ืนๆ ทั่วโลก อีกทั้งยังเนนการพัฒนาผูประกอบการ
ไทยเพ่ือใหมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการพัฒนาไปสูการแขงขันในระดับโลก

 ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสูความยั่งยืน

 ในการขับเคลื่อนงานของกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใตวิสัยทัศน “มุงสูการพัฒนาอุตสาหกรรมอยาง
ยั่งยืน และสามารถแขงขันไดในตลาดโลก เพ่ือผูประกอบการและประชาชน” ไดกําหนดแผนยุทธศาสตรกระทรวง
อุตสาหกรรม ป พ.ศ. 2555 - 2558 ที่สอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) พ.ศ. 2556 - 2561 
และแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย อันประกอบดวย 5 ยุทธศาสตรหลัก ไดแก 

1. การเช่ือมโยงอุตสาหกรรมสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และปรับโครงสรางการผลิตสูอุตสาหกรรมฐานความรู้ โดยการสรางความ
พรอมและพัฒนาศักยภาพภาคอุตสาหกรรมใหมีคุณคาในเชิงสรางสรรค นําครัวไทย
สูครัวโลกและเปนเมืองแฟชั่น เช่ือมโยงภาคอุตสาหกรรมสูอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ
อาเซียนและเขตเศรษฐกิจอืน่ๆ สวนการปรับโครงสรางภาคการผลิต จะเนนสนับสนนุ 
อุตสาหกรรม ใหมีการพัฒนาบนพื้นฐานองคความรู เพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดการใช
แรงงานภาคอุตสาหกรรม 

2. การสงเสริมการลงทุนและพัฒนาปจจัยแวดลอมใหเอ้ือตอการประกอบธุรกิจและพัฒนา
อุตสาหกรรม โดยสงเสริมการลงทุนไทยทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งการลงทุนจากตางประเทศ เพื่อสรางความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ จัดการพื้นที่อุตสาหกรรม (Zoning Planning) อยางเหมาะสม ผลักดันการแกไข/ปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม เพ่ือลดอุปสรรคและตนทุนในการประกอบธุรกิจและสงเสริมการยกระดับ
ของภาคอุตสาหกรรม จัดตั้งกองทุนและเช่ือมโยงการใชประโยชนจากกองทุน ตลอดจนพัฒนาระบบขอมูลเชิงลึก
ดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่อเตือนภัยและประกอบการตัดสินใจลงทุน

3. การเสริมสรางขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก
โดยเพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีศักยภาพมากข้ึน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
ของภาคอุตสาหกรรมใหมีความไดเปรียบในการแขงขัน พัฒนามาตรฐานระบบและผลิตภัณฑ รวมถึงการบังคับใชเพื่อให
เกิดความปลอดภัยตอประชาชนและเอื้อตอการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม สรางเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) อุตสาหกรรม 
สนับสนุนและผลักดันการเตรียมกําลังคนเขาสู ภาคอุตสาหกรรมใหมีจํานวนเพียงพอและมีทักษะที่สอดคลองกับ
ความตองการของอุตสาหกรรมแตละสาขา ตลอดจนผลักดันใหมีการวิจัยพัฒนา/การออกแบบในเชิงพาณิชย และผลักดัน
การเพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม

4. การสงเสริมสถานประกอบการสูอุตสาหกรรมสีเขียว โดยสงเสริมสถานประกอบการใหมีการพัฒนา
กระบวนการผลิตและยกระดับการไดรับการรับรองเปนอุตสาหกรรมสีเขียว พัฒนาปจจัยแวดลอมเพ่ือผลักดันและจูงใจ
ใหสถานประกอบการมีการปรับปรุงไปสูมาตรฐานสีเขียว ตลอดจนพัฒนาเครือขายเฝาระวังและจัดการผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทองถิ่นและชุมชน 
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5. การพัฒนาสมรรถนะองคกรเพ่ือสนองตอบความตองการของผูประกอบการและประชาชน
โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร การจัดการองคความรูดานการอุตสาหกรรมเพ่ือยกระดับศักยภาพการปฏิบัติงาน 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองคกรใหสามารถพัฒนา/ผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนและมีความพรอมในการ
เขาสูประชาคมอาเซียน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการบริหารและบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
สรางระบบบูรณาการการดําเนินงานกับพันธมิตรท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน รวมท้ังสงเสริมธรรมาภิบาลและสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติราชการ เพื่อตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม 

 กระทรวงอุตสาหกรรม มุงเนนใหความสําคัญกับการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและโครงการท่ีสามารถ
ตอยอดความคิดไปสูการเกิดผลกระทบตอผูประกอบการและประชาชนไดในวงกวาง โดยมีประเด็นนโยบายสําคัญ 
ประกอบดวย 

1) การสรางความเขมแข็งใหผู ประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) โดยสงเสริม
และพัฒนาผูประกอบการ SMEs ใหเขมแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถดานเทคโนโลยี และเปดกวางสําหรับ
การนําไปใชตอยอดขยายผลในอุตสาหกรรม รวมท้ังการพัฒนาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมและการพัฒนาบุคลากร 
เพื่อใหผูประกอบการสามารถนําไปปรับใชในการพัฒนาศักยภาพการแขงขันของตน 

2)  การพัฒนาสินคา 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ (OTOP) โดยสงเสริมและพัฒนาสินคาหนึ่งตําบล
หน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) ใหมีความหลากหลาย สรางความแตกตางของผลิตภัณฑ และเพิ่มชองทางจําหนายผลิตภัณฑ
ในประเทศ และตางประเทศ สรางมูลคาเพ่ิม (Value Added) ใหกับสินคา การสงเสริมอุตสาหกรรมสรางสรรค
เชิงวัฒนธรรม (Creative and Cultural Industry) รวมถึงการพัฒนาตอยอดสินคา OTOP ในเชิงพาณิชย โดยพัฒนา
การออกแบบ มาตรฐาน การประชาสัมพันธและการตลาดเพ่ือขยายโอกาสทางการตลาดเขาสูกลุมประเทศประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

3)  เรงรัดนโยบายครัวไทยสูครัวโลก ใหประเทศไทยเปนฐานการผลิตอาหารที่สําคัญของโลก ดวยการ
ยกระดับกระบวนการผลิตและเพ่ิมความเขมงวดในการตรวจสอบมาตรฐาน การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ
ใหเหมาะกับกลุมผูบริโภค การขยายชองทางการตลาดและสรางความเชื่อมั่นของอาหารไทย รวมทั้งสงเสริมการสราง 
Brand อาหาร นอกจากน้ี ยังมุงเนนการสงเสริมอาหารฮาลาลของไทยใหเปนที่รูจักในตลาดโลกมากข้ึนดวย

 4)  สงเสริมใหไทยเปนศูนยกลางการผลิตเสื้อผา เคร่ืองแตงกาย 
อัญมณีและเคร่ืองประดับ ทั้งดานการผลิตและการจําหนาย ในระดับภูมิภาค
และขยายสูระดับโลก ดวยการสงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคา และพัฒนา
เทคนิคการผลิตใหสามารถลดการสูญเสียวัตถุดิบ รวมท้ังสงเสริมใหมีการพัฒนาดาน 
Fashion Design แบบครบวงจร และพัฒนาชองทางการตลาดใหกับผูประกอบการ 
โดยเฉพาะ SMEs ใหสามารถเขาถึงแหลงตลาดในตางประเทศมากขึ้น
 5)  สรางระบบเตือนภัยเศรษฐกิจลวงหนาให ผู ประกอบการ
โดยจัดทําระบบเตือนภัยเศรษฐกิจลวงหนาสําหรับผูประกอบการและผูที่เกี่ยวของ
ผานทางระบบ Industrial Intelligence Unit (IIU) 

6) สงเสริมใหเกิดการลงทุนใหม ทั้งในไทยและตางประเทศโดยเฉพาะเพ่ือนบาน เพื่อใหไทยเปนศูนยกลาง 
(Hub) ของการลงทุนของภูมิภาค และเช่ือมตอกับระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกและตะวันออก และเหนือใต (East-West 
and North-South Economic Corridor) โดยเฉพาะในพ้ืนที่บริเวณชายแดน เชน พื้นที่พุนํ้ารอนที่เชื่อมไปสูนิคมฯ 
ทวายของประเทศเมียนมาร หรือ พื้นที่แมสอด จังหวัดตาก เปนตน

7) สรางฐานการลงทุนไปสู ภูมิภาค ดวยการสงเสริมใหนักลงทุนไทยไปลงทุนในประเทศเพื่อนบาน
และตางประเทศ รวมทั้งวางแผนการจัดหาและพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแหงใหมในแตละภูมิภาคที่มีความเหมาะสม 
เพื่อรองรับกับการลงทุนท่ีจะเกิดขึ้น 

8) การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดระหวางเขตอุตสาหกรรมกับชุมชน โดยสนับสนุนความรวมมือ
ระหวางโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชนโดยรอบ ในการสรางจิตสํานึก และกํากับดูแลปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอม
ยุติความขัดแยงระหวางชุมชนกับโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนอํานวยความสะดวกใหกับนักลงทุนและผูประกอบการ
อยางรวดเร็ว โปรงใส 
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9) กํากับดูแลเร่ืองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โดยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการกํากับ
ควบคุมมาตรฐานสินคา เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภคจากสินคาที่ผลิตหรือนําเขาไมไดมาตรฐาน และดําเนินงาน
เชิงบูรณาการในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน เชน มาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) การพัฒนาหองปฏิบัติการทดสอบ 

10) การเรงสํารวจแหลงแรที่สําคัญเพ่ิมเติม เชน ทองคํา โพแทชหินนํ้ามัน ซึ่งนอกจากจะได
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจจากตัวแรโดยตรงแลว ยังเปนการลดการพึ่งพิงการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ เชน แรโพแทช 
ที่มีความจําเปนและสําคัญตอการผลิตปุยและเคมีภัณฑหลายชนิด ซึ่งในปจจุบันประเทศไทยมีการนําเขากวา 500,000 
ตันตอป หากมีการเรงสํารวจก็จะชวยลดการนําเขาลงไดมาก

ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

 นอกเหนือจากนโยบายเรงดวนที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลแลว จากยุทธศาสตรประเทศ (Country 
Strategy) พ.ศ. 2556-2561 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ภายใตการเติบโตรูปแบบใหม (New Growth Model) 
ซึ่งประกอบดวย 4 ประเด็นสําคัญ ไดแก 1) การเติบโตและแขงขันได  (Growth and Competitiveness) 2) การลดความ
เหลื่อมลํ้า (Inclusive Growth) 3) การเติบโตอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (Green Growth) และ 4) การสรางสมดุล
และปรับระบบบริหารจัดการภายในภาครัฐ (Internal Process) กระทรวงอุตสาหกรรม ไดกําหนดแนวทางดําเนินการ
ภายใตยุทธศาสตรประเทศ โดยเฉพาะในประเด็นท่ีไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานเจาภาพบูรณาการ ดังนี้

 ● แนวทางภายใตประเด็น Growth and Competitiveness ไดแก
1)  การจัดทาํแผนทีก่ารใชทีดิ่นเพ่ืออตุสาหกรรม มโีครงการสําคญั ไดแก โครงการพัฒนาพืน้ทีอ่ตุสาหกรรม

อยางมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน มุงเนนพื้นท่ีที่มีการเติบโตของอุตสาหกรรมในระดับสูงและพื้นที่อุตสาหกรรม
หนาแนน โดยกําหนดแผนและแนวทางการพัฒนาในอุตสาหกรรมนํารอง เชน พลาสติก วัสดุอุปกรณการแพทย

2) การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแตตนนํ้าถึงปลายนํ้า ครอบคลุมตั้งแตตนนํ้า โดยการพัฒนาวัตถุดิบ 
บุคลากรภาคเกษตร การวิจัยสายพันธุ พัฒนามาตรฐานวัตถุดิบ กลางน้ํา โดยการพัฒนาบุคลากร/สถานประกอบการ
แปรรูป การวิจัยเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานการแปรรูปและการผลิต และปลายน้ํา โดยการสราง
ตราสนิคา สรางภาพลักษณ เพิ่มชองทางการจําหนาย และการประชาสัมพันธ 

3)  การกําหนดและสงเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต โดยบูรณาการการดําเนินงานรวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของอยางตอเน่ือง โดยมีกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย อาทิ อุตสาหกรรมชีวภาพ (เคมี/วัสดุ/พลาสติกชีวภาพ) 
อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ เปนตน

4) การนําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยมาเพ่ิมมูลคา มีโครงการสําคัญ ไดแก 
โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใชทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญา มีเปาหมายเพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาเครือขายสรางสรรค พัฒนาศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการของผูผลิต รวมทั้งสงเสริม
ดานการมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑชุมชน

5)  การเพ่ิมขีดความสามารถให SMEs และ OTOP สูสากล มีโครงการสําคัญ ไดแก 
โครงการพัฒนาผลิตภาพ SMES และ OTOP ซึ่งมีเปาหมายในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการแขงขันของ SMEs และ OTOP ทั้งในอุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ 
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต โดยการจัดตั้งศูนยทดสอบและวิจัยพัฒนายานยนตและชิ้นสวน
ยานยนต โครงการเตรียมความพรอมภาคอุตสาหกรรมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งการเตรียมความพรอม
ผูประกอบการและธุรกิจอุตสาหกรรม และการเตรียมความพรอมดานการมาตรฐาน โครงการยกระดับความสามารถ
การบริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานของภาคอุตสาหกรรม เพื่อลดตนทุนโลจิสติกสภาคอุตสาหกรรม และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานของภาคอุตสาหกรรม 

6)  การเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของสินคา บริการและการลงทุนเพื่อเชื่อมโยงโอกาส
จากอาเซียน มีโครงการสําคัญ ไดแก โครงการสงเสริมและพัฒนาการลงทุนไทยในตางประเทศ 

● แนวทางภายใตประเด็น Green Growth ไดแก การพัฒนาตัวอยางเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
มีโครงการสําคัญ ไดแก โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีพื้นที่อุตสาหกรรมเปาหมาย ครอบคลุมพื้นที่
ที่มีอุตสาหกรรมหนาแนนและพื้นที่ใกลเคียง รวมทั้งพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงกลุมนิคมอุตสาหกรรม
และทาเรือในพื้นที่มาบตาพุด
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การเตรียมความพรอมภาคอุตสาหกรรมเขาสูประชาคมอาเซียน

 กระทรวงอุตสาหกรรมมีแผนงาน/โครงการสําคัญตางๆ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC : ASEAN Economic Community) ทั้งดานการพัฒนา SMEs การสรางเครือขายพันธมิตรธุรกิจ 
การยกระดับคุณภาพสินคาสู มาตรฐานสากล การสงเสริมการลงทุน และการเตรียมโครงสรางพื้นฐาน โดยไดเสนอ 
“โครงการเตรียมความพรอมภาคอุตสาหกรรมในการเขาสู AEC” เปนหนึ่งในโครงการสําคัญ (Flagship Project) 
ภายใตยุทธศาสตรประเทศ ประกอบดวย 
 1) การเตรียมความพรอมผู ประกอบการและธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อรักษาฐานอุตสาหกรรมเดิม
ใหอยู รอดและยังคงขีดความสามารถการแขงขันในระดับสากลไว ดวยการใหคําปรึกษาแนะนําในการพัฒนากลยุทธ
เพื่อปรับตัวในการดําเนินธุรกิจทั้งในเชิงรับและเชิงรุก การยกระดับความรูและทักษะในการปฏิบัติงานใหแกพนักงาน
ภาคอุตสาหกรรม การสงเสริมการตลาด รวมท้ังการสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศในสาขาอุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพ อันเปนการขยายโอกาสทางการคา การบูรณาการความรวมมือทางธุรกิจ และสงเสริมให SMEs ไทยออกไป
ลงทุนในตางประเทศมากยิ่งขึ้น 
 2)  การเตรียมความพรอมดานการมาตรฐาน โดยการศึกษาขอมูลดานมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง
กฎระเบียบทางวิชาการท่ีเก่ียวของกับการนําเขา-สงออก ในสาขาอุตสาหกรรมท่ีไทยมีความไดเปรียบ เชน อุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ งหม ผลิตภัณฑยาง และพลาสติก จัดทําแนวทางการปฏิบัติตามขอกําหนดดานมาตรฐานและ
การตรวจสอบรับรองใน AEC ในสาขาอุตสาหกรรมที่ไทยมีความไดเปรียบดังกลาว รวมทั้งยกระดับและปรับปรุง
หองปฏิบัติการวิเคราะหทดสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของไทยใหมีศักยภาพ และมีความสามารถในการทดสอบผลิตภัณฑ
ไดหลากหลายรองรับความตองการของผูประกอบการ เพื่อพรอมกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อยางมั่นคง
 นอกจากโครงการสําคัญขางตนแลว กระทรวงอุตสาหกรรมยังใหความสําคัญและมีการดําเนินงานเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมไทยรองรับการเขาสู AEC ตลอดจนการเช่ือมโยงไปสูเอเชียในประเด็นดังตอไปนี้
 1) การยกระดับเครือขายฐานการผลิต การบริการ และการตลาด โดยใชศักยภาพของประเทศ
ในดานตางๆ เพ่ือสรางโอกาสในตลาดโลก จากเปาหมายท่ีกําหนดใหประเทศไทยมุงสูการเปนเครือขายฐานการผลิต 
บริการ และการตลาด โดยการเชื่อมโยงทรัพยากร และศักยภาพทางดานการผลิตจากประเทศในกลุมอาเซียน/ภูมิภาคเอเชีย 
เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการผลิตของประเทศไทย สงผลใหตองมีการเตรียมความพรอม โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาศักยภาพ
และความพรอมของผูประกอบการ ในการรองรับการเปล่ียนแปลงจากกระแสโลกาภิวัตน การแขงขันทางการคาในระบบเสรี 
รวมถึงการแขงขันการขยายตลาดที่มีความเขมขนสูง
 2) การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ดวยการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานใหแข็งแกรง
ยิ่งขึ้น รวมท้ังพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมใหมในทุกภูมิภาคท่ีเหมาะสม เพื่อสงเสริมภาคอุตสาหกรรมการผลิตและรองรับ
การลงทุนดานอุตสาหกรรมที่ไมกอมลพิษ ตลอดจนสงเสริมการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ดวยการกําหนด
พื้นท่ีชายแดนท่ีมีศักยภาพ เพ่ือใหอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขนสามารถยายฐานการผลิตไปในพื้นที่ที่มีศักยภาพ

3) การเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity Improvement) ของภาคอุตสาหกรรม โดยมุ งเนนการเพิ่ม
ขีดความสามารถของ SMEs ทั้งมาตรการทางการเงิน ในการใหสินเช่ือและการค้ําประกันสินเช่ือแก SMEs เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
ในการผลิต มาตรการในการพัฒนาทักษะแรงงาน รวมท้ังมาตรการทางภาษี เพื่อชวยลดหยอน ภาระภาษีใหแก
ผูประกอบการท่ีตองการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

4) การวิจัยและพัฒนา (Research & Development : R&D) ซึ่งนับวาเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญ
ในการนําพาประเทศใหกาวไปสูสังคมฐานความรู โดยจะตองเช่ือมโยงภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาเขาหากันใหได 
เพื่อใหงานวิจัยตางๆ สามารถตอบโจทยของผูประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5) การเขาถึงแหลงเงินทุนและการสงเสริมการลงทุน ที่เหมาะสม โดยอาเซียนจะเปนโอกาสการลงทุน
ทั้งขาเขาและขาออกที่ดีของไทย สําหรับการลงทุนขาออกนั้น การที่อาเซียนเปดเสรีการลงทุนมากขึ้น จะทําใหนักลงทุนไทย
สามารถเขาไปลงทุนในแหลงที่เหมาะสม เพื่อหาวัตถุดิบ แรงงาน หรือตลาดใหมๆ ได

6) การปรับแกไขกฎระเบียบ ที่เปนอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ ใหมีความคลองตัวมากขึ้น รวมทั้งใหมีความ
สมดุลระหวางกฎระเบียบขอบังคับดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 
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 7) การสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมและอุตสาหกรรมสีเขียว (CSR and Green Industry)
โดยภาครัฐทําหนาที่กํากับดูแล ในขณะท่ีภาคธุรกิจตองเขามาเปนสวนสําคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดลอม บนพื้นฐานของความรับผิดชอบตอสังคมหรือ CSR ทั้งในกระบวนการดําเนินธุรกิจ (CSR in Process) 
และกิจกรรมรณรงคดานตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม รวมท้ังการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว 
(Green Industry) เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนตอไป

8) การยกระดับศักยภาพผูประกอบการ และพัฒนาไปสูคลัสเตอรอุตสาหกรรมเพื่อสรางใหเกิดความ
เขมแข็งที่ยั่งยืน การพัฒนาศักยภาพดานการแขงขันใหแกผูประกอบการ มีแนวทางดําเนินงาน อาทิ การสรางความเขมแข็ง
ของผู ประกอบการ SMEs โดยเนนการปรับปรุงประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตเพ่ือพัฒนาคุณภาพสินคา 
เนนการยกระดับการผลิตไปสูมาตรฐานสากล การสงเสริม การสรางทรัพยสินทางปญญา และการสนับสนุนการสราง
นวัตกรรม สวนการยกระดับเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรม มีแนวทางดําเนินงาน อาทิ การพัฒนาประสิทธิภาพ
และผลิตภาพแกผู ประกอบการ รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการกระบวนการผลิตและการเชื่อมโยงการผลิต
ภายในคลัสเตอร และการสงเสริม/พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมใหม คลัสเตอรกลุมอุตสาหกรรมอนาคต และคลัสเตอร
อุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงภาคการผลิตกับภาคบริการ เชน คลัสเตอรกลุมอุตสาหกรรมสีเขียว (เชน พลังงานทดแทน/สะอาด 
การคัดแยกวัสดุเพ่ือรีไซเคิล) คลัสเตอรกลุมอุตสาหกรรมสุขภาพ (เชน อาหารสุขภาพ เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย 
เภสัชภัณฑ) เพ่ือตอบสนองตอทิศทางการพัฒนาภายใตบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไปสูการใหความสําคัญกับการเติบโตสีเขียว
และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 อุตสาหกรรมไทยในอีก 5 ปขางหนา 

 บริบทของการเปล่ียนแปลงปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมในอนาคต ไดแก การใหความสําคัญ
กับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาค เชน ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC : ASEAN Economic Community) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากรโลก ซึ่งสงผลใหประชากรผูสูงอายุ
เพิ่มขึ้น ในขณะที่ประชากรวัยทํางานมีจํานวนลดลง รวมทั้งปญหาวิกฤตพลังงานและอาหารท่ีจะเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง 
สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงในรูปแบบตางๆ อาทิ รูปแบบของตลาด การแขงขัน การสรางความรวมมือ ความตองการ
ที่เปลี่ยนแปลงไป รูปแบบกฎระเบียบ การพัฒนาทางเทคโนโลยี และสภาวะแวดลอมของสังคม ซึ่งบริบทการเปลี่ยนแปลง
ขางตน จะสงผลใหเกิดพลวัตรของโลกใหม คือ เกิดการรวมตัวกันของตลาดที่มีการกระจายตัวในแตละพื้นที่มาเปน
ตลาดกลาง มีการรวมมือกันระหวางนานาประเทศในดานการผลิต/บริการ เกิดการสรางมาตรฐานของโลก ซึ่งเปนที่ยอมรับ
ในวงกวาง และมีมาตรการปองกันความเส่ียงรวมกัน รวมท้ังการรักษาส่ิงแวดลอมของโลกรวมกัน ซึ่งจะสงผลให
การเติบโตของอุตสาหกรรมไทยในระยะตอไป ตองเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับบริบทใหมของโลก ดังนี้

