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√ากฐานของอุตสาหกรรมมีสวนสำคัญตอความแข็งแกรงของประเทศซึ่งนำไปสู

การพัฒนาในดานตางๆ และสงผลกลับไปสูคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดี 

ของประชาชน ยุทธศาสตรและนโยบายอุตสาหกรรมที่นำไปใชจึงมีความสำคัญ 

ตอการพัฒนาความเจริญกาวหนา และการกำหนดทิศทางของการพัฒนาใหเกิดขึ้น

อยางมีดุลยภาพ และสรางความสามารถทางการแขงขันใหกับประเทศไดอยางยั่งยืน 

ตลอดป 2549 ที่ผานมา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวง

อุตสาหกรรม ในฐานะที่เปนหนวยงานชี้นำการพัฒนาอุตสาหกรรม ไดดำเนินงาน 

ในการกำหนดยุทธศาสตร นโยบาย และทิศทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของ

ประเทศ รวมถึงการแจงเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม และเสนอแนะมาตรการตางๆ  

เพื่อใหผูประกอบการสามารถแขงขันไดอยางเขมแข็งและกาวทันการเปลี่ยนแปลงอยางสม่ำเสมอ รวมทั้งทำการศึกษาวิจัย

อุตสาหกรรมในดานตางๆ เชน การพัฒนาเทคโนโลยีและกำลังคนภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

การเกษตร การพัฒนาอุตสาหกรรมอูตอเรือและซอมเรือ แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมคอมพาวนด การศึกษาการเปรียบเทียบ

ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทย (Benchmarking) การแสวงหาประโยชนจากขอตกลงการเปดเสร ีFTAs เปนตน รวมถึง

การบูรณาการการพัฒนาอุตสาหกรรม และเชื่อมโยงกับสถาบันเฉพาะทาง สถาบันการศึกษา/วิจัย และหนวยงานภาครัฐ 

และเอกชน เพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือในการผลักดันไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมและเกิดประโยชนตอประเทศ 

โดยสวนรวม 

เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สศอ. ไดพัฒนาสมรรถนะองคกรในดานตางๆ เพื่อรองรับภารกิจเหลานี้ 

ทั้งการเพิ่มทักษะและความรูความสามารถของบุคลากร การพัฒนาการจัดการความรูเพื่อเปนศูนยรวมเครือขายขอมูล 

ขาวสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การจัดตั้ง “ศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจอุตสาหกรรม” ขึ้น เพื่อติดตามและวิเคราะหสถานการณ

ดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยางใกลชิด และเผยแพรใหผูประกอบการไดอยางทันทวงที รวมทั้งไดพัฒนาการจัดทำ  

“ดัชนีอุตสาหกรรม” และ “รายงานภาวะอุตสาหกรรม” เพื่อใหการชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ 

มีความถูกตองแมนยำ หนวยงานภาครัฐ เอกชน และผูประกอบการสามารถนำไปใชประโยชนไดมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ ในป 2550 สศอ. ไดรับมอบหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำ “แผนแมบทการเพิ่มประสิทธิภาพและ 

ผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (Productivity)” เพื่อยกระดับการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ซึ่งเปนหัวใจสำคัญที่จะทำใหอุตสาหกรรมเกิดการขยายตัวอยางแทจริงและตอเนื่องในระยะยาว รวมทั้งการจัดทำแผนการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางปญญารวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาปจจัยพื้นฐานทางปญญา 

ของประเทศใหเขมแข็งอยูบน “เศรษฐกิจอุตสาหกรรมฐานความรู” (Knowledge Based Economy/Industry) ซึ่งจะเปน

รากฐานใหเศรษฐกิจและสังคมของไทยเกิดการพัฒนาเจริญกาวหนาอยางมีเสถียรภาพ มีภูมิคุมกันที่ดี และสามารถพึ่งพา

ตนเองไดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตอไป 

สศอ. ยังคงยึดมั่นที่จะปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหนาที่ในการเปนหนวยงานชี้นำการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ  

และมุงมั่นพัฒนาองคกรสูการทำงานเชิงรุก โดยการรวมคิดรวมทำกับภาคเอกชนอยางใกลชิด เพื่อสนองความตองการของ 

ผูประกอบการและภาคอุตสาหกรรมไดอยางทันทวงที สามารถแขงขันไดอยางแข็งแกรงทามกลางเศรษฐกิจและสังคมโลก 

ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรง 

 

(ดร.อรรชกา  สีบุญเรือง  บริมเบิล) 
ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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«‘ —¬∑—»πå 

เปนองคกรชี้นำการพัฒนาอุตสาหกรรม 

 

æ—π∏°‘®/¿“√°‘® 
  จัดทำ บูรณาการ ผลักดันนโยบาย แผนยุทธศาสตร 
  ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลคา 
  และขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน 

  จัดทำระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตัวชี้วัด 
  สัญญาณเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมที่ทันสมัย เชื่อถือไดและ 
  เชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งใหบริการเผยแพร 

  สรางความเขมแข็งความรูดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

§à“π‘¬¡ 

 จริยธรรมนำคน พัฒนาตนเปนนิจ 
 สรางมิตรรวมงาน ปฏิบัติการเชิงรุก 
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„หสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมของประเทศในระดับมหภาคและอุตสาหกรรมรายสาขา รวมทั้งพัฒนาระบบ

เตือนภัยดานอุตสาหกรรม โดยการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวมและแผน

แมบทอุตสาหกรรมรายสาขา เพื่อเปนองคกรชี้นำในการกำหนดนโยบาย  มาตรการ และ

วางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศใหเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งสง

สัญญาณเตือนภัยทางอุตสาหกรรมไดอยางถูกตองชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยใหมีอำนาจ

หนาที่ดังตอไปนี้ 

1. เสนอแนะการกำหนดนโยบาย แนวทาง และมาตรการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนา

อุตสาหกรรมของประเทศ 

2. เสนอแนะนโยบาย กำหนดทาที แนวทางความรวมมือและเขาประชุมเจรจากับองคกรหรือหนวยงานตางประเทศ 

ดานอุตสาหกรรม 

3. จัดทำรายงานภาวะอุตสาหกรรมสาขาตาง ๆ  เพื่อเปนพื้นฐานในการกำหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนา

อุตสาหกรรม และหาวิธีการแกปญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาตาง ๆ  

4. ประสาน  เรงรัด  ติดตาม  และประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 

5. กำหนดนโยบายการสำรวจ การเก็บรักษา การใชประโยชนขอมูลดานอุตสาหกรรม จัดทำดัชนีอุตสาหกรรม  และ 

ทำหนาที่เปนศูนยสารสนเทศดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจหนาที่ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือตามที่กระทรวง

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

°ระทรวงอุตสาหกรรม ไดเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2533 ขอปรับปรุงฐานะกองเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมใหเปนสำนักงานเทียบเทากรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติงานนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในการจัด

ตั้งสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยใหโอนงานของสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมหลัก สำนักงานปลัดกระทรวง 

อุตสาหกรรมมารวมเขาดวยกัน ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติ 

โอนอำนาจหนาที่และกิจการบริหารงานบางสวนของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ

สำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมหลัก) กระทรวงอุตสาหกรรม ไปเปนของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2534 โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 108 ตอนที่ 156 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2534 โดยใหมีผลใชบังคับ 

ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้นจึงไดถือเอาวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2534 เปนวันกอตั้งสำนักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ตั้งแตนั้นมา 

ตอมาภายใตแผนปฏิรูประบบราชการไดมีการประกาศใชบังคับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) 

พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหนาที่

ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง  กรม  และกฎกระทรวง แบงสวนราชการสำนักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ 119 ตอนที่ 

103ก. ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 กำหนดใหมีอำนาจหนาที่และการแบงสวนราชการ ดังนี้ 

∫∑∫“∑·≈–°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß ”π—°ß“π‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡ 
 Ì “ π— ° ß “ π ‡ » √ … ∞ °‘ ® Õÿ μ   “ À ° √ √ ¡  (   » Õ. ) 
°√–∑√«ßÕÿμ “À°√√¡ 

√“¬ß“πª√–®”ªï 2549  ”π—°ß“π‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡ 8

 Ì“π—°ß“π‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡ ( »Õ.) 
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°“√·∫àß à«π√“™°“√·≈–Àπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ 
¢Õß ”π—°ß“π‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡ 

• ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงาน   

• ดำเนินการเกี่ยวกับงานชวยอำนวยการและงานเลขานุการของสำนักงาน 

• ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงานงบประมาณ การพัสดุ  อาคาร สถานที่ และยานพาหนะของ

สำนักงาน 

• จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสำนักงาน 

• ดำเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ และเผยแพรกิจกรรม ความรู ความกาวหนา และผลงานของสำนักงาน 

• ดำเนินการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการและลูกจางของสำนักงาน รวมทั้งประสานการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับงานใน

ภารกิจของสำนักงานแกเจาหนาที่ขององคกร หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

• ดำเนินการอื่นใดที่มิไดกำหนดใหเปนอำนาจหนาที่ของสวนราชการใดของสำนักงาน 

• ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

 
 
• เสนอแนะนโยบาย แนวทาง มาตรการและกำหนดทาทีความรวมมือดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ  

ทั้งในระดับทวิภาคี พหุภาคี องคการระหวางประเทศ และระดับภูมิภาค 

• ประสานความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับองคกรระหวางประเทศ 

• ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและพันธะผูกพันดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

• ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

 
 
• กำหนดนโยบายและระเบียบในการสำรวจ การเก็บรักษา และการใชประโยชนขอมูลดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

• ดำเนินการเกี่ยวกับการเปนศูนยขอมูลและสารสนเทศดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

• รวบรวมและจัดทำดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในภาพรวมและรายสาขาอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุน

การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

 ”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√°√¡ 

°Õß‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡√–À«à“ßª√–‡∑» 

»Ÿπ¬å “√ π‡∑»‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡ 
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• เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรม 