1) การผลิตที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอมและสังคม โดยการพัฒนา
กระบวนการผลิตจะคํานึงถึงสภาพแวดลอมและความสะอาด (Environmental 
Friendly - Green and Clean) ซึ่งในปจจุบันไดมีการคํานึงถึงประเด็นเหลาน้ี
อยางกวางขวาง โดยเฉพาะการสรางสังคมและอุตสาหกรรมท่ีมีปริมาณการปลอย
คารบอนตํ่า (Low Carbon Society) การสรางสังคมที่มีความพรอมในการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Resil ience Society) 
และอุตสาหกรรมที่ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม (Green Industry) 
 2) การแขงขันของอุตสาหกรรมที่มุงเนนการสรางความยอมรับ
ในเร่ืองมาตรฐาน โดยยึดหลักความรับผิดชอบตอสังคม โดยแตละประเทศจะมี
การกําหนดเงื่อนไขกฎระเบียบท่ีแตกตางกันไป ทั้งในการนําเขาและสงออกสินคา 
อยางไรก็ตาม ภายใตบริบทใหมที่สินคาและบริการสามารถเคลื่อนยายไดโดยอิสระ และไมจําเปนตองคํานึงถึงขอบเขต
ของประเทศ สงผลใหการกําหนดนโยบายและการพัฒนาดานมาตรฐานของประเทศ ตองเปนไปในทศิทางทีส่อดคลองกับมาตรฐาน
ระหวางประเทศมากขึ้น 

3) การใชเทคโนโลยีและภูมิปญญาในการเพ่ิมมูลคาใหกับสินคา โดยเนนการสรางความสามารถในการแขงขัน
ของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะดานการประยุกตใชเทคโนโลยี และฐานความรู (Knowledge Based) ซึ่งเปนพ้ืนฐาน
ที่สําคัญในการพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรม โดยอาศัยองคความรูที่มีอยูเดิมในแตละอุตสาหกรรม มาบูรณาการรวมกับ
องคความรูและเทคโนโลยีใหม ทําใหเกิดการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอยางย่ังยืน และรองรับความเปล่ียนแปลง
ตามกระแสความตองการในยุคโลกาภิวัตน
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4) การสรางเครือขายความรวมมือ (Collaborative 
Network/Cluster) ในแตละอุตสาหกรรม เพื่อสงเสริมใหเกิดความ
รวมมือในการชวยเหลือและพัฒนาของแตละอุตสาหกรรม โดยเนน
การปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเปนอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมท้ัง
การสรางเครือขายความรวมมือที่มีความเช่ียวชาญพิเศษเฉพาะดาน ทั้งนี้ 
การสรางเครือขายดังกลาวไมเพียงแตจะผลักดนัใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการผลิตรวมกันของเครือขายผูประกอบการเทานั้น แตยังเปนการกระตุน
ใหเกิดการแขงขันกันยกระดับศักยภาพของแตละสถานประกอบการ
ใหทัดเทียมกับสถานประกอบการอ่ืนๆ ในเครือขาย ซึ่งจะสามารถเช่ือมโยง
เขาสูการแขงขันในระดับนานาชาติตอไป

5) เช่ือมโยงการผลิตเปนเครือขายภายในอุตสาหกรรม 
และระหวางอุตสาหกรรม ใหมีการผนึกพลังในการผลิตโดยใชหวงโซ

การผลิตเช่ือมโยงกับประเทศตางๆ ภายใตรูปแบบการผลิตใหม (New Mode of Production Through Global Value 
Chain) ซึ่งปรับจากรูปแบบการผลิตเดิมที่เนนการสรางหวงโซอุปทานภายในประเทศไปสูการสรางฐานการผลิตรวมกัน
ในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ การผลิตแตละสวนที่เกิดขึ้นในแตละประเทศ จะสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ
ตางๆ ได บนพื้นฐานการบริหารจัดการเพื่อหาแหลงวัตถุดิบหรือแหลงผลิตที่มีราคาต่ําและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

6) การสรางความสามารถหลักเฉพาะดานที่มีความสามารถสูงสุด (Focus on Specialized Core 
Competency) โดยการปรับเปล่ียนจากการจางผลิตท่ีขึ้นอยูกับกําลังการผลิตของผูประกอบการแตละรายไปสู
การจางผลิตที่พิจารณาจากความเชี่ยวชาญของผู ประกอบการเปนสําคัญ ความไดเปรียบในการแขงขันปรับจากเดิม
ที่ขึ้นอยูกับความคุมคาดานราคา (Economies of Scale) มาเปนขึ้นอยูกับความสามารถในการปรับตัว (Economies 
for Flexibility) รวมทั้งการกําหนดมาตรฐานการผลิตจะขึ้นอยูกับมาตรฐานสากล แทนที่จะเปนการผลิตภายใตมาตรฐาน
ของแหลงผลิตเชนเดิม ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในการพัฒนากระบวนการผลิตใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ จะตองใหความสําคัญเพิ่มเติมกับศักยภาพของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 
เนื่องจากการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการกลุมนี้ จะเปนการพัฒนารากฐานท่ีสําคัญของอุตสาหกรรม ทั้งในดาน
วัตถุดิบ การผลิต และการตลาด ใหสามารถกาวไปสูการแขงขันในระดับนานาชาติไดอยางเขมแข็งและยั่งยืนตอไป

7) การใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยคํานึงถึงความเส่ียงในดานตางๆ โดยเฉพาะทางดาน
ความม่ันคง และความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากปจจัยที่สงผลกระทบ ไมวาจะเปนการโยกยายฐานการผลิต ความกาวหนา
ของเทคโนโลยี รวมถึงการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอมโลก ซึ่งเปนปจจัยหลักสําคัญท่ีสงผลใหรูปแบบและโครงสราง
การผลิตตองมีการปรับตัว และมีการวางแผนเพ่ือรับมือกับสถานการณตางๆ ที่จะเกิดขึ้นไดโดยไมสงผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมมากนัก
 8) รูปแบบการเขาถึงตลาดผานชองทางใหม จากแนวโนมการรวมประเทศในบริบทใหมที่จะเกิดขึ้น 
สงผลใหประเทศตางๆ มีการปรับเปล่ียนโครงสรางทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมใหเหมาะสมกับกระแสการเปล่ียนแปลง
มากข้ึน รวมถึงประเทศเกิดใหมที่มีแนวโนมเพ่ิมจํานวนข้ึน จึงเปนโอกาสอันดีในการสรางตลาดใหม โดยการเขาถึง
ตลาดเหลานี้จําเปนตองอาศัยความรวดเร็ว ภาพลักษณในการสรางตลาด รวมไปถึงชองทางในการกระจายสินคา ทั้งนี้
เพื่อสรางฐานการแขงขันของอุตสาหกรรมใหมีความเติบโตมากยิ่งขึ้น

 การพัฒนาอุตสาหกรรมอยางสมดุลและยั่งยืน จะทําใหผู ประกอบการสามารถแขงขันได เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมของประเทศเจริญเติบโต สังคมเกิดความเจริญกาวหน า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ ดี
และดํารงชีวิตอยางมีความสุข



 ปลัดวิทูรยฯ ที่ผมรูจัก...ดวยรักและนับถือ

 ผมรู จักช่ือเสียงทานปลัดวิฑูรยฯ กอนที่จะเห็นหนาคาตาตัวจริง เพราะมี
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาแหงหนึ่งท่ีผมไปสอนหนังสือ ถามวา อาจารยอยูกระทรวง
อุตสาหกรรม รูจักอาจารยวิฑูรยฯ มั้ย ทานตัวใหญๆ ผมจะตอบวาไมรูจักก็กระไรอยู 
จึงเพียงตอบไปสั้นๆ วา ครับๆ
 นั่นเปนปฐมบทท่ีผมตองกลับมาหาขอมูลวาอาจารยวิฑูรยฯ เปนใคร 
จึงไดรูวาอาจารยวิฑูรยฯ ทานเปนกูรูดานวิศวกรรมความปลอดภัยนั่นเอง ทํางาน
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม แตจนแลวจนรอดก็ยังไม ได พบตัวจริงเสียที ก็ได 
แตหาหนังสือ บทความท่ีทานเขียนมาอานประดับความรู อันเปนประโยชนตอ
การทํางานดานสงเสริมพัฒนาและใหคําปรึกษา SMEs ของผมที่กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม
 จนกระท่ังป 2542  ยุคปรับโครงสรางเศรษฐกิจจากวิกฤตตมยํากุง จึงไดพบ
ตัวจริงทานปลัดวิฑูรยฯ ดวยทานไปชวยราชการหนาหองทานสุวัจน ลิปตพัลลภ 
ที่เขามาเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม และขณะนั้นผมไดรับมอบหมาย
จากทานปลัดฯ มนู เลียวไพโรจน ใหยกราง พรบ.สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม จัดตั้ง สสว. เปนสภาพัฒนของ SMEs  ดําเนินการจัดตั้งธนาคาร SMEs  
และสถาบันพัฒนา SMEs (SMEs University/Academy) หรือ สพว. (ISMED) 
ตลอดจนการจัดทําแผนแมบทการพัฒนา SMEs ภาคอุตสาหกรรม (ฉบับแรก) 
ซึ่งเรื่องตางๆ เหลานี้ตองเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเรงรัดผลักดัน 
ก็ไดอาศัยทานปลัดวิฑูรยฯ ใหคําแนะนํา ประสานและสรุปเรื่องเสนอรัฐมนตรี 
จนดําเนินการสําเร็จเรียบรอยในระยะตอมา 
 ตั้งแตป 2548 เปนตนมา ผมไดมีโอกาสทํางานใกลชิดกับทานปลัดวิฑูรยฯ 
มากขึ้น ในฐานะผูบริหารระดับสูง ในสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและกรม
ตางๆ ที่ทานและผมไดรับมอบหมาย ป 2550 - 2551 ผมไดรับตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขณะที่ทานปลัดวิฑูรย ฯ เปนอธิบดีกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร และอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในชวงนี้ 
ผมไดรเิร่ิมใหมกีารศกึษาแนวทางการปรับโครงสรางอตุสาหกรรมในระยะ 20 ปขางหนา 
และงานชิ้นนี้เปนจุดเริ่มตนท่ีนําไปจัดทําแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรม ระยะ 
20 ป ซึ่งทานปลัดฯ ไดผลักดันตอจนเปนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมของกระทรวง
อุตสาหกรรม ในสมัยท่ีทานเขารับหนาที่เปนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อป 2552  
โดยแผนฉบับนี้มุ งสรางสรรคการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู ความยั่งยืน และ
ทานปลัดวิฑูรยฯ ก็ไดดําเนินการอยางแข็งขันผานโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 
(Green Industry) ซึ่งผมเห็นวาเปนผลงานช้ินเอกของทาน ซึ่งพวกเราจะไดชวยกัน
สานตอ ตอไป

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(อดีตผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ป 2551-2552)