โดยรวมของประเทศ 

• ศึกษาวิจัยประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 

• ศึกษาวิเคราะหและติดตามสถานการณที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมทั้งคาดการณแนวโนม 

และเตือนภัยภาวะอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ 

• ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ 

• ประสานและจัดทำแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการของสำนักงานใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวง 

• ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

 
 
• เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการในการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนา

อุตสาหกรรมรายสาขา 

• ศึกษาวิเคราะหและติดตามสถานการณที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมทั้งคาดการณแนวโนม  

และเตือนภัยภาวะอุตสาหกรรมรายสาขา 

• ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 

• ประสานการดำเนินงานเพื่อใหความชวยเหลือและแกไขปญหาของอุตสาหกรรมรายสาขา 

• ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 

• ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

 
 
• ดำเนินการจัดทำ จัดหา และรวบรวมขอมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมถึงปรับปรุงฐานขอมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ใหครบถวนถูกตองและทันสมัย 

• พัฒนาเครือขายฐานขอมูลระหวางสำนักงานฯ กับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

• วิเคราะหและติดตามสถานการณทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรมและหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของ 

•นำเสนอขอมูล และขอสนเทศ เพื่อใชในการวิเคราะหและตัดสินใจเชิงนโยบาย 

• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 ”π—°π‚¬∫“¬Õÿμ “À°√√¡¡À¿“§ 

 ”π—°π‚¬∫“¬Õÿμ “À°√√¡√“¬ “¢“ 1 ·≈– 2 

»Ÿπ¬åªØ‘∫—μ‘°“√‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡* 

*หนวยงานตั้งเปนการภายใน 



 

Annual Report 2006 Office of Industrial Economics 11

ß∫ª√–¡“≥·¬°μ“¡À¡«¥ß∫ª√–¡“≥ 

                       √“¬°“√                                             ß∫ª√–¡“≥ ªï 2549 
1. ß∫∫ÿ§≈“°√ (‡ß‘π‡¥◊Õπ §à“®â“ß ª√–®” / ™—Ë«§√“«) 41,590,900 
2. ß∫°“√¥”‡π‘πß“π (§à“μÕ∫·∑π „™â Õ¬«— ¥ÿ §à“ “∏“√≥Ÿª‚¿§) 61,291,400 
3. ß∫≈ß∑ÿπ (§à“§√ÿ¿—≥±å ∑’Ë¥‘π  ‘Ëß°àÕ √â“ß) 1,945,000 
4. ß∫√“¬®à“¬Õ◊Ëπ (‡™àπ §à“‡¥‘π∑“ß ß∫®â“ßºŸâ‡™’Ë¬«™“≠ »÷°…“«‘®—¬) 109,280,000 
5. ß∫Õÿ¥Àπÿπ  16,484,300 
                         √«¡ 230,591,600 

ß∫ª√–¡“≥·¬°μ“¡¬ÿ∑∏»“ μ√å¢ÕßÀπà«¬ß“π 

                       √“¬°“√                                             ß∫ª√–¡“≥ ªï 2549 
°“√ª√—∫‚§√ß √â“ß¿“§Õÿμ “À°√√¡ 230,591,600 
                         √«¡ 230,591,600 

Õ—μ√“°”≈—ß ¢Õß ”π—°ß“π‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡ 
• ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1 ตำแหนง 

• รองผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2 ตำแหนง 

• ผูเชี่ยวชาญ 3 ตำแหนง 

• กลุมพัฒนาระบบบริหาร 3 ตำแหนง 

• กลุมตรวจสอบภายใน 2 ตำแหนง 

• สำนักงานเลขานุการกรม 25 ตำแหนง 

• กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ 17 ตำแหนง 

• ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 23 ตำแหนง 

• สำนักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค 19 ตำแหนง 

• สำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 22 ตำแหนง 

• สำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 22 ตำแหนง 

• ศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 5 ตำแหนง 

 รวม 144 ตำแหนง 
 

¢â“√“™°“√¥’‡¥àπ  »Õ. ª√–®”ªï 2549 
ขาราชการระดับ 6-8 
นางสาวสุนิสา  ตามไท นักวิชาการอุตสาหกรรม 8ว สำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 

ขาราชการระดับ 1-5 
นางสาวเครือวัลย  วรสูต เจาหนาที่บันทึกขอมูล 5 ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ลูกจางประจำ 
นางวาสนา  วัฒนวิกยกรรม พนักงานพิมพดีด ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

ß∫ª√–¡“≥√“¬®à“¬ ª√–®”ªïß∫ª√–¡“≥ 2549 



√ “ ¬ ß “ π ° “ √ ‡ ß‘ π 
 ”π—°ß“π‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡ 

                                                                   À¡“¬‡Àμÿ                 (∫“∑) 

 ‘π∑√—æ¬å 

  ‘π∑√—æ¬åÀ¡ÿπ‡«’¬π 

  ‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥ 2 1,925,008.33  

  ≈Ÿ°Àπ’È√–¬– —Èπ 3 68,205.00 

   ‘π§â“·≈–«— ¥ÿ§ß‡À≈◊Õ 4 115,996.31 

  √«¡ ‘π∑√—æ¬åÀ¡ÿπ‡«’¬π  2,109,209.64 

  ‘π∑√—æ¬å ‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬π   

  ∑’Ë¥‘π Õ“§“√ ·≈–Õÿª°√≥å ( ÿ∑∏‘) 5 101,676,445.15 

   ‘π∑√—æ¬å∑’Ë ‰¡à¡’μ—«μπ ( ÿ∑∏‘) 6 945,460.72 

  √«¡ ‘π∑√—æ¬å ‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬π  102,621,905.87 

 √«¡ ‘π∑√—æ¬å  104,731,115.51 

 

Àπ’È ‘π 

 Àπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬π 

  ‡®â“Àπ’È√–¬– —Èπ  13,746,228.70 

  §à“„™â®à“¬§â“ß®à“¬  896,544.86 

  √“¬‰¥â√Õ°“√√—∫√Ÿâ√–¬– —Èπ  1,445,414.69 

  ‡ß‘π√—∫Ω“°√–¬– —Èπ  (604,371.20) 

  Àπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ  2,983,977.16 

  √«¡Àπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬π  19,676,536.61 

 Àπ’È ‘π‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬π 

  ‡ß‘π∑¥√Õß√“™°“√√—∫®“°§≈—ß√–¬–¬“«  600,000.00 

  √«¡Àπ’È ‘π‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬π  600,000.00 

 √«¡Àπ’È ‘π  20,276,536.61 

 

 ‘π∑√—æ¬å ÿ∑∏‘  84,454,578.90 

 

 à«π∑ÿπ /  ‘π∑√—æ¬å ÿ∑∏‘ 

  ‡ß‘π∑ÿπ  114,169,540.32 

  √“¬‰¥â Ÿß / (μË”) °«à“§à“„™â®à“¬ – ¡  (29,714,961.42) 

  √«¡ ‘π∑√—æ¬å ÿ∑∏‘  84,454,578.90 

ß∫· ¥ß∞“π–°“√‡ß‘π 
≥ «—π∑’Ë 30 °—π¬“¬π 2549 
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                                                                   À¡“¬‡Àμÿ                 (∫“∑) 

√“¬‰¥â®“°°“√¥”‡π‘πß“π 
 √“¬‰¥â®“°√—∞∫“≈ : 
  √“¬‰¥â®“°ß∫ª√–¡“≥·≈–ß∫°≈“ß  181,828,599.25 
  √«¡√“¬‰¥â®“°√—∞∫“≈  181,828,599.25 
 √“¬‰¥â®“°·À≈àßÕ◊Ëπ : 
  √“¬‰¥âÕ◊Ëπ  3,125,160.14 
  √«¡√“¬‰¥â®“°·À≈àßÕ◊Ëπ  3,125,160.14 
 √«¡√“¬‰¥â®“°°“√¥”‡π‘πß“π  184,953,759.39  
§à“„™â®à“¬®“°°“√¥”‡π‘πß“π 
  §à“„™â®à“¬∫ÿ§≈“°√ 7 48,550,497.29 
  §à“∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠  6,980,609.32 
  §à“„™â®à“¬„π°“√Ωñ°Õ∫√¡  657,740.00 
  §à“„™â®à“¬‡¥‘π∑“ß  1,090,696.64 
  §à“«— ¥ÿ·≈–§à“„™â Õ¬  119,914,176.75 
  §à“ “∏“√≥Ÿª‚¿§ 8 2,638,934.72 
  §à“‡ ◊ËÕ¡√“§“·≈–§à“μ—¥®”Àπà“¬ 9 8,112,464.25 
  §à“„™â®à“¬‡ß‘πÕÿ¥Àπÿπ  11,222,280.72 
  §à“„™â®à“¬Õ◊Ëπ  1,059,947.22 
 √«¡§à“„™â®à“¬®“°°“√¥”‡π‘πß“π  200,227,346.91 
√“¬‰¥â Ÿß / (μË”) °«à“§à“„™â®à“¬¥”‡π‘πß“π  (15,273,587.52) 
√“¬‰¥â / §à“„™â®à“¬∑’Ë ‰¡à‡°‘¥®“°°“√¥”‡π‘πß“π 
  °”‰√/¢“¥∑ÿπ ÿ∑∏‘®“°°“√®”Àπà“¬ ‘π∑√—æ¬å  (419,736.29) 
  √«¡√“¬‰¥â/§à“„™â®à“¬∑’Ë ‰¡à‡°‘¥®“°°“√¥”‡π‘πß“π  (419,736.29) 
√“¬‰¥â Ÿß / (μË”) °«à“§à“„™â®à“¬®“°°‘®°√√¡μ“¡ª°μ‘  (15,693,323.81) 
√“¬‰¥â Ÿß / (μË”) °«à“§à“„™â®à“¬ ÿ∑∏‘  (15,693,323.81) 
 
√“¬‰¥â·ºàπ¥‘π∑’Ë®—¥‡°Á∫ 
 √“¬‰¥â·ºàπ¥‘π - ¿“…’  0.00 
  ¿“…’∑“ßμ√ß  0.00 
  ¿“…’∑“ßÕâÕ¡  0.00 
  ¿“…’Õ◊Ëπ  0.00 
  √«¡√“¬‰¥â¿“…’  0.00 
 √“¬‰¥â·ºàπ¥‘π - πÕ°®“°¿“…’ 
  √“¬‰¥âÕ◊Ëπ  756,070.11 
  √«¡√“¬‰¥âπÕ°®“°¿“…’  756,070.11 
 √«¡√“¬‰¥â·ºàπ¥‘π∑’Ë®—¥‡°Á∫  756,070.11 
 
√“¬‰¥â·ºàπ¥‘ππ” àß§≈—ß  (1,398,370.78) 
√“¬‰¥â·ºàπ¥‘π√Õπ” àß  (642,300.67) 
√“¬‰¥â Ÿß / (μË”) °«à“§à“„™â®à“¬ ÿ∑∏‘  (16,335,324.48) 

ß∫√“¬‰¥â·≈–§à“„™â®à“¬ 
 ”À√—∫√Õ∫√–¬–‡«≈“∫—≠™’  ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 30 °—π¬“¬π 2549 
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À¡“¬‡Àμÿ 
                                                                                                              (∫“∑) 

À¡“¬‡Àμÿ∑’Ë 1  √ÿªπ‚¬∫“¬°“√∫—≠™’∑’Ë ”§—≠ 
 À≈—°°“√∫—≠™’ 
 ªØ‘∫—μ‘‡°≥±å§ß§â“ßμ“¡À≈—°°“√·≈–π‚¬∫“¬∫—≠™’ ”À√—∫Àπà«¬ß“π¿“§√—∞°√–∑√«ß°“√§≈—ß°”Àπ¥μ—Èß·μà«—π∑’Ë  
1 ¡°√“§¡ 2546 ‡ªìπμâπ‰ª 
 ªØ‘∫—μ‘√–∫∫°“√∫√‘À“√°“√‡ß‘π°“√§≈—ß¿“§√—∞ Ÿà√–∫∫Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å (GFMIS) μ—Èß·μà«—π∑’Ë 1 μÿ≈“§¡ 2547 ‡ªìπμâπ‰ª 
 π‚¬∫“¬°“√∫—≠™’ 
 §à“‡ ◊ËÕ¡√“§“·≈–§à“μ—¥®”Àπà“¬ ªØ‘∫—μ‘μ“¡«‘∏’‡ âπμ√ßμ“¡Õ“¬ÿ°“√„™âß“π 
 «— ¥ÿ§ß‡À≈◊Õ √—∫√Ÿâμ“¡√“§“∑ÿπ ≥ «—π∑’Ë´◊ÈÕ¡“À√◊Õ‰¥â¡“®“°°“√√—∫∫√‘®“§ 
 §√ÿ¿—≥±å∑’Ë¡’√“§“μàÕÀπà«¬μË”°«à“ 5,000 ∫“∑ ∂◊Õ‡ªìπ§à“„™â®à“¬„πªï∑’Ë‡°‘¥√“¬°“√∑—ÈßÀ¡¥ 
 ∑’Ë¥‘π Õ“§“√ ·≈–Õÿª°√≥å 
  ∑’Ë¥‘π · ¥ß¥â«¬√“§“∑ÿπ‡©æ“–∑’Ë¥‘π∑’ËÀπà«¬ß“π¡’°√√¡ ‘∑∏‘Ï ≥ «—π∑’Ë´◊ÈÕ¡“À√◊Õ‰¥â¡“®“°°“√∫√‘®“§ ”À√—∫∑’Ë¥‘π
∑’Ë‡ªìπ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ„™â√“§“ª√–‡¡‘πμ“¡‡°≥±å¢Õß°√¡∏π“√—°…å 
  Õ“§“√ · ¥ß¥â«¬√“§“∑ÿπ ≥ «—π∑’Ë´◊ÈÕ¡“À√◊Õ‰¥â¡“®“°°“√√—∫∫√‘®“§ À√◊Õ®“°°“√ª√—∫ª√ÿß‡æ◊ËÕ¬◊¥Õ“¬ÿ 
°“√„™âß“πÀ√◊Õ„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√„™âß“π¥’¢÷Èπ À—°¥â«¬§à“‡ ◊ËÕ¡√“§“ – ¡ 
  Õÿª°√≥å´÷Ëß¡’‰«â‡æ◊ËÕ¥”‡π‘πß“π·≈–§“¥«à“®–‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå‡°‘π 1 ªï · ¥ß¥â«¬√“§“∑ÿπ ≥ «—π∑’Ë´◊ÈÕ¡“À√◊Õ‰¥â¡“
®“°°“√∫√‘®“§ À—°¥â«¬§à“‡ ◊ËÕ¡√“§“ – ¡ 
  §à“‡ ◊ËÕ¡√“§“ §”π«≥‚¥¬«‘∏’‡ âπμ√ßμ“¡Õ“¬ÿ°“√„™âß“π∑’Ëª√–¡“≥‰«â ¥—ßπ’È 
   ª√–‡¿∑¢Õß ‘π∑√—æ¬å Õ“¬ÿ°“√„™âß“π (ªï) 
  Õ“§“√·≈–√—È«§Õπ°√’μ 40 
  §√ÿ¿—≥±å·≈–Õÿª°√≥å 5-12 
  ‚ª√·°√¡§Õ¡æ‘«‡μÕ√å 5 
 
À¡“¬‡Àμÿ∑’Ë 2 ‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥ 
 ‡ß‘π ¥„π¡◊Õ › ¢Õß à«π√“™°“√                                                                                     - 
 ‡ß‘π∑¥√Õß√“™°“√ 600,000.00 
 ‡ß‘πΩ“°¢ÕßÀπà«¬ß“π (‡ß‘πß∫ª√–¡“≥) 962,442.33 
 ‡ß‘πΩ“°§ß§≈—ß 362,566.00 
 √«¡‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥ 1,925,008.33 
 ‡ß‘πΩ“°¢ÕßÀπà«¬ß“π (‡ß‘πß∫ª√–¡“≥) μ“¡ Statement ¢Õß ∏π“§“√°√ÿß‰∑¬ ¡’¬Õ¥‡∑à“°—∫ 730,502.45 
 ´÷Ëß¢≥–π’È°”≈—ßμ√«® Õ∫∫—≠™’Õ¬Ÿà°—∫∫—≠™’·¬°ª√–‡¿∑‡ß‘πΩ“°∏π“§“√„πß∫ 
 
À¡“¬‡Àμÿ∑’Ë 3 ≈Ÿ°Àπ’È√–¬– —Èπ 
 ≈Ÿ°Àπ’È‡ß‘π¬◊¡ 68,205.00 
 √«¡≈Ÿ°Àπ’È√–¬– —Èπ 68,205.00 
 
À¡“¬‡Àμÿ∑’Ë 4  ‘π§â“·≈–«— ¥ÿ§ß‡À≈◊Õ 
 «— ¥ÿ§ß‡À≈◊Õ 115,996.31 
 √«¡ ‘π§â“·≈–«— ¥ÿ§ß‡À≈◊Õ 115,996.31 
 
À¡“¬‡Àμÿ∑’Ë 5 ∑’Ë¥‘π Õ“§“√ ·≈–Õÿª°√≥å ( ÿ∑∏‘) 
 ∑’Ë¥‘π√“™æ— ¥ÿ„π§«“¡§√Õ∫§√Õß 306 μ“√“ß«“ 
 Õ“§“√·≈– ‘Ëßª≈Ÿ° √â“ß 94,801,835.00 
 À—° §à“‡ ◊ËÕ¡√“§“ – ¡ (14,828,093.34) 
 Õ“§“√·≈– ‘Ëßª≈Ÿ° √â“ß ( ÿ∑∏‘) 79,973,741.66 
 Õÿª°√≥å 47,405,577.80 
 À—° §à“‡ ◊ËÕ¡√“§“ – ¡ (25,702,874.31) 
 Õÿª°√≥å ( ÿ∑∏‘) 21,702,703.49 
 √«¡∑’Ë¥‘π Õ“§“√ ·≈–Õÿª°√≥å ( ÿ∑∏‘) 101,676,445.15 
 
À¡“¬‡Àμÿ∑’Ë 6  ‘π∑√—æ¬å∑’Ë ‰¡à¡’μ—«μπ ( ÿ∑∏‘) 
 ‚ª√·°√¡§Õ¡æ‘«‡μÕ√å 4,178,600.43 
 À—° §à“μ—¥®”Àπà“¬ – ¡ (3,233,139.71) 
 √«¡ ‘π∑√—æ¬å ‰¡à¡’μ—«μπ ( ÿ∑∏‘) 945,460.72 
 
À¡“¬‡Àμÿ∑’Ë 7 §à“„™â®à“¬∫ÿ§≈“°√ 
 ‡ß‘π‡¥◊Õπ 33,334,674.43 
 ‡ß‘πª√–®”μ”·Àπàß 1,202,490.32 
 §à“®â“ßª√–®” 3,690,668.80 
 ‡ß‘π√“ß«—≈ª√–®”ªï   1,358,900.49     
 §à“√—°…“æ¬“∫“≈   3,871,442.50 
 §à“®â“ß∫ÿ§≈“°√Õ◊Ëπ 5,092,320.75 
 √«¡§à“„™â®à“¬∫ÿ§≈“°√ 48,550,497.29 
 
À¡“¬‡Àμÿ∑’Ë 8 §à“ “∏“√≥Ÿª‚¿§ 
 §à“‰øøÑ“ 1,285,302.07 
 §à“πÈ”  48,234.09 
 §à“πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß 137,121.56 
 §à“ “∏“√≥Ÿª‚¿§Õ◊Ëπ 1,168,277.00 
 √«¡§à“ “∏“√≥Ÿª‚¿§ 2,638,934.72 
 