นายอาทิตย  วุฒิคะโร

สัมภาษณพิเศษ
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ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี ยังไดมอบหมายใหขับเคลื่อนโครงการตางๆ เพื่อเตรียม
ความพรอมของผู ประกอบการไทย ใหสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของประเทศที่กําลังกาวสูระบบเศรษฐกิจสมัยใหม ภายใตระบบการคาเสรียุคใหม 
กลยุทธที่ผู นํากระทรวงอุตสาหกรรมทานนี้ นํามาใชในการพัฒนาผู ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จึงมุ งเนนไปท่ีการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันสูระดับสากล เพื่อยกระดับศักยภาพของผูประกอบการไทย และสรางโอกาส
ทางการคาการลงทุนที่จะขยายตัวตอไป
  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม รูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งท่ีไดรวมงานกับดร.วิฑูรย 
สิมะโชคดี ในฐานะผูบริหารสูงสุดขององคกร บทบาทของทานในการช้ีนํานโยบาย
จากภาคอุตสาหกรรมไปสู ผู ประกอบการ สงผลใหธุรกิจอุตสาหกรรมของไทย
ทั้งการผลิต การคา และการบริการสามารถเติบโตอยางแข็งแกรงในเวทีสากล 
จวบจนถึงปจจุบันนี้

นางอรรชกา  สีบุญเรือง
อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
(อดีตผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ป 2548-2551)

กรมสงเสริมอุตสาหกรรมขานรับนโยบายของ ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใตภารกิจการสงเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจ
ชุมชน เพ่ือใหมีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เปนเลิศ
และมีความยั่งยืนสูสากล หลายนโยบายของผูบริหารระดับสูงสุดทานนี้ 
ไดถูกนํามาสานตอจนกอใหเกิดโครงการที่เปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง
และขยายขอบเขตออกไปอยางกวางไกลทั้งในประเทศและตางประเทศ

สัมภาษณพิเศษ

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 27วารสาร



ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ดร.สมชาย  หาญหิรัญ

สัมภาษณพิเศษ

ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี: ผูวางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ยั่งยืน

 ตลอดระยะเวลาของการทําหนาที่ดานนโยบายอุตสาหกรรมมากวา 20 ป 
ผมมองเห็นวิสัยทัศนของผูนําองคกรหลายๆ ทานที่มีแนวทาง แนวคิด และแนวปฏิบัติ
ที่แตกตางเปนเอกลักษณของแตละทาน แตสําหรับอาจารยวิฑูรย สิมะโชคดี 
(เปนคําที่ผมเรียกทานปลัดฯ มาตลอดต้ังแตไดรู จักทาน) ทานมีแนวคิดที่แตกตาง
ออกมาอยางชดัเจน ในการมองถึงการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีอยูรอบๆ ภาคอุตสาหกรรม 
วาส่ิงตางๆ เหลานี้จะเปนตัวกําหนดโจทยที่ยุ งยาก ซับซอน ที่คนท่ีเกี่ยวของกับ
ภาคอุตสาหกรรมตองหาทางออกใหได และท่ีสําคัญท่ีสุดตองอานและคาดการณโจทย
ใหไดกอนท่ีโจทยจะเกิดข้ึนมา และน่ันคือ วิสัยทัศนและแนวคิดของนักยุทธศาสตร
ชั้นครู ที่ใหความสําคัญกับการวางแผนถึงสิ่งที่คาดวาจะเกิด มากกวาคิดวาจะทําอยาง
ไงกับสิ่งท่ีเกิดแลว และทิศทางของการวาดอนาคตของอุตสาหกรรมในฐานะผูนําสูงสุด
ขององคกรท่ีรับผิดชอบการพัฒนาอุตสาหกรรม ทานไดวาดภาพอนาคตท้ังปจจัย
ดานสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ที่เปดกวางใหมีการแขงขันในเวทีการคาทั้งใน
และตางประเทศ การเคลื่อนยายทุนระหวางประเทศที่เสรี การมีสวนรวมของผูมี
สวนไดเสียในการกําหนดทิศทางการพัฒนา และการโยงเอาปญหาสังคม มนุษยธรรม 
สิ่งแวดลอม เขามาเปนสวนหนึ่งของเงื่อนไขการพัฒนาอุตสาหกรรมมากอยางที่ไมเคย
เปนมากอน สิ่งเหลานี้ทําใหโจทยของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตนอกจากจะมี
ผูเกี่ยวของจํานวนมาก มีความยุงยากและซับซอนในตัวเอง และยังตองมองในหลายมิติ
ในโจทยเดียวกัน ซึ่งอาจารยวิฑูรย ก็ไดมอบหมายใหสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
รายงานและวิเคราะหทิศทางการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมและปจจัยตางๆ 
เหลานี้อยางใกลชิดตลอดเวลา และดวยมุมมองท่ีกาวไกลและเฉียบคม อาจารยวิฑูรย
ไดรอยตอภาพของอนาคตในแตละดานเขาดวยกัน และมองวาอุตสาหกรรมไทย
ในอนาคตจะตองสามารถแขงขันในเวทีโลกได และในขณะเดียวกันก็ตองเปนสมาชิกที่
ดีของสังคมไทยและสังคมโลกได ซึ่งแนวทาง Green Industry คือ ทางออกที่ดีและมี
ประสิทธิภาพที่สุด ดังนั้นทานจึงไดออกแบบแนวทางพัฒนานี้ พรอมทั้งมีการวางแนว
ทางปฎิบัติที่ชัดเจนเปนครั้งแรกในโลก และสวนตัวผมเชื่อเชนเดียวกันกับผูที่อยูในภาค
อุตสาหกรรมท้ังหมดวาในอนาคตนั้นทางรอดและเติบโตอยางยั่งยืนของอุตสาหกรรม
ไทยตองเดินตามแนวปฏิบัติของ Green Industry 
 ในฐานะสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผมกราบขอบพระคุณทานอาจารย
วิฑูรย สิมะโชคดี อยางสูงครับที่ใหโอกาสมีสวนรวมในกาวสําคัญท่ีนําอุตสาหกรรม
สูการพัฒนาท่ียั่งยืนและมีสวนรวม (Sustainable Development and Inclusive 
growth) ครับ 

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 28 วารสาร



 “ระยะเวลา 36 ป ที่ไดเขารับราชการในกระทรวงอุตสาหกรรม หนวยงาน
แหงแรกที่ไดเขาปฏิบัติหนาที่คือกรมโรงงานอุตสาหกรรม และที่แหงนี้หลังจาก
ขาพเจาเขามาทํางานไดสักระยะ ไดมีโอกาสรูจักวิศวกรหนุมรูปรางทวม ทาทางใจดี
ทานหนึ่ง  ดวยระยะเวลาที่ไมนานนักวิศวกรหนุมทานนี้เร่ิมฉายแววแหงการเปน
ผูนํา จากความรู ความสามารถ ทําใหทานไดรับความไววางใจแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงผูบังคับบัญชาในหนวยงานของทาน และขาพเจาเร่ิมที่ตองทํางานรวมกับ
ทาน เน่ืองจากขาพเจาทํางานในหนวยงานกํากับดูแลดานสิ่งแวดลอมโรงงาน 
สวนทานผูนี้ทํางานในหนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรม ในการควบคุมและกํ ากับดูแลการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งสองหนวยงานตองทํางานควบคูกัน ทําใหไดใกลชิดและคุนเคย
กับการทํางานของทานตั้งแตนั้นเปนตนมา”

 ทานเปนขาราชการท่ีขยันขันแข็ง มุมานะ อดทน และเจริญในหนาที่การงาน
มาโดยตลอด ซึ่งนอยคนจะสามารถทําไดอยางทานผูนี้ นอกจากการทํางานในหนาท่ี
แลว ทานยังใฝหาความรูเพิ่มเติมตลอดเวลา เรียนไปดวยทํางานไปดวยจนไดรับ
ปริญญาเอก และยังไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์อีกหลายสาขาหลายสถาบัน 
สิ่งที่ทานผูนี้ชอบทํามากที่สุดอีกประการหนึ่งคือการเขียนตําราทางวิชาการตางๆ
 จากการทํางานที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงเกือบจะ
ทุกหนวยงานในกระทรวงอุตสาหกรรม ผลงานที่โดดเดนนาประทับใจและไดรับ
การยอมรับทุกวงการคือ โครงการ “อาสา” หรือ “ASSA” เปนโครงการสรางจิตสํานึก
ใหขาราชการไดพึงตระหนัก และปฏิบัติตามเพื่อใหเกิดประโยชนกับตัวเองและสังคม 
และอีกโครงการท่ีตองกลาวถึงคือ โครงการ Green Industry คือโครงการ
ที่เชิญชวนใหผูประกอบกิจการอุตสาหกรรมสมัครใจเขารวมโครงการ โดยแบงลักษณะ
ของการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมไว  5 ระดับ ในแตระดับเปนการแสดง
ใหเห็นวาการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมสรางความโปรงใส และเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมเพียงใด หากผูประกอบการรายใดสามารถทําไดถึงระดับ 5 คือระดับ
สูงสุด นับวาเปนผูประกอบการอุตสาหกรรมท่ีเปนตัวอยางท่ีดี และควรคาแกการ
ยกยอง ซึ่งปจจุบันมีผู ประกอบการอุตสาหกรรมบางรายไดรับรางวัลนี้แลวดวย 
รายละเอียดของโครงการและผลงานตางๆ ที่ขาพเจาไดกลาวมาแลวสามารถดูไดจาก
หนังสือเลมนี้
 ดวยความอุตสาหะและพากเพียรในการบริหารงานจนประสบความสําเร็จ 
ไมวาจะอยูในหนวยงานไหน ทานจะเปนผูบริหารสูงสุดในหนวยงานน้ันๆ ทานเปน
บุคคลท่ีนาจะเปนตัวอยางใหขาราชการทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามเปนอยางยิ่ง 
วิศวกรหนุมผูนี้คือ “ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี” ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

(อดีตผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ป 2555)
(อดีตอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ป 2556)

นายโสภณ  ผลประสิทธิ์

สัมภาษณพิเศษ
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เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 30 วารสาร

ภาวะแนวโนม
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนีอุตสาหกรรม

ไตรมาส

2/2556

(เม.ย. – มิ.ย.)

ไตรมาส

1/2557

(ม.ค. – มี.ค.)

ไตรมาส*

2/2557

(เม.ย. – มิ.ย.)

อัตราการ

เปลี่ยนแปลง

เมื่อเทียบกับ

ไตรมาสกอน (%)

อัตราการเปล่ียนแปลง

เมื่อเทียบกับ

ไตรมาส

เดียวกันของปกอน (%)

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม(มูลคาเพ่ิม) 174.39 171.69 165.75 -3.46 -4.95

ดัชนีการสงสินคา 195.73 183.38 179.93 -1.88 -8.07

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 197.03 211.05 199.16 -5.63 1.08

ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 168.06 188.43 183.46 -2.64 9.16

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 114.73 114.04 111.74 -2.02 -2.61

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 156.66 160.05 153.11 -4.34 -2.27

อัตราการใชกําลังการผลิต 64.05 61.83 59.53

(ฐานเฉลี่ยรายเดือน ป 2543 และเปนดัชนีที่ยังไมปรับผลกระทบของฤดูกาล)  

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุมอุตสาหกรรม)

  สวนดัชนีอุตสาหกรรมและการวิเคราะห
 ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ดัชนีอุตสาหกรรมดัชนีอุตสาหกรรม
ไตรมาส 2 ป 2557ไตรมาส 2 ป 2557

 ดัชนีอุตสาหกรรม ในไตรมาส 2/2557 (เมษายน – 
มิถุนายน 2557) เม่ือเทียบกับไตรมาสกอน พบวา ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม) ดัชนกีารสงสินคา ดัชนีสินคาสําเร็จรูป
คงคลัง ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง ดัชนีแรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรม และดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 
ลดลง

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน พบวา ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง เพ่ิมขึ้น
แตดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพ่ิม) ดัชนีการสงสินคา ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 
ลดลง โดย



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 31วารสาร

(ฐานเฉลี่ยรายเดือน ป 2543   และเปนดัชนีที่ยังไมปรับผลกระทบของฤดูกาล)

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุมอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม
ป 2555 ป 2556 ป 2557

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2*

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม) 179.49 183.46 180.01 183.60 184.79 174.39 173.63 170.51 171.69 165.75

ดัชนีการสงสินคา 186.54 201.78 205.59 208.34 207.94 195.73 194.03 186.53 183.38 179.93