À¡“¬‡Àμÿ∑’Ë 9 §à“‡ ◊ËÕ¡√“§“·≈–§à“μ—¥®”Àπà“¬ 
 Õ“§“√·≈– ‘Ëßª≈Ÿ° √â“ß 2,371,481.98 
 Õÿª°√≥å 5,112,033.39 
  ‘π∑√—æ¬å ‰¡à¡’μ—«μπ 628,948.88 
 √«¡§à“‡ ◊ËÕ¡√“§“·≈–§à“μ—¥®”Àπà“¬ 8,112,464.25 
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À¡“¬‡Àμÿ∑’Ë 10 √“¬ß“π‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√ß∫ª√–¡“≥μ“¡‡°≥±å‡ß‘π ¥ 

√“¬ß“π∞“π–‡ß‘πß∫ª√–¡“≥√“¬®à“¬ªïªí®®ÿ∫—π (2549) 

 √“¬°“√  ß∫ª√–¡“≥√“¬®à“¬    ‡ß‘πª√–®”ß«¥ 

  ‡æ‘Ë¡ ≈¥ §ß‡À≈◊Õ ‡æ‘Ë¡ ºŸ°æ—π °—π‰«â‡∫‘° ‡∫‘° §ß‡À≈◊Õ 

·ºπß∫ª√–¡“≥ª√—∫‚§√ß √â“ß¿“§
Õÿμ “À°√√¡ 
º≈º≈‘μ∑’Ë 1 °“√®—¥∑”π‚¬∫“¬ 
·ºπ·≈–¡“μ√°“√¥â“πÕÿμ “À°√√¡ 

 ß∫∫ÿ§≈“°√ 34,335,900.00 34,335,900.00 0.00 34,335,900.00 0.00 0.00 33,872,243.27 463,656.73 

 ß∫¥”‡π‘πß“π 10,591,100.00 10,591,100.00 0.00 10,591,100.00 0.00 2,979,002.67 7,592,705.58 19,391.75 

 ß∫≈ß∑ÿπ 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 292,564.75 7,435.25 

 ß∫Õÿ¥Àπÿπ 11,222,300.00 11,222,300.00 0.00 11,222,300.00 0.00 0.00 11,222,280.72 19.28 

 ß∫√“¬®à“¬Õ◊Ëπ 84,954,900.00 84,954,900.00 0.00 84,954,900.00 0.00 66,312,846.00 18,268,886.00 13,168.00 

      √«¡ 141,404,200.00 141,404,200.00 0.00 141,404,200.00 0.00 69,291,848.67 71,248,680.32 503,671.01 

 √“¬°“√  ß∫ª√–¡“≥√“¬®à“¬    ‡ß‘πª√–®”ß«¥     

  ‡æ‘Ë¡ ≈¥ §ß‡À≈◊Õ ‡æ‘Ë¡ ºŸ°æ—π °—π‰«â‡∫‘° ‡∫‘° §ß‡À≈◊Õ 

·ºπß∫ª√–¡“≥ª√—∫‚§√ß √â“ß¿“§
Õÿμ “À°√√¡ 
º≈º≈‘μ∑’Ë 2 °“√∫√‘°“√¢âÕ¡Ÿ≈ 
 “√ π‡∑»¥â“π‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡ 

 ß∫∫ÿ§≈“°√ 7,255,000.00 7,255,000.00 0.00 7,255,000.00 0.00 0.00 6,587,638.03 667,361.97 

 ß∫¥”‡π‘πß“π 36,467,400.00 36,467,400.00 0.00 36,467,400.00 0.00 20,097,604.00 16,089,064.65 280,731.35 

 ß∫≈ß∑ÿπ 2,585,000.00 2,585,000.00 0.00 2,585,000.00 0.00 0.00 2,568,862.00 16,138.00 

 ß∫√“¬®à“¬Õ◊Ëπ 42,880,000.00 42,880,000.00 0.00 42,880,000.00 0.00 26,937,000.00 15,943,000.00 0.00 

      √«¡ 89,187,400.00 89,187,400.00 0.00 89,187,400.00 0.00 47,034,604.00 41,188,564.68 964,231.32 

À¡“¬‡Àμÿ∑’Ë 11 √“¬ß“π∞“π–‡ß‘πß∫ª√–¡“≥√“¬®à“¬ªï°àÕπ 

 √“¬°“√ ‡ß‘π°—π‰«â ‡∫‘°‡À≈◊ËÕ¡ªï 2548 ‡∫‘° §ß‡À≈◊Õ 

·ºπß“π  àß‡ √‘¡°“√º≈‘μÕÿμ “À°√√¡·≈–ºŸâª√–°Õ∫°“√ 
ß“π/‚§√ß°“√ ß“π‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡ 

 ß∫∫ÿ§≈“°√ 0.00 0.00 0.00 

 ß∫¥”‡π‘πß“π 1,395,760.00 0.00 1,395,760.00 

 ß∫≈ß∑ÿπ 0.00 0.00 0.00 

 ß∫Õÿ¥Àπÿπ 0.00 0.00 0.00 

 ß∫√“¬®à“¬Õ◊Ëπ 3,606,054.00 0.00 3,606,054.00 

      √«¡ 5,001,814.00 0.00 5,001,814.00 



º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï¢Õß°“√ªØ‘∫—μ‘√“™°“√ 
μ“¡§”√—∫√Õß°“√ªØ‘∫—μ‘√“™°“√¢ÕßÀπà«¬ß“π 

ª√–‡¥Áπ¬ÿ∑∏»“ μ√å¢ÕßÀπà«¬ß“π∑—ÈßÀ¡¥ 

• การกำหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศที่เปนที่ยอมรับและทันตอการเปลี่ยนแปลง 
• การมีระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ทันสมัย เชื่อถือได 

• การพัฒนาและเสริมสรางองคความรูดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 √ÿªº≈°“√ªØ‘∫—μ‘√“™°“√ª√–®”ªïß∫ª√–¡“≥ 2549 
 ”π—°ß“π‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡ 
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ª√–‡¥Áπ¬ÿ∑∏»“ μ√å ‡ªÑ“ª√– ß§å °≈¬ÿ∑∏å μ—«™’È«—¥/§à“‡ªÑ“À¡“¬ 

ª√–‡¥Áπ¬ÿ∑∏»“ μ√å ‡ªÑ“ª√– ß§å °≈¬ÿ∑∏å μ—«™’È«—¥/§à“‡ªÑ“À¡“¬ 
1. °“√°”Àπ¥·π«∑“ß°“√æ—≤π“

Õÿμ “À°√√¡¢Õßª√–‡∑»∑’Ë‡ªìπ 

∑’Ë¬Õ¡√—∫·≈–∑—πμàÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß 

1. ·ºπ/π‚¬∫“¬/¬ÿ∑∏»“ μ√å

Õÿμ “À°√√¡∑’Ë “¡“√∂‡æ‘Ë¡ 

¢’¥§«“¡ “¡“√∂„π°“√·¢àß¢—π 

‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ 

1.1 ®—¥∑”π‚¬∫“¬ ·ºπ 

¬ÿ∑∏»“ μ√å „π°“√æ—≤π“

Õÿμ “À°√√¡‡™‘ß∫Ÿ√≥“°“√ 

 

 

 

1.2  √â“ß·≈–æ—≤π“°≈‰° √«¡∑—Èß

º≈—°¥—ππ‚¬∫“¬ ·ºπ ¬ÿ∑∏»“ μ√å 

°≈¬ÿ∑∏å¡“μ√°“√„π°“√æ—≤π“

Õÿμ “À°√√¡ 

1) √âÕ¬≈–¢Õßπ‚¬∫“¬ ¬ÿ∑∏»“ μ√å 

À√◊Õ¡“μ√°“√Õÿμ “À°√√¡∑’Ë ‰¥â

√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°ºŸâ∫√‘À“√ 

2) √âÕ¬≈–¢Õßπ‚¬∫“¬ ¬ÿ∑∏»“ μ√å 

À√◊Õ¡“μ√°“√Õÿμ “À°√√¡ 

∑’Ëπ”‡ πÕºŸâ∫√‘À“√ 

1) √–¥—∫°“√μ‘¥μ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈ 

π‚¬∫“¬ ¬ÿ∑∏»“ μ√å À√◊Õ

¡“μ√°“√∑’Ë ‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫

®“°ºŸâ∫√‘À“√ 

2. °“√¡’√–∫∫ “√ π‡∑»‡»√…∞°‘®

Õÿμ “À°√√¡∑’Ë∑—π ¡—¬ ‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â 

2. ¢âÕ¡Ÿ≈Õÿμ “À°√√¡/√“¬ß“π∑’Ë¡’

°“√‡º¬·æ√à‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫ 

μ√ßμàÕ§«“¡μâÕß°“√¢ÕßºŸâ „™â

·≈–¡’°“√π”‰ª„™âÕ¬à“ß·æ√àÀ≈“¬

√«¡∑—Èß “¡“√∂„™â‡ªìπμ—«™’È«—¥

‡μ◊Õπ¿—¬¿“§Õÿμ “À°√√¡ 

2.1 æ—≤π“°“√„Àâ∫√‘°“√¢âÕ¡Ÿ≈ 

 “√ π‡∑»‰ª¬—ß°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ 

2.2 ‡ √‘¡ √â“ß»—°¬¿“æ√–∫∫ 

‡μ◊Õπ¿—¬·≈–§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢Õß

¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑» 

1) ®”π«πºŸâ√—∫∫√‘°“√¢âÕ¡Ÿ≈ 

 “√ π‡∑»‡»√…∞°‘®

Õÿμ “À°√√¡ (√“¬) 

1) √–¥—∫§«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√æ—≤π“

√–∫∫‡μ◊Õπ¿—¬·≈–¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑» 

‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡ 

(¥—™π’Õÿμ “À°√√¡) 

3. °“√æ—≤π“·≈–‡ √‘¡ √â“ß 

Õß§å§«“¡√Ÿâ¥â“π‡»√…∞°‘®

Õÿμ “À°√√¡ 

3.  √â“ß∞“π§«“¡√Ÿâ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫

Õÿμ “À°√√¡„π‡™‘ß√ÿ°‡æ◊ËÕ‡ªìπ

∑‘»∑“ß°“√æ—≤π“Õÿμ “À°√√¡ 

∑’Ë‡ªìπ√–∫∫·≈–μàÕ‡π◊ËÕß 

3.1  √â“ßÕß§å°√/‡§√◊Õ¢à“¬/

æ—π∏¡‘μ√·≈– √â“ßÕß§å§«“¡√Ÿâ

¥â“π‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡ 

3.2 æ—≤π“¢’¥§«“¡ “¡“√∂¢Õß  

 »Õ. „π°“√μÕ∫ πÕßμàÕ 

°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß°√–· 

‚≈°“¿‘«—μπå 

1) √–¥—∫§«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√®—¥∑”

∫∑§«“¡ ∫∑«‘‡§√“–Àå ∑’Ëπ”‡ πÕ 

ºŸâ∫√‘À“√ À√◊Õ “∏“√≥™π 

1) √–¥—∫§«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√»÷°…“

«‘®—¬∑’Ëπ”‡ πÕºŸâ∫√‘À“√À√◊Õ

 “∏“√≥™π 
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¡‘μ‘ / μ—«™’È«—¥ πÈ”Àπ—° (√âÕ¬≈–) §–·ππ 
¡‘μ‘∑’Ë 1 ¡‘μ‘¥â“πª√– ‘∑∏‘º≈μ“¡æ—π∏°‘® (πÈ”Àπ—° : √âÕ¬≈– 50) 

μ—«™’È«—¥∑’Ë 1 √–¥—∫§«“¡ ”‡√Á®¢Õß√âÕ¬≈–‡©≈’Ë¬∂à«ßπÈ”Àπ—°„π°“√∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬μ“¡·ºπªØ‘∫—μ‘√“™°“√

¢Õß°√–∑√«ß (√âÕ¬≈– 10) 

1.1 ¡Ÿ≈§à“º≈‘μ¿—≥±å¡«≈√«¡¿“§Õÿμ “À°√√¡ (≈â“π≈â“π∫“∑) 

1.2 √âÕ¬≈–∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¢Õßº≈‘μ¿“æ·√ßß“π¿“§Õÿμ “À°√√¡ (Õÿμ “À°√√¡ª√–°Õ∫¬“π¬πμå) 

1.3 √âÕ¬≈–∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¢Õß¥—™π’º≈º≈‘μÕÿμ “À°√√¡ 

1.4 √âÕ¬≈–∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¢Õß¡Ÿ≈§à“°“√ àßÕÕ° ‘π§â“Õÿμ “À°√√¡‡ªÑ“À¡“¬ (Õ“À“√ ¬“π¬πμå ·≈–·ø™—Ëπ) 

1.5 √–¥—∫§«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√¥”‡π‘πß“πμ“¡·ºπ°“√ª√—∫‚§√ß √â“ßÕÿμ “À°√√¡ (‚§√ß°“√æ—≤π“

Õÿμ “À°√√¡·¡àæ‘¡æå) 

1.6 √–¥—∫§«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√®—¥μ—Èß»Ÿπ¬å∫√‘°“√√à«¡ 

1.7 √–¥—∫§«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√¥”‡π‘π°“√®—¥μ—Èß°≈ÿà¡Õÿμ “À°√√¡·≈–°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ßÕÿμ “À°√√¡ 

(Cluster) 

1.8 ®”π«πºŸâª√–°Õ∫°“√Õÿμ “À°√√¡√“¬„À¡à (√“¬) 

1.9 √âÕ¬≈–‡©≈’Ë¬∂à«ßπÈ”Àπ—°§«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√∫√‘À“√®—¥°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

1 

 

1 

1 

 

 

 

1 

5 

5 

1 

5 

 

5 

5 

 

1 

5 

μ—«™’È«—¥∑’Ë 2 √–¥—∫§«“¡ ”‡√Á®¢Õß√âÕ¬≈–‡©≈’Ë¬∂à«ßπÈ”Àπ—°„π°“√∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬μ“¡·ºπªØ‘∫—μ‘√“™°“√

¢Õß°≈ÿà¡¿“√°‘®‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡ (√âÕ¬≈– 15) 

2.1 √âÕ¬≈–¢Õßπ‚¬∫“¬ ¬ÿ∑∏»“ μ√å À√◊Õ¡“μ√°“√ Õÿμ “À°√√¡ ∑’Ë ‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°ºŸâ∫√‘À“√ 

2.2 √–¥—∫°“√μ‘¥μ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈ π‚¬∫“¬ ¬ÿ∑∏»“ μ√å À√◊Õ¡“μ√°“√ Õÿμ “À°√√¡ ∑’Ë ‰¥â√—∫ 

§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°ºŸâ∫√‘À“√ 

2.3 √–¥—∫§«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√æ—≤π“√–∫∫‡μ◊Õπ¿—¬ (¥—™π’Õÿμ “À°√√¡) ·≈–¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑» 

¥â“π‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡ 

 

 

5 

5 

 

5 

 

 

5 

5 

 

5 

μ—«™’È«—¥∑’Ë 3 √–¥—∫§«“¡ ”‡√Á®¢Õß√âÕ¬≈–‡©≈’Ë¬∂à«ßπÈ”Àπ—°„π°“√∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬μ“¡·ºπªØ‘∫—μ‘√“™°“√

¢Õß ”π—°ß“π‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡ (√âÕ¬≈– 20) 

3.1 √âÕ¬≈–¢Õßπ‚¬∫“¬ ¬ÿ∑∏»“ μ√å À√◊Õ¡“μ√°“√ Õÿμ “À°√√¡ ∑’Ëπ”‡ πÕºŸâ∫√‘À“√ 

3.2 ®”π«πºŸâ√—∫∫√‘°“√¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»Õÿμ “À°√√¡   

3.3 √–¥—∫§«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√®—¥∑”∫∑§«“¡ ∫∑«‘‡§√“–Àå ∑’Ëπ”‡ πÕºŸâ∫√‘À“√À√◊Õ “∏“√≥™π 

3.4 √–¥—∫§«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√»÷°…“«‘®—¬∑’Ëπ”‡ πÕºŸâ∫√‘À“√À√◊Õ “∏“√≥™π 

 

 

5 

5 

5 

5 

 

 

5 

5 

5 

5 

μ—«™’È«—¥∑’Ë 4 √–¥—∫§«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√ª√—∫ª√ÿß°“√∫√‘À“√®—¥°“√ ‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß

®—ßÀ«—¥·≈–Õß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ (√âÕ¬≈– 5) 

4. √–¥—∫§«“¡ ”‡√Á®„π°“√®—¥‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈Õÿμ “À°√√¡√“¬‡¥◊Õπ 

 

 

5 

 

 

5 
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¡‘μ‘ / μ—«™’È«—¥ πÈ”Àπ—° (√âÕ¬≈–) §–·ππ 
¡‘μ‘∑’Ë 2 ¡‘μ‘¥â“π§ÿ≥¿“æ°“√„Àâ∫√‘°“√ (πÈ”Àπ—° : √âÕ¬≈– 10) 

μ—«™’È«—¥∑’Ë 5 √âÕ¬≈–¢Õß√–¥—∫§«“¡æ÷ßæÕ„®¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√ 

 

3 

 

5 

μ—«™’È«—¥∑’Ë 6 √–¥—∫§«“¡ ”‡√Á®„π°“√‡ªî¥‚Õ°“ „Àâª√–™“™π‡¢â“¡“¡’ à«π√à«¡„π°“√æ—≤π“√–∫∫√“™°“√ 3 5 

μ—«™’È«—¥∑’Ë 7 √–¥—∫§«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√¥”‡π‘π°“√μ“¡¡“μ√°“√ªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡°“√∑ÿ®√‘μ  

·≈–ª√–æƒμ‘¡‘™Õ∫ 

7.1 √–¥—∫§«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√¥”‡π‘π°“√μ“¡¡“μ√°“√/·ºπªØ‘∫—μ‘°“√°“√ªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡ 

°“√∑ÿ®√‘μ·≈–ª√–æƒμ‘¡‘™Õ∫ 

7.2 √–¥—∫§«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√®—¥∑”¢âÕ¡Ÿ≈°“√∑ÿ®√‘μ·≈–ª√–æƒμ‘¡‘™Õ∫¢Õß à«π√“™°“√ 

7.3 √âÕ¬≈–¢Õß®”π«π ”π«π°“√ Õ∫ «π∑’Ë¥”‡π‘π°“√‰¥â§√∫∂â«π ¡∫Ÿ√≥å¿“¬„π‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥ 

4 

 

1.5 

 

2.5 

- 

3.9792 

 

4.5000 

 

3.6667 

- 

¡‘μ‘ / μ—«™’È«—¥ πÈ”Àπ—° (√âÕ¬≈–) §–·ππ 
¡‘μ‘∑’Ë 3 ¡‘μ‘¥â“πª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π (πÈ”Àπ—° : √âÕ¬≈– 10) 

μ—«™’È«—¥∑’Ë 8 √–¥—∫§«“¡ ”‡√Á®¢Õß√âÕ¬≈–‡©≈’Ë¬∂à«ßπÈ”Àπ—°¢ÕßÕ—μ√“°“√‡∫‘°®à“¬‡ß‘πß∫ª√–¡“≥ 

√“¬®à“¬≈ß∑ÿπ 

 

3 

 

5 

μ—«™’È«—¥∑’Ë 9 √–¥—∫§«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√¥”‡π‘π°“√μ“¡¡“μ√°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π¢Õß à«π√“™°“√ 2 5 

μ—«™’È«—¥∑’Ë 10 √–¥—∫§«“¡ ”‡√Á®¢Õß√âÕ¬≈–‡©≈’Ë¬∂à«ßπÈ”Àπ—°„π°“√≈¥√Õ∫√–¬–‡«≈“¢Õß¢—ÈπμÕπ 

°“√ªØ‘∫—μ‘√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√ 

3 4 

μ—«™’È«—¥∑’Ë 11 √âÕ¬≈–¢Õßß∫ª√–¡“≥∑’Ë “¡“√∂ª√–À¬—¥‰¥â 2 5 

μ—«™’È«—¥∑’Ë 12 √–¥—∫§«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√®—¥∑”μâπ∑ÿπμàÕÀπà«¬ - - 