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 181.66 186.89 182.85 185.83 195.26 197.03 202.86 205.95 211.05 199.16

ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 160.73 160.01 152.68 160.60 160.02 168.06 166.59 175.81 188.43 183.46

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 116.26 114.90 116.97 116.75 117.54 114.73 116.79 116.23 114.04 111.74

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 166.29 161.22 157.43 160.92 166.54 156.66 146.87 145.76 160.05 153.11

อัตราการใชกําลังการผลิต 65.16 65.70 66.62 66.60 67.38 64.05 63.87 62.14 61.83 59.53

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม มี 26 อุตสาหกรรม ที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น เชน การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบ
อิเล็กทรอนิกส การผลิตเครื่องจักรสํานักงาน  เครื่องทําบัญชีและเครื่องคํานวณ 3320 การผลิตอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตรและ
เคร่ืองอุปกรณเกี่ยวกับการถายภาพ การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกล่ันนํ้ามันปโตรเลียม การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก 1514 การผลิต
นํ้ามันจากพืช นํ้ามันจากสัตว และไขมันจากสัตว การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กกลาขั้นมูลฐาน การผลิต
เคร่ืองรับโทรทัศนและวิทยุ และสินคาที่เก่ียวของ การผลิตผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑที่ใชรักษาโรค และผลิตภัณฑที่ทําจาก
สมุนไพร เปนตน

ดัชนีการสงสินคา มี 29 อุตสาหกรรม ที่มีการสงสินคาเพิ่มข้ึน เชน การผลิตเครื่องจักรสํานักงาน  เครื่องทําบัญชีและเครื่อง
คํานวณ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม การผลิต
ผลิตภัณฑพลาสติก การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กกลาข้ันมูลฐาน การผลิตอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตรและเคร่ืองอุปกรณเก่ียวกับ
การถายภาพ การผลิตผลิตภัณฑยางอื่นๆ การผลิตน้ํามันจากพืช นํ้ามันจากสัตว และไขมันจากสัตว การผลิตผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม 
เคมีภัณฑที่ใชรักษาโรค และผลิตภัณฑที่ทําจากสมุนไพร การผลิตเครื่องรับโทรทัศนและวิทยุ และสินคาที่เก่ียวของ เปนตน

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง มี 34 อุตสาหกรรมที่มี
สินคาสําเร็จรูปเพิ่มขึ้น เชน การผลิตนํ้าตาล การผลิตผลิตภัณฑ
ที่ไดจากการกล่ันน้ํามันปโตรเลียม การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก
การผลิตยานยนต การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐอื่นๆ ซึ่งมิได
จัดประเภทไวในที่อื่น การผลิตกระดาษลูกฟูกและกระดาษแข็ง
ลูกฟูก และการผลิตภาชนะที่ทําจากกระดาษและกระดาษแข็ง 
การผลิตสิ่งทอสําเร็จรูป ยกเวนเคร่ืองแตงกาย การผลิตนํ้ามัน
จากพืช นํ้ามันจากสัตว และไขมันจากสัตว การผลิตสตารช
และผลิตภัณฑจากสตารช การผลิตเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจาก
เนื้อสัตว เปนตนå

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม มี 18 อุตสาหกรรมที่มีแรงงานเพิ่มข้ึน เชน การผลิตหมอสะสมไฟฟา เซลลปฐมภูมิ
และแบตเตอร่ีปฐมภูมิ การผลิตยานยนต การผลิตผลิตภัณฑประเภทอบ การผลิตนํ้ามันจากพืช นํ้ามันจากสัตว และไขมันจากสัตว 
การผลิตสิ่งของอื่นๆ ที่ทําจากกระดาษและกระดาษแข็ง การผลิตลวดและเคเบิ้ลท่ีหุ มฉนวน การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส การผลิตปูนซีเมนต ปูนขาวและปูนปลาสเตอร การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ เปนตน
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หมายเหตุ : * ขอมูลเบื้องตน
รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถเขาดูไดที่เว็บไซต สศอ. ที่  www.oie.go.th

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม มี 34 อุตสาหกรรม
ที่มีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น เชน การผลิตเครื่อง
รับโทรทัศนและวิทยุ และสินคาที่เกี่ยวของ การผลิตผลิตภัณฑ
พลาสติก 1554 การผลิตเคร่ืองดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล รวมทั้งนํ้าดื่ม
บรรจุขวด การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ การแปรรูปผลไมและผัก 
การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส 
การผลิตอุปกรณที่ใช ในทางทัศนศาสตรและเคร่ืองอุปกรณ
เกี่ยวกับการถายภาพ การผลิตเคร่ืองจักรสํานักงาน เครื่องทําบัญชี
และเคร่ืองคํานวณ การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กกลา
ขั้นมูลฐาน การผลิตกระเปาเดินทาง กระเปาถือและส่ิงท่ีคลายกัน 

อานมาและเครื่องเทียมลาก เปนตน

 อัตราการใชกําลังการผลิต มี 19 อุตสาหกรรมท่ีมีอัตรา
การใชกําลังการผลิตเพ่ิมข้ึน เชน การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส การผลิตเคร่ืองรับโทรทัศน
และวิทยุ และสินคาที่เก่ียวของ 2710 การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ
เหล็กกลาขั้นมูลฐาน การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นนํ้ามัน
ปโตรเลยีม การผลิตเครื่องจักรสํานักงาน เครื่องทําบัญชีและเคร่ือง
คํานวณ การผลิตนํ้ามันจากพืช นํ้ามันจากสัตว และไขมันจากสัตว 
การผลิตผลติภณัฑยาสบู การผลิตผลติภณัฑ โลหะประดิษฐอื่น ๆ 
ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น การผลิตรองเทา การผลิตกระดาษ
ลูกฟูกและกระดาษแข็งลูกฟูก และการผลิต ภาชนะที่ทําจาก
กระดาษและกระดาษแข็ง เปนตน 
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“ความเรียบงาย” ตางจาก  “การเอางายเขาวา”  
หรือ “ความมักงาย”  
 “ความเรียบงาย” (simplicity) มีความสําคัญย่ิง
ตอการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ และการประกอบ
กิจการธุรกิจอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน
 “ความเรียบงาย” ในวันนี้จึงเปนอีกหนึ่งปจจัย
สําคัญแหงความสําเร็จของทุกกิจการและของพวกเรา
ทุกคน

ความ
เรียบ
งาย

   นักออกแบบผลิตภัณฑหรือสินคาใหมๆ ที่วางขายในทองตลาด จึงมักจะ

ยึดเอา “ความเรียบงาย” เปนตัวตั้งตน เพื่อออกแบบใหสินคาหรือบริการถูกใจ
ลูกคา ดวยการสามารถใชงานไดงายๆ (โดยไมตองมีใครอธิบายวิธีการใช ก็สามารถ
ใชงานไดเอง) โดยเฉพาะการใชการเดินเครื่องจักรกล หรือเครื่องมืออุปกรณตางๆ คือ
ตองออกแบบใหไมยุ งยากซับซอน เกินกวาที่ผู ใช (ลูกคา) จะเขาใจและสามารถ
ใชสินคาหรือบริการนั้นๆ ไดอยางถูกตอง ตามวัตถุประสงคที่ออกแบบมา 
   ทุกวันนี้ เราจึงเห็นกลองถายรูประบบดิจิตอลรุนใหมๆ ที่อยูในทองตลาด
เปนกลองถายรูปท่ีใชงานไดงาย เปนกลองถายรูปท่ีทุกผู คน (ทั้งเด็กหรือผูใหญ 
ไมจํากัดอายุ ไมว าจะยากดีมีจน คนเกงคนไมเกง) ก็สามารถเรียนรู ไดง ายๆ 
และใชงานไดอยางรวดเร็ว โดยสามารถถายรูปไดเองเลย ทั้งท่ียังไมไดอานคูมือ
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การใชงานกลองดวยซ้ําไป แตเปนเพราะผูใชสามารถคลําผิด
คลําถูกจากการใชมือสัมผัสกดเคร่ืองหมายตางๆ บนหนาจอของ
กลองและสามารถเรียนรูการใชงานดวยตัวเองเลย 
   เชนเดียวกับเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือโนตบุค ทั้งขนาด
ใหญหรือเล็ก รวมท้ังโทรศัพทมือถือ ประเภทสมารทโฟนตางๆ 
ดวย ผู  ใช ก็สามารถใช นิ้วสัมผัสกดที่สัญลักษณบนหนาจอ
เพื่อใชงานตางๆ ไดในเวลาอันรวดเร็ว 
  สินคาจํานวนไมนอยในวันนี้ จึงแสดงวิธีการใชงาน 
ดวยรูปถายหรือภาพวาดแสดงวิธีการใชงานซึ่งพิมพบนกลอง 
หรือหีบหอบรรจุภัณฑของสินคานั้นๆ ผูใชสามารถทําใหเขาใจ
และเรียนรูเพื่อใชงานไดเองเปน ทั้งที่กลองหรือหีบหอนั้นๆ อธิบาย
เปนตัวหนังสือภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุน หรือ ภาษาอื่นๆ ที่ผูใช
อานไมออกดวยซํ้าไป
 หลายต อหลายคร้ัง ท่ี เค ร่ืองหมาย ภาพวาด หรือ
สัญลักษณตางๆ บนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธบางครั้งก็มีเพียง
ลายเสน แตผู คนก็รู ว าเปนรูปอะไรในคร้ังแรกที่เห็น นี้ก็คือ

“ความเรียบงาย” เชนกัน

  เรื่อง “ความเรียบงาย” จึงปรากฏใหเห็นในสินคา
ตางๆ อีกมากมาย ไมวาจะเปนเครื่องใชไฟฟา โทรทัศน วิทยุ 
หรือ เคร่ืองเสียง รวมตลอดถึงการอานคาไดงายๆ บนจอหนาปด
ของรถยนตและอื่นๆ 

 เร่ือง “ความเรียบงาย” นี้ยังมีผลตอการอธิบาย 
หรือขยายความหรือการใหบริการในทุกกรณี ซึ่งเราจะเห็นไดวา 
คนที่ประสบความสําเร็จมักจะเปนคนที่สามารถอธิบายวิชาการ
ยากๆ หรือกระบวนการยากๆ ใหเปนเรื่องที่เขาใจไดงาย ทําให
ผูฟงตามทัน และเขาใจถึงวัตถุประสงคในการอธิบาย 

“ความเรียบงาย” มักจะเกิดจากการคิดการวางแผน

และการจัดการให “ความยุงยากซับซอน” กลายเปนความ

เขาใจไดงาย จึงไมใช “ความมักงาย” ซึ่งมุงแตจะแกปญหา

เฉพาะหนาใหหมดๆ  ไปโดยเร็วดวย “การเอางายเขาวา” 

  “ความเรียบงาย” จึงตางจาก “การเอางายเขาวา” 
หรือการทําอะไรลวกๆ อยางชัดเจนเพราะความเรียบง าย
จะตองผานกระบวนการคิดและการวางแผนที่เปนระบบมากอน 
เพื่อจะไดออกแบบใหแกปญหาหนึ่งๆ ไดงายขึ้น หรือทําใหการ
ดําเนินการตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธฺภาพมากขึ้น ซึ่งไมใช
การทําแบบลวกๆ ใหผานๆ ไปอยางงายๆ แบบขอไปทีโดย
ไมไดคิดไมไดวางแผนอยางเปนระบบเลย

“การเอางายเขาวา” หรือ “ความมักงาย” จึงมักจะ

กอใหเกดิปญหาตามมาในภายหลัง ซึง่ตางจาก “ความเรียบงาย” 
ที่มักจะปรากฏเปนผลสําเร็จตามมา 

“ความมักงาย” จึงมักจะมาจากความสามารถในการ
ตอบสนองความตองการของลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดความ

ประทับใจในสินคาหรือบริการของเราและมีการ “ซ้ือซํ้าใชซ้ํา”
จนกลายเปนลูกคาประจําของเรา
 ทุกวันนี้ หลายคนมักจะเอางายเขาวา จนติดนิสัยเปน
คนมักงาย  จึงเกิดปญหาและความผิดพลาดซ้ําซากตามมา
มากมาย

“ความเรียบงาย” จึงมีคามีความหมายตอการดํารง
ชีวิตประจําวันและการทําธุรกิจอุตสาหกรรมภายใตความวุนวาย
สับสนอยางทุกวันนี้  

 โดยเฉพาะ  “ความเรียบงายที่มีคุณภาพ”  ครับผม!
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วิสัยทัศนสู 
“องคกรแหงความปลอดภัย” 

ในป ค.ศ. 2020

1. บทนํา 
 การพัฒนากาวหนาอยางไมหยุดยั้งของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) 
และภาวะการแขงขันที่รุนแรงเชนทุกวันนี้ ทําใหนักธุรกิจอุตสาหกรรมตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและ
การจัดองคกรใหมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยูรอด
 การปรับเปล่ียนตางๆ ไดสงผลกระทบกระเทือนตอวิธีการบริหารจัดการแบบเดิมๆ ในทุกๆ ดาน
ขององคกร ไมเวนแมแต การบริหารความปลอดภัย

2. เราจะไปทางไหนกันดี
 คําถามที่วา “เราจะไปทางไหนกันดี?” เปนคําถามยอดฮิตของยุคสมัยที่มีการแขงขันรุนแรงในปจจุบัน 
และเปนคําถามแรกๆ ที่องคกรจะตองตอบใหไดสําหรับการบริหารงานยุคใหม (Modern Management)
 เราจะไปทางไหนกันดี? เปนคําถามที่ชี้นําใหผูบริหารและพนักงานในทุกองคกรจะตองรูตัวอยูเสมอวา 
“พวกเขาควรจะทุมความพยายามไปทางไหน” (คือ ตองรูวาจุดหมายอยูที่ใด) องคกรจึงจะอยูรอดและเติบโต
ตอไปไดในอนาคต
 ในการบริหารความปลอดภัยใหสัมฤทธิผลก็เชนเดียวกันเราจําเปนตองมีวิสัยทัศนแหงความปลอดภัย 
(Safety Vision) นั่นคือ นักบริหารความปลอดภัยควรจะตองรูวาระบบความปลอดภัยในอนาคตองคกร
ของพวกเราจะมีลักษณะ หรือรูปรางหนาตาอยางไร และรูวามีหลักการเบ้ืองตน (Basic Principle) อะไรบาง
ที่จะสนับสนุนและค้ําจุนระบบความปลอดภัยนั้น หรือรูวาพวกเขาจะตองบริหารจัดการความปลอดภัย

เกร็ดความรู
คูอุตสาหกรรม
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ใหไดมาตรฐานระดับใดบาง จึงจะได องคกรแหงความปลอดภัย (Safety Organization) องคกรท่ีมีความ
ปลอดภัยตอการทํางานอยางสมบูรณแบบ
 การกําหนดวิสัยทัศนแหงความปลอดภัย ไมใชเรื่องที่จะทําไดงายๆ เพราะผูบริหาร จะตองรูอยาง
ลึกซึ้งในจุดแข็งจุดออนของระบบความปลอดภัยขององคกรในปจจุบัน และมีทัศนะหรือความเชื่อในเรื่อง
ความปลอดภัยใน 2 ประเด็นคําถามที่สําคัญ  ไดแก
 2.1  อะไรท่ีเราเชื่อวาเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ
 2.2  อะไรที่ เราเชื่อว าจะตองดําเนินการตอไปในองคกรเพื่อป องกันและควบคุมอุบัติเหตุ
ใหไดผลอยางแทจริง
 นับตั้งแตบัดน้ีไป ปญหาดานความปลอดภัยและการบริหารความปลอดภัยจะเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วมากข้ึน เพราะเทคโนโลยีกาวหนาไปเร็วมากและปญหาทางเศรษฐกิจการแขงขันท่ีสูงยิ่งขึ้น 
ดังนั้น สวนท่ีสําคัญของปญหาการบริหารความปลอดภัยก็คือ ทัศนคติหรือความเช่ือมั่นของเราในระบบ
ความปลอดภัยที่เกี่ยวกับ “สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ” กับ “การปองกันและควบคุมอุบัติเหตุ” ซึ่งเปนปจจัย
ที่สําคัญที่ทําใหเรากําหนด วิสัยทัศนแหงความปลอดภัยในป ค.ศ. 2010 ได

3. สาเหตุของอุบัติเหตุในยุคแรกๆ
 ตนแบบของทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุในยุคแรกๆ ของวิชาความปลอดภัยก็คือ ทฤษฎีโดมิโน (Domino 
Theory) 
 แตเดิมน้ันเราตระหนักกันวา สภาพการณ หรือ สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Conditions)
เปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุขึ้น ดังน้ัน เมื่อเราไมมีปญหาทางเศรษฐกิจหรือเม่ือเราพิจารณา
ดูแลววาคุมคา เรา (ผูที่รับผิดชอบดานความปลอดภัย) ก็จะเริ่มแกไขปรับปรุงที่สภาพแวดลอมทางกายภาพ
ที่อันตรายๆ นั้นทันที
 จนกระท่ังป พ.ศ. 2474 ไฮนริช (Heinrich) ไดเสนอแงมุมใหมของสาเหตุที่ทําใหอุบัติเหตุเกิดข้ึน 
โดยกลาววา มนุษยเปนสาเหตุหลัก ไมใชสภาพแวดลอมหรือสิ่งของท่ีเช่ือกันมานานแลว
 ไฮนริช กลาววา “อุบัติเหตุที่ทําใหคนบาดเจ็บจะเกิดจากปจจัยตอเน่ืองหลายอยาง (Sequence of 
Factors) ปจจัยสุดทายก็คือสิ่งที่ทําใหบาดเจ็บ สาเหตุโดยตรงเกิดจากการกระทําที่ไมปลอดภัย (Unsafe Act) 
ของผูปฏิบัติงาน และหรือเครื่องจักรหรือสภาพแวดลอมที่เปนอันตราย (Mechanical or Physical 
Hazard)”
 ไฮนริชไดแสดงถึงปจจัยตอเน่ืองของสาเหตุ
ที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุในรูปของตัวโดมิโน 5 ตัว ที่ตั้งเรียง
กันไป ดังน้ี
 โดมิโนตัวที่  1  คือ ภูมิหลังและสภาพแวดลอม
ทางสังคม
 โดมิโนตัวที่  2  คือ  ความบกพรองสวนบุคคล
 โดมิโนตัวที่  3 คือ  การกระทําที่ ไม ปลอดภัย
หรือสภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย
 โดมิโนตัวที่  4 คือ อุบัติเหตุ
 โดมิโนตัวที่ 5 คือ  ความบาดเจ็บ
 เมื่อโดมิโนตัวที่ 1 ลม ก็จะทําใหโดมิโนตัวตอๆ ไปลมตามกันไป นอกจากจะมีการหยิบเอาโดมิโนตัว
หนึ่งตัวใดออกไป เพื่อตัดวงจรความตอเนื่อง และเพื่อไมใหโดมิโนตัวถัดไปลม
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 เมื่อพิจารณาแลวจะพบวา การหยิบโดมิโนตัวกลาง (ตัวที่ 3) ออกไป จะเปนวิธีที่งายที่สุดและ
มีประสิทธิภาพที่สุด คือ ตัดการกระทําที่ไมปลอดภัยหรือสภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย ทิ้งไป โดมิโนตัวที่ 4  
และตัวที่ 5 ก็จะไมลม (คือ ไมเกิดอุบัติเหตุและไมมีการบาดเจ็บ)
 ทฤษฎีโดมิโนของไฮนริชนี้จึงเข าใจไดง ายและเปนพื้นฐานในการปฏิบัติของวิชาการควบคุม
ความสญูเสยี (Loss Control) ซึ่งกลาวโดยสรุปไดวา “ถาตองการปองกันหรือลดความสูญเสียก็ตองกําจัด
การกระทําที่ไมปลอดภัยของพนักงาน หรือกําจัดสภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัยใหหมดไปหรือใหเหลือ
นอยที่สุด”
 ทฤษฎีโดมิโนนี้มีประโยชนมากในทางปฏิบัติ แตการตีความอยางแคบๆ อาจทําใหเกิดปญหาภายหลัง
ได เชน ถาเราสอบสวนอุบัติเหตุโดยพิจารณาเพียงที่การกระทํา หรือ สภาพแวดลอมท่ีไมปลอดภัย เราก็อาจ
จะมองขามขอเท็จจริงอื่นๆ ที่เปนสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นๆ ไป เม่ือเรากําจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ
ตัวที่เปนตนเหตุใหหมดไป เราแนใจหรือไมวา สภาพแวดลอมตัวอื่นๆ จะไมทําใหอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีก

4. ทฤษฎีหลายสาเหตุ
 ปจจุบันตระหนักดีวาอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากหลายปจจัยเกิดจากหลายสาเหตุหลัก และหลายสาเหตุ 
ตาม ทฤษฎีหลายสาเหตุหลายปจจัย (Multiple Causation) ซึ่งกลาววา ปจจัยหลายๆ ปจจัยรวมกันกอใหเกิด
อุบัติเหต ุดงันัน้ เมือ่เชือ่วาทฤษฎนีีเ้ปนจรงิในการสอบสวนอุบตัเิหตทุกุครัง้เราก็จะตองคนหาและรวบรวมสาเหตุ
ตางๆ ใหไดมากที่สุดเพื่อการควบคุมปองกันอุบัติเหตุในอนาคตอยางมีประสิทธิภาพ

 เมื่อเราพิจารณาที่ การกระทําหรือสภาพแวดลอม เราจะ
พิจารณาไดเพียงอาการ (Symtoms) ซึ่งไมใชสาเหตุ (Causes) 
ของอุบัติเหตุดังนั้น การตีความทฤษฎีโดมิโนอยางแคบๆ เพียง
ปจจัยหน่ึงปจจัยเดียวจะทําใหทราบเพียงอาการเทานั้น เมื่อเรา
แกไขหรือกําจัดที่อาการใหหมดไป แตสาเหตุที่แทจริงหรือ
รากเหงาของสาเหตุ (Root Causes) อาจจะยังอยู ซึ่งอาจจะ
ทําใหเกิดอุบัติเหตุไดอีก
 นั่นคือ เพื่อท่ีจะแกไขปรับปรุงอยางมีประสิทธิผล และ
สามารถปองกันอุบัติเหตุไดอยางถาวร เราจะตองจัดการกับสาเหตุ
ที่แทจริง โดยการพยายามกําจัดสาเหตุที่แทจริงตางๆ ใหหมดไป
เทานั้น

5. อุบัติและระบบ
 สาเหตุที่แทจริงที่กอใหเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ (Accident Root Causes) ขององคกร
มักจะเกี่ยวของกับ
 5.1    นโยบายดานการบริหารความปลอดภัย
 5.2    วิธีคิดวิธีปฏิบัติ
 5.3    การควบคุมดูแล
 5.4    ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 5.5    การฝกอบรม เปนตน
 ตัวอยางเชน การขาดวิธีการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพการไมมีนโยบายความปลอดภัย การไม
กําหนดผูรับผิดชอบอยางชัดเจนการขาดการควบคุมดแูลอยางจริงจังจากหัวหนางาน (Supervisor) การขาดการ
ฝกอบรม เปนตน
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สาเหตุที่แทจริง หมายถึง สาเหตุที่เมื่อไดรับการแกไขแลว จะทําใหเกิดผลลัพธถาวร คือ ไมทําให
อุบัติเหตุเดิมเกิดขึ้นอีกและหมายรวมถึงขอบกพรองตางๆ ที่มีผลอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุอื่นๆ หรือเกิดปญหา
ในการปฏิบัติงานตางๆ อีกดวย