¡‘μ‘ / μ—«™’È«—¥ πÈ”Àπ—° (√âÕ¬≈–) §–·ππ 
¡‘μ‘∑’Ë 4 ¡‘μ‘¥â“π°“√æ—≤π“Õß§å°√ (πÈ”Àπ—° : √âÕ¬≈– 20) 

μ—«™’È«—¥∑’Ë 13 √–¥—∫§«“¡ ”‡√Á®¢Õß·ºπ°“√®—¥°“√§«“¡√Ÿâ‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπª√–‡¥Áπ¬ÿ∑∏»“ μ√å 

 

3 

 

5 

μ—«™’È«—¥∑’Ë 14 √–¥—∫§ÿ≥¿“æ¢Õß°“√∫√‘À“√®—¥°“√√–∫∫∞“π¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»¢Õß à«π√“™°“√  4 5 

μ—«™’È«—¥∑’Ë 15 √–¥—∫§«“¡ ”‡√Á®„π°“√®—¥∑”·ºπ·≈–π”¢âÕ‡ πÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª Ÿà°“√ªØ‘∫—μ‘ 

15.1 √–¥—∫§«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√®—¥∑”¢âÕ‡ πÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß à«π√“™°“√ 

15.2 √âÕ¬≈–‡©≈’Ë¬∂à«ßπÈ”Àπ—°§«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√¥”‡π‘π°“√μ“¡¢âÕ‡ πÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß 

 à«π√“™°“√ 

10 4.8675 

μ—«™’È«—¥∑’Ë 16 √–¥—∫§«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√®—¥∑”·ºπæ—≤π“°ÆÀ¡“¬¢Õß à«π√“™°“√ - - 

μ—«™’È«—¥∑’Ë 17 √–¥—∫§«“¡ ”‡√Á®¢Õß√âÕ¬≈–‡©≈’Ë¬∂à«ßπÈ”Àπ—°¢Õß°“√¥”‡π‘πß“πμ“¡·ºπæ—≤π“°ÆÀ¡“¬ - - 

μ—«™’È«—¥∑’Ë 18 √–¥—∫§«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√¥”‡π‘πß“πμ“¡¢—ÈπμÕπ°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√∫√‘À“√®—¥°“√

¿“§√—∞ 

3 5 

μ—«™’È«—¥∑’Ë 19 √–¥—∫§«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß - - 

μ—«™’È«—¥∑’Ë 20 √–¥—∫§«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√∂à“¬∑Õ¥μ—«™’È«—¥·≈–‡ªÑ“À¡“¬¢Õß√–¥—∫Õß§å°√ Ÿà√–¥—∫∫ÿ§§≈ - - 



 √ÿªº≈°“√ªØ‘∫—μ‘√“™°“√ª√–®”ªïß∫ª√–¡“≥ 2549 
 ”π—°ß“π‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡ 
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º≈°“√ªØ‘∫—μ‘√“™°“√ 
¿“¬„μâ·ºπªØ‘∫—μ‘√“™°“√ª√–®”ªï¢ÕßÀπà«¬ß“π 

ª√–‡¥Áπ¬ÿ∑∏»“ μ√å∑’Ë 1 
°“√°”Àπ¥·π«∑“ß°“√æ—≤π“Õÿμ “À°√√¡¢Õßª√–‡∑»∑’Ë‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫·≈– 
∑—πμàÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß 
ลำดับตามกลยุทธที่ 1.1 จัดทำนโยบาย แผน ยุทธศาสตรในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงบูรณาการ 
 
งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : 

‚§√ß°“√°“√· «ßÀ“º≈ª√–‚¬™πå®“°¢âÕ
μ°≈ß°“√‡ªî¥‡ √’ 
(1) หนวยงานรับผิดชอบ : กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวาง

ประเทศ 
(2) ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย 

ผลผลิตเปนไปตามเปาหมาย กลาวคือ ผลการศึกษาแลว
เสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2549 ซึ่งเปนไปตามระยะเวลาที่
กำหนด 
(3) ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย 

ผลลัพธเปนไปตามเปาหมาย กลาวคือ สศอ. มีขอมูลสถานะ
ความตกลงฯ FTAs ในกรอบตางๆ และมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการใชประโยชนของภาคอุตสาหกรรมจาก FTAs ตางๆ 
(4) ปญหา  อุปสรรค และเงื่อนไขความสำเร็จ 

ไมมีปญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการ 
(5) ขอเสนอแนะ 

ไมมี 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : 

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

(1) หนวยงานรับผิดชอบ : สำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 
(2) ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ คือ แผนยุทธศาสตรเชิงรุกดานการสราง
มูลคาและคุณคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑตอเนื่องจากอุตสาหกรรม
แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในสินคาประเภทขาว เพื่อสราง
นวัตกรรมที่สอดรับกับกระแสความตองการของผูบริโภคที่ปรับ
เปลี่ยนไปจากเดิม รวมทั้งเสนอแนะแนวนโยบายและมาตรการ 
สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีความเปนไปไดเชิงพาณิชย  
และจัดทำแผนปฏิบัติการพรอมแผนงาน/โครงการ เพื่อใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของสามารถนำไปดำเนินการและบูรณาการนโยบาย แผน 
กลยุทธในการพัฒนาอุตสาหกรรมในทิศทางเดียวกัน (ขณะนี้อยู
ระหวางดำเนินการ มีผลการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบกับ 
เปาหมายประมาณรอยละ 70 เนื่องจากใชงบประมาณเหลือจาย
ของป 2549 ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2549 และ 
สิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2550) 
(3) ผลลัพธเปรียบเทยีบกับเปาหมาย 

ผลลัพธของโครงการ คือ ภาครัฐและผูประกอบการมีแนวทาง
การสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑตอเนื่องจากอุตสาหกรรม 
ที่ใชผลิตผลทางการเกษตรจากสินคาประเภทขาวที่เปนรูปธรรม  
(4) ปญหา  อุปสรรค และเงื่อนไขความสำเร็จ 

ไมมี 
(5) ขอเสนอแนะ 

ไมมี 

ª√–‡¥Áπ¬ÿ∑∏»“ μ√å∑’Ë 2 
°“√¡’√–∫∫ “√ π‡∑»‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡∑’Ë∑—π ¡—¬ ‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â 
ลำดับตามกลยุทธที่ 2.1 พัฒนาการใหบริการขอมูลสารสนเทศไปยังกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  

ลำดับตามกลยุทธที่ 2.2 เสริมสรางศักยภาพระบบเตือนภัยและความนาเชื่อถือของขอมูลสารสนเทศ 
 
งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : 

ß“π®—¥∑”¥—™π’Õÿμ “À°√√¡√“¬‡¥◊Õπ 
กิจกรรมหลัก 

• สำรวจจัดเก็บขอมูลจากโรงงานตัวอยางที่เปนตัวแทนที่ดีของ
ภาคอุตสาหกรรม 2,000 โรงงาน 

• คำนวณ จัดทำดัชนีอุตสาหกรรม 

• วิเคราะห ตรวจสอบดัชนีฯ โดยคณะอนุกรรมการดัชนี
อุตสาหกรรม 

• จัดทำรายงานและใหบริการขอมูลทั่วไปและบนเว็บไซต สศอ. 
ภายในวันสิ้นเดือนถัดไป 
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(1) หนวยงานรับผิดชอบ : ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
(2) ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย 

ดัชนีอุตสาหกรรม 53 อุตสาหกรรม 217 สินคา 

• ดัชนีอุตสาหกรรม 

• ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมถวงน้ำหนักมูลคาเพิ่ม 

• ดัชนีการสงสินคา 

• ดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง 
• ดัชนีอัตราสวนสินคาสำเร็จรูปคงคลัง 
• ดัชนีผลิตภาพแรงงาน 

• ดัชนีแรงงาน 

• อัตราการใชกำลังการผลิต 
(3) ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย 

• ดัชนีชี้วัด ระดับและทิศทางการผลิตของอุตสาหกรรมบน
ฐานของผลิตภัณฑ ที่มีความถูกตอง ทันการณ สำหรับเปน
ขอมูลเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายและมาตรการทาง
เศรษฐกิจ 

• ใชเปนขอมูลประกอบการวางแผนของภาคธุรกิจ (การ
วางแผนการผลิต การตลาด การเก็บสต็อกผลิตภัณฑ) 

• ใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนและ
ผูประกอบการ (การลงทุนใหมและการตัดสินใจลงทุนเพื่อ
ขยายการผลิตในสายการผลิตเดิม) 

(4) ปญหา  อุปสรรค และเงื่อนไขความสำเร็จ 

• ไมไดรับความรวมมือในการใหขอมูล 

• ไดรับขอมูลลาชา 
(5) ขอเสนอแนะ 

ไมมี 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : 

‚§√ß°“√»Ÿπ¬å¢âÕ¡Ÿ≈ ‘Ëß∑Õ‡™‘ß≈÷° 
กิจกรรมหลัก 

• ศึกษาและสำรวจขอมูลอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

• รวบรวมขอมูลโดยสืบคนจัดซื้อ จัดหา สราง Network ขอมูล
สมาชิกกับหนวยงานเครือขาย จัดระบบศูนยขอมูล และสราง
เครือขายการวิเคราะหขอมูลสิ่งทอ 

• วิเคราะหขอมูลเชิงลึก ตลอดจนสัมมนาและเผยแพรขอมูล 
 
(1) หนวยงานรับผิดชอบ : สำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 
(2) ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ คือ มีรายงานการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก
ของอุตสาหกรรมทั้งในและตางประเทศ พรอมทั้งขอเสนอแนะเชิง
นโยบายใหกับอุตสาหกรรม จำนวน 3 รายงาน การเผยแพรขาวสาร
สถานการณอุตสาหกรรมสิ่งทอที่นาสนใจผานสื่อของสถาบัน  
เชน Newsletter และ Web site จำนวน 4,000 ราย และจัดทำ
ขอมูล On-Line เชื่อมโยงกับศูนยปฏิบัติการ สศอ. และมีการจัด
ทำแบบสำรวจความพึงพอใจ แบบสำรวจความคิดเห็นจากการได
รับขาวสารของสถาบันฯ ที่มีตอผูประกอบการ ซึ่งการดำเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายรอยละ 100 
(3) ผลลพัธเปรียบเทียบกับเปาหมาย 

ผลลัพธของโครงการ คือ ภาครัฐ เอกชน ผูประกอบการภาค
อุตสาหกรรม สามารถนำขอมูลไปใชประกอบการพิจารณากำหนด
นโยบาย เพื่อวางทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ชัดเจน ซึ่ง
หากมีการพัฒนาขอมูลอยางตอเนื่องจะสามารถปรับตัวกับ
สถานการณการคาโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และสราง

ความมั่นใจและความนาเชื่อถือในการนำเสนอขอมูลเพื่อชี้นำ 
เตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไดอยางทันทวงที การดำเนินการเปนไป
ตามเปาหมายรอยละ 100 
(4) ปญหา  อุปสรรค และเงื่อนไขความสำเร็จ 

ความถูกตอง ทันสมัย และความครบถวนสมบูรณของขอมูล
จะสงผลตอความนาเชื่อถือของศูนยสารสนเทศฯ และความนาเชื่อ
ถือของขอมูล จำเปนตองมีความชำนาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะ
ดานเชิงเทคนิคของระบบคอมพิวเตอรในการนำเสนอซึ่งสำเร็จเปน
ไปตามเปาหมายที่วางไว 
(5) ขอเสนอแนะ 

ขอมูลควรมีความทันสมัยตลอดเวลา 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : 

‚§√ß°“√»Ÿπ¬å “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√μ—¥ ‘π„®
‡ ™‘ ß ° ≈ ¬ÿ ∑ ∏å Õÿ μ   “ À ° √ √ ¡ Õ “ À “ √ 
(Intelligence Unit) 
(1) หนวยงานรับผิดชอบ : สำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 
(2) ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ คือ มีศูนยสารสนเทศ จำนวน 1 ศูนย ใน
การนำเสนอขอมูลเชิงลึกเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
ระดับบริหารในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร เพื่อวางทิศทาง
การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร หรือชี้ นำ เตือนภัยภาค
อุตสาหกรรมไดอยางทันทวงที โดยไดนำขอมูลเชิงพลวัตมาบรรจุ
ลงในฐานขอมูลประเภทตางๆ ไดแก Value Food Chain 
Database ของสินคากุง ทูนา ไก และผลิตภัณฑขาว ฐานขอมูล
แสดงดัชนีชี้วัดความสามารถในการแขงขัน  ฐานขอมูลสถิติ 
นำเขา-สงออก ฐานขอมูลติดตามสถานการณภายใต FTA และ
ฐานขอมูลรายชื่อผูประกอบการ  เปาหมายที่กำหนดไว คือ  
เปาหมายหลัก จัดสรางฐานขอมูล  ระบบสารสนเทศอุตสาหกรรม
ที่เปนพลวัต ใชงานงาย ทันสมัยและถูกตอง สวนเปาหมายรอง คือ 
การจัดทำรายงานติดตามสถานการณการคาและภาวะอุตสาหกรรม  
การจัดทำรายงานภาวะอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป 
ในประเทศแอฟริกาใตและโตโก  รายงานภาวะแจงเตือนดาน
สถานการณความปลอดภัยของอาหาร 

ขณะนี้ไดมีการเปดตัว ศูนยอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร 
(Food Intelligence Center) หรือที่ www.nfi.or.th/infocenter 
เพื่อใหบริการขอมูลสารสนเทศและรวบรวมขอมูลเชิงลึกดาน
อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งประกอบดวยขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมอาหาร ฐานขอมูล บทวิเคราะหหรือรายงานตางๆ 
เพื่อรองรับความตองการดานขอมูลของผูใชที่หลากหลาย ซึ่งจะมี
การปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ 
(3) ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย 

ผลลัพธของโครงการ คือ ภาครัฐและผูประกอบการสามารถ
นำขอมูลไปใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจกำหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร เพื่อวางทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารที่
ชัดเจน โดยคาดวาหากมีการพัฒนาฐานขอมูลอยางตอเนื่องจะ
สามารถสรางความมั่นใจและความเชื่อถือในการนำเสนอขอมูล
เพื่อชี้นำ เตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไดอยางทันทวงที 
(4) ปญหา  อุปสรรค และเงื่อนไขความสำเร็จ 

ไมมี 
(5) ขอเสนอแนะ 

ไมมี 
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ª√–‡¥Áπ¬ÿ∑∏»“ μ√å∑’Ë 3 
°“√æ—≤π“·≈–‡ √‘¡ √â“ß§«“¡√Ÿâ¥â“π‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡ 
ลำดับตามกลยุทธที่ 3.1 สรางองคกร/เครือขาย/พันธมิตร และองคความรูดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 
งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : 

‚§√ß°“√æ—≤π“∞“π¢âÕ¡Ÿ≈Õÿμ “À°√√¡ 
‡™‘ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ ‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡¢’¥§«“¡ “¡“√∂„π
°“√·¢àß¢—π 
กิจกรรมหลัก 

• การจัดทำกรอบและรูปแบบตัวชี้วัดเชิงเปรียบเทียบกับประเทศ
คูแขงขันที่เปนมาตรฐานและทันสมัยในระดับสากล เพื่อหา 
ตัวชี้วัดในระดับ Standard Indicator และ  Specific Indicator 

• การพัฒนาระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเปรียบเทียบ 
โดยจัดทำการรับขอมูลและแสดงผลผาน  Home Page 

• ปรับปรุงขอมูลเชิงเปรียบเทียบของประเทศคูแขงสำคัญ ใน 3 
สาขาอุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑยาง และอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 

• การถายทอดความรูทางดานเทคนิควิชาการระหวางที่ปรึกษา
และเจาหนาที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
(1) หนวยงานรับผิดชอบ : สำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2  
(2) ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย 

• จัดทำกรอบและรูปแบบตัวชี้วัดขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่
เปนมาตรฐานและทันสมัยในระดับสากล 

• ตัวชี้วัดเชิงเปรียบเทียบในระดับ Standard Indicator และ  
Specific Indicator ของกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย 

• พัฒนาระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเปรียบเทียบ 
โดยจัดทำการรับขอมูล และแสดงผลผาน Home Page  
ของหนวยงาน 

(3) ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
กลุมเปาหมายของโครงการ เจาหนาที่ภาครัฐ นักวิชาการ 

และผู ป ระกอบการ 4 กลุ มอุ ตสาหกรรม เป าหมาย คือ 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง อุตสาหกรรมไม
และเครื่องเรือน และอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนผูสนใจทั่วไป 
ไดรับความรูทางดานเทคนิคและวิชาการจัดทำกรอบและรูปแบบ
ตัวชี้วัดขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่เปนมาตรฐานและทันสมัยในระดับ
สากล 

• จำนวนหนวยงานที่ติดตอมายังเจาหนาที่ สศอ. เพื่อนำ
ระบบขอมูลฯ ไปใช 

• จำนวนคนเขาชมระบบขอมูลฯ จากเว็บไซตของ สศอ. 
(4) ปญหา  อุปสรรค และเงื่อนไขความสำเร็จ 

• ความรวมมือของผูประกอบการในการใหขอเท็จจริงของ
ขอมูล 

• ความตอเนื่องของนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 (5) ขอเสนอแนะ 

ระบบฐานขอมูลตองมีการพัฒนาและเก็บขอมูลใหมีความทัน
สมัยอยางตอเนื่อง ควรมีการจัดทำโครงการตอเนื่องหรือพัฒนา
ฐานขอมูลทุก ๆ 2 ป รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลอยาง
สม่ำเสมอ 

 

งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : 

‚ § √ ß ° “ √ ·ºπæ—≤π “Õÿ μ   “ À ° √ √ ¡ 
§Õ¡æ“«π¥å (Compounding Industry) 
(1) หนวยงานรับผิดชอบ : สำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1  
(2) ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย 

ผลผลิตของโครงการทำใหทราบถึง 
1. ภาวะอุตสาหกรรมการทำคอมพาวนดในประเทศไทย  
2. ผลการวิ เคราะหความสามารถในการแข งขันของ
อุตสาหกรรมคอมพาวนด ประกอบดวย 
2.1 โครงสราง องคประกอบปจจัยสนับสนุนและอุปสรรค

ของอุตสาหกรรมคอมพาวนดในประเทศ รวมถึง
โอกาสในการขยายตัวของอุตสาหกรรมของไทยและ 
คูแขงขัน 

2.2 ศักยภาพของอุตสาหกรรมคอมพาวนดในดานตางๆ 
ไดแก การเตรียมความพรอมของอุตสาหกรรม 
บุคลากร เทคโนโลยีในการผลิต การวิจัยและพัฒนา 
วัตถุดิบในการผลิต กลุมผลิตภัณฑเปาหมาย และ
ลูทางในการลงทุน 

2.3 โอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมคอมพาวนด  
ทั้งดานปริมาณความตองการและขนาดตลาดทั้งใน
และตางประเทศ 

3. ทราบถึงแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการทำคอมพาวนด
ใหสอดคลองกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
พลาสติกและปโตรเคมี 

4. แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการทำคอมพาวนดเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับอุตสาหกรรม 
ตอเนื่องที่สำคัญ ไดแก อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมยานยนต  

5. แนวทางในการผลักดันใหเกิดธุรกิจคอมพาวนดในประเทศ 
รวมทั้งแผนปฏิบัติการอยางเปนรูปธรรม 

(3) ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
ผลลัพธของโครงการ คือ ภาครัฐ ผูประกอบการ รวมถึงผูมี