สาเหตุที่แทจริง จึงมักหมายถึง ขอบกพรองตางๆ ของระบบการบริหารในองคกรหนึ่งๆ ซึ่งกอใหเกิด
ปญหาในการปฏิบัติงานตางๆ รวมทั้งปญหาอุบัติเหตุดวย การสรุปเชนนี้แมจะเห็นไดไมชัดแจง แตหากเรา
พิจารณาใหดีแลว ก็จะเขาใจไดชัดเจนย่ิงขึ้น
 ตัวอยางเชน ปญหาเร่ืองอุบัติเหตุที่เกิดจากการฝกอบรมพนักงานไมพอเพียงมีหรือไม และบอยคร้ัง
เพียงใด ปญหาเร่ืองคุณภาพของผลิตภัณฑที่เกิดจากการฝกอบรมไมเพียงพอ มีบอยคร้ังดวยใชหรือไม 
การคัดเลือกพนักงานอยางไมเหมาะสมใหปฏิบัติงาน ทําใหเกิดปญหาดานความปลอดภัย และปญหา
ในการทํางานดวยหรือไม เปนตน
 จากตัวอยางขางตนนี้ เราคงจะบอกไมไดวา ความปลอดภัยเปนเรื่องท่ีแยกออกไดเด็ดขาดจากระบบ
การบริหารขององคกร
 ดังนั้น สาเหตุที่แทจริงที่เปนสาเหตุพื้นฐานของการเกิดอุบัติเหตุ จะเปนสาเหตุที่แทจริงท่ีเปนพื้นฐาน
ของปญหาทางการบริหารการจัดการ  และการปฏิบัติงานในองคกรหนึ่งๆ ดวย

6. บุคคลท่ีสําคัญที่สุดคือใคร? 
 บุคคลท่ีมีความสําคัญตอการปองกันอุบัติเหตุและสรางเสริมความปลอดภัยในทุกองคกรอยางไดผล
ที่สุด คือ หัวหนางาน (Supervisor) จริงหรือ ?

หัวหนางาน คือ ผู ที่อยู ในระดับบังคับบัญชาระดับแรกซึ่งเปนผู ที่ถ ายทอดหรือแปลนโยบาย
ของฝายบริหารไปสูการปฏิบัติ เปนผูที่อยู ใกลชิดกับพนักงานและควบคุมดูแลผูปฏิบัติงานไดมากท่ีสุด
จึงเปนผูที่มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการปองกนัอุบัติเหตุอยางไดผล
 อยางไรก็ตาม แมวาหัวหนางานจะสําคัญที่สุดตอการไดผลในเรื่องปองกันอุบัติเหตุและสรางเสริม
ความปลอดภัย แตทุกสิ่งทุกอยางก็ยังขึ้นอยู กับฝายบริหาร หากผูบริหารยึดมั่นและเอาจริงในเร่ืองน้ี 
หัวหนางานก็จะปฏิบัติตามอยางจริงจัง เพราะหัวหนางานจะทําตามที่ผู บังคับบัญชาโดยตรงตองการ 
มากกวาที่จะทําตามผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยไดสั่งสอนไว

7. หลักการพื้นฐานสูวิสัยทัศน 
 การท่ีเรา (ผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน) จะกําหนด “วิสัยทัศนแหงความ
ปลอดภัย” (Safety Vision) ไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น เราจะตองเริ่มจาก หลักการพื้นฐานดาน
ความปลอดภัย (ที่ขยายความจากทฤษฎีของไฮนริช) เพื่อใชยึดถือเปนหลักในการกําหนดวิสัยทัศน
แหงความปลอดภัยเพื่อปรับปรุงวิธีการและระบบตางๆ ที่จะลดสถิติอุบัติเหตุจนไดองคกรแห งความ
ปลอดภัย (Safety Organization) ตามท่ีตั้งเปาหมายไว

8. หลักการพื้นฐาน 10 ประการ 
 หลักการพ้ืนฐานแหงความปลอดภัย (Basic Principles of Safety) 10 ประการ ตามท่ีเสนอ
โดยผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัย ชื่อ แดน ปเตอรเสน (Dan Petersen) ในหนังสือที่เขียน เมื่อป พ.ศ. 2539 
อันเปนประโยชนตอระบบ TQSM (Total Quality and Safety Management) ไดแก
 8.1  การกระทําที่ไมปลอดภัย สภาพแวดลอมท่ีไมปลอดภัยและอุบัติเหตุ ลวนเปนอาการ
ที่แสดงถึงความผิดพลาดในระบบการบริหารขององคกร
 8.2  เราสามารถคาดการณลวงหนาไดวา สภาพแวดลอมหรือสภาพการณใดบางท่ีจะกอใหเกิด
การบาดเจ็บรายแรงได เราสามารถตรวจพบสภาพการณเหลานั้นและทําการควบคุม ปองกันลวงหนาได



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 39วารสาร

 8.3  ความปลอดภัยจะตองไดรับการบริหารจัดการเชนเดียวกับหนาท่ีอื่นๆ ขององคกร โดยท่ี
ฝายบริหารตองตั้งเปาหมายดานความปลอดภัยที่สามารถบรรลุถึงได และดําเนินการดวยการวางแผน 
การจัดองคการ และการควบคุมเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
 8.4  ปจจัยสําคัญสูความสําเร็จของความปลอดภัยในสายการผลิตเกิดจากการปฏิบัติการตางๆ 
ของฝายบริหารและมีการกําหนดผูมีหนาที่และความรับผิดชอบอยางชัดเจนแลว
 8.5  หนาที่ของงานดานความปลอดภัย คือ การคนหาและระบุถึงขอบกพรองตางๆ ของการ
ปฏิบัติงานที่อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นได  หนาที่นี้จะดําเนินการได 2 แนวทาง  คือ
           8.5.1 ดวยการถามวา ทาํไมถงึเกดิอบุตัเิหต ุ? (การสืบหาใหไดสาเหตุที่แทจริง) และ
   8.5.2 ดวยการถามวา การควบคุมที่มีประสิทธิผลที่ลวงหนาแลว ไดถูกนําไปใชหรือไม ?
 8.6  เราสามารถระบุถึงสาเหตุแหง “แหงพฤติกรรมที่ไมปลอดภัย” และสามารถทําการจัดแยก
ประเภทได  ซึ่งแตละสาเหตุสามารถที่จะควบคุมปองกันได
 8.7  โดยทัว่ไปแลว พฤตกิรรมทีไ่มปลอดภยัจะเปนพฤตกิรรมของคนทั่วไป ซึ่งตอบสนองตอสิ่งแวดลอม 
ดังนั้น หนาที่ของฝายบริหารก็คือ การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมที่ทําใหคนมีพฤติกรรมที่ ไม ปลอดภัย
(เพื่อใหคนมีพฤติกรรมที่ปลอดภัย)
 8.8  ระบบยอยแหงความปลอดภัยที่สมควรแกไขปองกัน เพื่อใหระบบความปลอดภัยโดยรวม
มีประสิทธิผล ไดแก ระบบยอยที่เก่ียวกับ
   8.8.1   สภาพแวดลอมทางกายภาพ
   8.8.2   การบริหารงาน และ
   8.8.3   พฤติกรรม
 8.9  ระบบความปลอดภัยที่ไดผลจะตองสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรดวย
 8.10 การบรรลุผลดานความปลอดภัยมีหลายวิธีการ แตระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิผล 
จะตองเปนไปตามมาตรฐานท่ียอมรับกัน ตลอดจนกฎหมายดวย  
 หลักการพื้นฐานทั้ง 10 ประการนี้ จะเปนสิ่งที่ทําใหผูบริหารสามารถกําหนดวิสัยทัศนเพื่อสราง
องคกรแหงความปลอดภัยในป ค.ศ. 2020 ได

9. บทสรุป
วิสัยทัศนแหงความปลอดภัยในป ค.ศ. 2020 คือ สภาพการทํางานหรือองคกรท่ีผู บริหาร

ความปลอดภัยตองการท่ีจะไปใหถึง หรือ “องคกรแหงความปลอดภัย” ซึ่งหมายถึง องคกรท่ีสามารถ
ควบคุมปองกันอุบัติเหตุไมใหเกิดขึ้น องคกรที่สามารถสรางเสริมสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยตอการทํางาน
ไดอยางย่ังยืน องคกรท่ีฝายพนักงานและทุกๆ คนตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัยและรวมมือกัน
อยางแทจริง
 การกาํหนดวิสัยทัศนขององคกรตองเริ่มจาก

เมื่อวานนี้  ➠ วันนี้ ➠ พรุงนี้ (ตองการจะเปนอยางไร)
วิสัยทัศนที่ดี คือ วิสัยทัศนที่แสดงใหผูปฏิบัติงานเห็นถึงความปลอดภัยในท่ีทํางานอยางชัดเจน 

และเกิดความเช่ือวาจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นในอนาคต วิสัยทัศนนั้นจะตองชักนําใหเกิดความรวมมือ
จากฝายบริหารและพนักงานทุกคน เพื่อกาวเดินไปใหถงึจุดนั้นใหได
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OIE Club
บทความเชิงทัศนะ นายสุพันธุ มงคลสุธี

 จากการเติบโตอยางมั่นคงของภาคอุตสาหกรรม
ไทย จนเปนทีย่อมรบัในนานาชาต ิ ใหเปนผูนาํภาคอตุสาหกรรม
ของภูมิภาคอาเซียน เกิดจากผลงานและวิสัยทัศนของ 
ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได
วางรากฐานและพัฒนาการทํางานของกระทรวงอุตสาหกรรม 
ใหมีความเขมแข็งและรวมกับภาคอุตสาหกรรม ในการนํา
ประเทศไทยให ก  าวไปสู ประเทศแนวหนาของภูมิภาคนี้ 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ในฐานะตัวแทนของ
ภาคอุตสาหกรรมไทย มีความภูมิใจท่ีไดมีโอกาสรวมงาน
กับทานอยางใกลชิด 
 ตลอดระยะเวลาที่ทานดํารงตําแหนงปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ทานเปนนักบริหารที่ดี มีแนวคิดการจัดการ
บริหารอยางเปนระบบและจริงจัง มีอัธยาศัยที่ดี ออนนอม 
บวกกบัความมมีนษุยสมัพนัธทีดี่ ทาํใหเขาใจภาคอตุสาหกรรม 
และทํางานเคียงคูกันไปดวยความไวเน้ือเชื่อใจระหวางภาครัฐ
และเอกชน ดวยความมุงหวังเพ่ือใหภาคอุตสาหกรรมไทย
มีการพัฒนาดวยรากฐานที่แข็งแกรง ไม ใชจะผลิตใหมีกําไร
อยางเดียว แตตองรับผิดชอบตอสังคม ตอผูมีสวนได
สวนเสีย (Stakeholder) อยางสมดุลดวย

  โดย ส.อ.ท. ไดรวมดําเนินงานในโครงการหลักที่สําคัญ
ที่ชวยสงเสริมการดําเนินงานของภาคอุตสาหกรรมและแกไข
ปญหาอุปสรรคของกฎระเบียบตางๆ ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
อาทิ โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) การพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) อีกทั้งกระทรวง
อุตสาหกรรมและ ส.อ.ท. เห็นความสําคัญของการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมของประเทศให เป นไปอย างมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองเช่ือมโยงกับแนวนโยบายของรัฐบาล 

ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.)ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.)
กับการปฏิรูปความรวมมือกับ ก.อุตสาหกรรมกับการปฏิรูปความรวมมือกับ ก.อุตสาหกรรม
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จึงไดริเริ่มใหมีการประชุมหารือเปนประจําทุกเดือน โดยผลัดเปล่ียนกันเปนเจาภาพ เพ่ือสรางความเขาใจ
และประสานการทํางานรวมกันอยางใกลชิด ในเรื่องตางๆ อันเปนการรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 
เพื่อประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน โดยเนนการดําเนินงานใน 4 เร่ือง 
ไดแก การปรับปรุงการออกใบอนุญาตตางๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรม การแกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอม
และขยะอุตสาหกรรม การกระตุนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม และการตอตานคอรรัปช่ันในทุกรูปแบบ 
 โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวเปนแนวคิดที่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไดริเริ่มและดําเนินการ
มาต้ังแตป 2554 โดยไดนอมนํา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกตใชในการวางยุทธศาสตรเชิงรุกใน
การพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อใหภาคอุตสาหกรรมประกอบกิจการดวยความใสใจและเปนมิตรตอสังคม
และส่ิงแวดลอมตลอดหวงโซอุปทาน ซึ่ง ส.อ.ท. ไดตอบสนองแนวคิดดังกลาว โดยไดสงเสริมและผลักดัน
ผูประกอบการใหไดรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวมาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2554 ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ที่ชวยสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ี ส.อ.ท. ไดดําเนินงานมาอยางตอเน่ืองใหเกิด
ขึ้นอยางเปนรูปธรรม นอกเหนือจากการสงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกผู ประกอบการเปนองคกร
ที่มีธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) มากอนหนานั้น 
 สําหรับปญหาหลักอีกประการ ไดแก การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ซึ่งจากเดิม
ที่มีความลาชา ทําใหสงผลกระทบตอการประกอบธุรกิจตางๆ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของปญหาดังกลาวและมีนโยบายปรับลดข้ันตอนตางๆ ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน จากเดิม
ที่กําหนดไว 90 วัน รวมถึงการออกใบอนุญาตประทานบัตร/อาชญาบัตร และการออกใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ที่ลดลง
จากเดิม 43 วัน เหลือ 26 วัน โดยในสวนของ ส.อ.ท. ไดจัดตั้งศูนย One Stop Service เพื่อใหคําปรึกษา
ในการกรอกใบคําขอใหถูกตองสมบูรณตั้งแตเริ่มแรก และอํานวยความสะดวกในการย่ืนขอใบ รง.4 
ซึ่งไดเร่ิมดําเนินการมาต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2556 รวมท้ังกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมจัดสงเจาหนาที่
มาทํางานประจําที่สํานักงาน ส.อ.ท. เพื่อใหคําปรึกษาแกผู ประกอบการอุตสาหกรรมดวย นอกจากนี้
กระทรวงอุตสาหกรรมยังมีนโยบายในการประชุมหารือรวมกับ ส.อ.ท. เปนประจําทุกเดือน เพ่ือรับฟง
ปญหาอุปสรรคและรวมหาแนวทางแกไขปญหาที่เหมาะสมตอไป
 ในวาระที่ ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 
2557 นี้ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะตัวแทนภาคอุตสาหกรรม ตองขอขอบคุณ
ในนโยบายตางๆ ของทานท่ีสามารถชวยแกไขปญหาของภาคอุตสาหกรรมและสงเสริมการพัฒนาท่ีทําให
ภาคอุตสาหกรรมกับชุมชนสามารถอยูรวมกันไดอยางปกติสุข และเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด 
ทําใหเกิดการพัฒนาสูความย่ังยืนที่เปนรูปธรรมได ทั้งนี้ ส.อ.ท. มีความยินดีเปนอยางยิ่งท่ีจะรวมมือกับ
กระทรวงอุตสาหกรรมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไทยใหเขมแข็งและมีความยั่งยืน
ตอไป



รอบรั้ว
อุตสาหกรรม
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✪ สศอ. จัดกิจกรรมส่ือมวลชนศึกษาดูงาน ประจําป 2557
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมส่ือมวลชนศึกษาดูงาน (Press Tour) ประจําป 2557 โดยมี

คณะผูบริหาร เจาหนาที่ สศอ. และส่ือมวลชนเขารวมศึกษาดูงานและเย่ียมชมบริษัท ไทยซุนฟูดส จํากัด อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย ซึ่งเปนบริษัท
ที่มีผลผลิตและผลิตภัณฑผลไมกระปองสงออกไปตางประเทศ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557

✪ อก. ฉลองครบรอบ 72 ป จัดแถลงขาวการจัดงาน Thailand Industry 
Expo 2014 “ซื้อของไทย ใชของดี SMEs ยั่งยืน คืนความสุขใหประชาชน”
  ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานในการแถลงขาวการจัดงาน 
Thailand Industry Expo 2014 “ซื้อของไทย ใชของดี SMEs ยั่งยืน คืนความสุขใหประชาชน” เนื่องใน
โอกาสพิเศษที่กระทรวงอุตสาหกรรมครบรอบ 72 ป โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมสงเสริม

อุตสาหกรรม และนายสมศักดิ์ จันทรรวงทอง รองผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมแถลงรายละเอียดในการ
จัดงานแกสื่อมวลชน ณ หองกมลทิพยบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม 
เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2557    

✪ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เร่ือง “การบูรณาการการปฏิบัติงานในสถานการณปจจุบัน 
ระหวางราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค”
  ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธาน
ในการเปดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติงาน
ในสถานการณปจจุบัน ระหวางราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค” 

โดยมี ดร.สมชาย หาญหิรัญ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) รวมบรรยายใหกับ
ขาราชการและเจาหนาท่ีในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมท่ัวประเทศ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557

✪ สศอ. แถลงขาว MPI ไตรมาสท่ี 2/2557 
 ดร.สมชาย หาญหิรัญ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 
แถลงขาว “ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมิถุนายน 2557” โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) 
ไตรมาส 2/2557 หดตัว 5.0 เปอรเซ็นต สวนอัตราการใชกําลังการผลิตอยูที่ 59.5 เปอรเซ็นต อุตสาหกรรม
ที่ทําใหการผลิตรวมลดลง ไดแก ยานยนต ฮารดดิสกไดรฟ เคร่ืองนุงหม เคร่ืองประดับ และเคร่ืองปรับอากาศ 
เปนตน เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2557 ณ หองประชุม 202 ชั้น 2 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม



กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผยตัวเลขดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือ IEI 
ประจําเดือนกรกฎาคม 2557 อยูที่ 50.00% สะทอนแนวโนมของการฟนตัวภาคอุตสาหกรรม 
โดยมิติดานความเชื่อมั่น และการลงทุนสงสัญญาณท่ีดีข้ึนอยางตอเนื่อง ขณะท่ีการผลิตลดลง
เล็กนอย

ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม เปดเผยวา ดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial Economic Indicator : IEI) ประจําเดือน
กรกฎาคม 2557 อยู ที่ระดับ 50.00% เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2557 ซึ่งอยู ที่ระดับ 45.45% 
ซึ่งเปนผลมาจากการท่ีการเมืองเขาสู ภาวะปกติ ทําใหรายจายภาครัฐกลับมาดําเนินการไดอยางเต็มท่ี 
สงผลใหความเช่ือมั่นของนักลงทุนมีความเช่ือมั่นเพ่ิมมากข้ึน โดยมีการสงสัญญาณการฟ นตัวอยาง
ตอเน่ืองทั้งดัชนีการประกอบกิจการโรงงานและดัชนีขอรับการสงเสริมการลงทุน นอกจากน้ีดัชนีชี้นําเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมยังชี้ถึงทิศทางของการฟนตัวในอีก 1-3 เดือนขางหนา ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงเล็ก
นอย ทั้งการเทียบกับเดือนกอนหนา และเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

มิติดานการผลิตภาคอุตสาหกรรม มีการชะลอตัวของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม โดยดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมประจําเดือนกรกฎาคม 2557 อยู ที่ 165.18% หดตัว 5.18% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน โดยเปนการติดลบตอเน่ืองกันเปนเดือนท่ี 16 นับตั้งแตเดือน มิ.ย. 56 เปนผลมาจากธุรกิจยังขาย
สินคาจากสต็อกเดิม แตเชื่อวาเมื่อสต็อกสินคาลดลง กําลังการผลิตใหมจะเริ่มกลับมาอีกครั้ง ประกอบกับ
การบริโภคในประเทศไมไดฟ นตัวอยางรวดเร็วตามท่ีคาดการณไว เนื่องจากกําลังซ้ือของประชาชน

ดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial Economic Indicator : IEI)

อุตฯ ชี้ทิศทางดัชนีเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (IEI) เดือน ก.ค. 57
อยูที่ระดับ 50.00% สะทอนแนวโนม
ของการฟนตัวภาคอุตสาหกรรม

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 43วารสาร

อยู ในระดับต่ํา ทั้งนี้อุตสาหกรรมท่ีสงผลดานบวก เชน 
ชิ้นส วนอิเล็กทรอนิกส HDD ผลิตภัณฑพลาสติก ยา 
เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ขณะที่อุตสาหกรรมท่ีสงผล
ดานลบ เชน รถยนต ปโตรเลียม นํ้าตาล รถจักรยานยนต 
เครื่องปรับอากาศ



มิติดานการลงทุนภาคอุตสาหกรรม มีการสงสัญญาณการฟนตัวอยางตอเนื่องของดัชนีการ
ประกอบกิจการโรงงาน โดยดัชนีจํานวนโรงงานและจํานวนแรงมาในเดือนกรกฎาคม 2557 อยูที่ 125.55% 
1,059.55% ตามลําดับ และเปนการปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเปนเดือนที่ 3 ขณะที่ดัชนีจํานวนเงินทุนและ
จํานวนแรงงาน อยูที่ 371.44% 101.12% ตามลําดับ และลดลงเปนเดือนแรก ทั้งนี้กลุมอุตสาหกรรมท่ีมี
จํานวนโรงงานมากที่สุดคือ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ สวนกลุมอุตสาหกรรมจํานวนแรงมามากที่สุดคือ 
อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ ขณะท่ีอุตสาหกรรมอาหารเปนกลุมอุตสาหกรรมท่ีมีจํานวนเงิน
ทุนและจํานวนแรงงานมากท่ีสุด

มิติดานความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เริ่มสงสัญญาณที่ดีใหเห็นมาตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2557 
ทั้งดัชนีขอรับการสงเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรม และดัชนีชี้นําเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยในสวนของดัชนี
ขอรับการสงเสริมการลงทุนนั้น ในเดือนกรกฎาคม 2557 ดัชนีจํานวนโครงการ ดัชนีเงินลงทุน และดัชนี
การจางงาน อยูที่ 129.28% 92.33% และ 49.18% ตามลําดับ ซึ่งดัชนีจํานวนโครงการและดัชนีเงินลงทุน
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องนับจากเดือนพฤษภาคม 2557 โดยกิจการท่ีมีจํานวนโครงการ จํานวนเงิน
ลงทุน และจํานวนการจางงานมากท่ีสุด คือ กิจการผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณขนสง ทั้งนี้จากการ
ที่มีจํานวนโครงการและมูลคาการลงทุนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สะทอนใหเห็นวานักลงทุนท่ีเคยชะลอ
การยื่นขอรับสงเสริมไวกอนหนานี้ กลับมาเชื่อมั่นประเทศไทยอีกครั้ง นอกจากนี้ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมยังสงสัญญาณการฟนตัวอยางตอเนื่องของภาคอุตสาหกรรมในอีก 1-3 เดือนขางหนา ทําใหคาดวา
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยมีแนวโนมฟนตัวกําลังเขาสูภาวะที่ดีขึ้นฐ ุ ูู

ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม

ดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมถูกพัฒนาขึ้นมาใหมนี้ เปนการนําเอาดัชนีตาง ๆ ทั้งสามมิติขางตนมาจัดทําเปน 
Diffusion Index โดยกําหนดใหมีฐานอยูที่หนวย 50 ซ่ึงหากดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยูที่ระดับ

นอยกวา 50 เทากับ 50 หรือมากกวา 50 แสดงถึงเศรษฐกิจอยู ในภาวะชะลอตัว ทรงตัว และดีตามลําดับ