สวนเกี่ยวของในอุตสาหกรรมมีฐานขอมูลอุตสาหกรรมการทำ 
คอมพาวนด เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร เพื่อวางทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมคอมพาวนดไดอยางชัดเจน และเกิดความสอดคลอง
กับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติกและปโตรเคมี รวม
ทั้งอุตสาหกรรมตอเนื่องที่สำคัญ เชน อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมยานยนต 
(4) ปญหา  อุปสรรค และเงื่อนไขความสำเร็จ 

• ความทันสมัยของขอมูล และความรวมมือของผูประกอบ
การในการใหขอมูล 

• ความตอเนื่องของนโยบายสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 (5) ขอเสนอแนะ 

ควรมีหนวยงานเจาภาพหลักในการผลักดันการพัฒนา
อุตสาหกรรมคอมพาวนดใหเกิดผลเปนรูปธรรม 
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º≈°“√¥”‡π‘πß“πμ“¡æ√–√“™∫—≠≠—μ‘ 
¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ æ.». 2540 

 √ÿªº≈°“√ªØ‘∫—μ‘√“™°“√ª√–®”ªïß∫ª√–¡“≥ 2549 
 ”π—°ß“π‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡ 

 Ìานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปนหนวยงานระดับกรมในสังกัด

กระทรวงอุตสาหกรรม ขอรายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในรอบป  พ.ศ. 2549 ดังนี้ 

 
1. ¥â“π°“√∫√‘À“√ 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไดมีคำสั่งที่ 12/2548 ลงวันที่ 14 มีนาคม 

2548 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งในปจจุบันมีผูอำนวยการสำนักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ดร .อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล) เปนที่ปรึกษา 

รองผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ)  

เปนประธานกรรมการ ผูอำนวยการกอง /สำนักตางๆ เปนกรรมการ และ 

ผูอำนวยการสวนระบบสารสนเทศและหองสมุด เปนกรรมการและเลขานุการ 

 

2. ¥â“π ∂“π∑’Ë 
ศูนยบริการขอมูลขาวสารของ

สำนักงาน เศรษฐกิ จอุ ตสาหกรรม  

อ ยู ภ า ย ใ ต ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง 

ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

จัดใหบริการขอมูลขาวสารสำหรับ

ประชาชนทั่วไป ที่บริ เวณหองสมุด

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ชั้น 2 

อาคารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   

โดยไดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก

สำหรับใหบริการ เชน เครื่องคอมพิวเตอร

สำหรับสืบคนขอมูล พรอมหูฟง จำนวน 
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          ™àÕß∑“ß°“√„Àâ∫√‘°“√           ®”π«πºŸâ√—∫∫√‘°“√ (√“¬) 

ë »Ÿπ¬å∫√‘°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ 1,000 
ë ‚∑√»—æ∑å 1,000 
ë ‚∑√ “√ 400 
ë Õ’‡¡≈ 3,000 
ë ‡«Á∫‰´μå www.oie.go.th 73,000 

4 เครื่อง เจาหนาที่บรรณารักษและ 

เจาหนาที่ประจำหองสมุด จำนวน 5 คน 

 

3. ¥â“π°“√®—¥‡μ√’¬¡¢âÕ¡Ÿ≈
¢à“« “√ 
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ไดจัดทำดรรชนีขอมูลขาวสารสำหรับ 

ใหบริการประชาชน เพื่อเปนการอำนวย

ความสะดวกในการขอรับบริการขอมูล

ขาวสาร รวมทั้งมีการปรับปรุงขอมูล

ด ร ร ชนี ข อ มู ล ข า วส า ร ให ทั น สมั ย 

อยูเสมอ 

 

4. °“√ª√–°“»ª√–°«¥√“§“ 
 Õ∫√“§“ ·≈–º≈°“√æ‘®“√≥“®—¥´◊ÈÕ®—¥®â“ß 
ในรอบป พ.ศ. 2549 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเผยแพรการประกาศ

ประกวดราคา สอบราคา และผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจาง จำนวน 22 ครั้ง  

ผานทางเว็บไซตสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม www.oie.go.th 

 

5. ¥â“π°“√®—¥‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈ 
การใหบริการของศูนยบริการขอมูลขาวสารเปน 

สวนหนึ่งที่อยูภายใตการดำเนินงานของหองสมุดสำนักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งมีระบบการจัดเก็บเอกสาร 

ตามมาตรฐานหองสมุดทั่วไป มีการใชโปรแกรม Magic 

Library สำหรับบริหารจัดการระบบหองสมุดอัตโนมัติ

ภายในหองสมุด และ Web OPAC สำหรับจัดการระบบ  

E-library (หองสมุดอิเล็กทรอนิกส) 

 

6. º≈°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π 
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‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√æ—≤π“ ¡√√∂π–  »Õ. : 
°“√∫√‘À“√®—¥°“√§«“¡√Ÿâ 

°≈ÿà¡æ—≤π“√–∫∫∫√‘À“√ (°æ∫.) 

∫ ∑ ∫ “ ∑ · ≈ – ° “ √ ¥Ì “ ‡ π‘ π ß “ π ‡ ¥à π „ π √ Õ ∫ ªï 
¢Õß ”π—°ß“π‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡ 

ªïงบประมาณ 2549 สำนักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)  

ไดเริ่มนำเครื่องมือการจัดการ

ความรู  (Knowledge Management 

Tools) ตามวิธีการที่สำนักงาน ก.พ.ร.  

ไดพัฒนาใหสวนราชการนำมาพัฒนา

ศักยภาพขององคกร มาใชในการเพิ่ม

สมรรถนะของ สศอ. ในการปฏิบัติงาน

ใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กำหนด

อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งชวยผลักดัน 

ใหเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง 

ยั่งยืนตอไป 

 
¥â “π°√ –∫«π°“√®—¥°“√
§«“¡√Ÿâ (KM Process) 

สศอ. ไดดำเนินการ 

1) การบ งชี้ ความรู ได กำหนด 

ความรูและแหลงความรูที่ตองการของ

กลุมความรูหลัก คือ ความรูเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดทำรายงานภาวะ

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาส 

เนื่องจากเปนงานที่มีผูใชประโยชนอยาง

หลากหลาย เชน  ผูบริหารของกระทรวง

อุตสาหกรรม หนวยงานดานเศรษฐกิจ 

ผูประกอบการอุตสาหกรรม นักวิชาการ  

โดยนำไปใชประโยชนทั้งดานประกอบ

การวางแผน การตัดสินใจดานธุรกิจ  

การวิจัยพัฒนา ฯลฯ     

2) การสรางและแสวงหาความรู  

ในขั้นตอนนี้ สศอ. ไดทบทวนความรู 

ที่เกี่ยวของกับการจัดทำรายงานภาวะ

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาส ทั้งที่

มีอยูภายใน สศอ. เชน ขอมูลการผลิต

ภาคอุตสาหกรรม กำลังการผลิต และ

ความรูที่จำเปนตองหาจากหนวยงาน

ภายนอก เพื่อปรับปรุงความรูใหถูกตอง 

เหมาะสม รวดเร็วตอการใช  เชน ขอมูล

การนำเขา สงออก ราคา -ปริมาณ

วัตถุดิบ กฎระเบียบที่เกี่ยวของ แผน

แมบท แผนการพัฒนา นโยบายตางๆ ทั้งในภาพรวมและรายสาขา 

3) การจัดความรูใหเปนระบบ ไดมีการจัดแบงขอมูลใหเปนหมวดหมูเหมาะสม

กับลักษณะการใชงาน  พัฒนาระบบ IT เพื่อบริหารจัดการความรู และความรวดเร็ว 

สะดวกในการใชงานของเจาหนาที่ 

4) การประมวลและกลั่นกรองความรู ไดกำหนดผูรับผิดชอบในแตละสาขา

อุตสาหกรรม เพื่อทำการตรวจสอบกลั่นกรองความรูพรอมกำหนดหลักเกณฑ 

การตรวจสอบ แบงกลุมความรูที่ตองมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ 

5) พัฒนาชองทางการเขาถึงความรู  ซึ่ง สศอ. ไดกำหนดและเลือกชองทาง 

การเขาถึงความรูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน ระบบหนังสือเวียน / E-mail / Web 

board / Intranet  / เสียงตามสาย 

6) การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู สศอ. ไดสงเสริมใหมีการประชุมกลุม  

จัดระบบการถายทอดความรูและประสบการณ (Tacit Knowledge to Tacit 

Knowledge : TK to TK) เชน ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices : CoPs) 

พี่สอนนอง Morning Talk สภากาแฟ สวน Tacit Knowledge to Explicit 
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Knowledge : TK to EK เชน การเขียนบทความในวารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

รายไตรมาส จุลสาร PMQA และ Intranet 

7) การเรียนรู - กำหนดใหผูที่จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใช

ขอมูลจากระบบการจัดการความรู ประเมินผลการนำไปใชเพื่อปรับปรุงและพัฒนา   

กำหนดใหผูจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนำความรูจากการใชขอมูล

จากระบบการจัดการความรูมาแลกเปลี่ยน โดยการทำ CoPs เปนตน  

 

¥â“π°√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß (Change 
Management Process) 

สศอ.  ไดดำเนินการ 

1) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเจาหนาที่เห็นความสำคัญและนำหลักการบริหาร

จัดการความรูไปใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน เชน ไดมีการจัดตั้งคณะทำงาน

จัดการความรูในองคกร (Knowledge Management : KM) พรอมทั้ง 

ทำการประกาศใหทราบทั้งองคกร สรางความเขาใจในเรื่องของ KM ใหกับบุคลากร 

ประกาศขอบเขต KM เปาหมาย KM และแผนการดำเนินงานใหทราบทั้ง สศอ.  

จัดประกวดคำขวัญเรื่อง KM 

2) จัดใหมีการสื่อสารภายใน สศอ. เชน จัดประชาสัมพันธกิจกรรมและ 

ความคืบหนาการทำ KM ผานสื่อตางๆ ไดแก จัดบอรด Intranet สิ่งพิมพ เสียงตาม

สาย จัดประชุมหารือผลการดำเนินงาน KM สำหรับผูบริหารกับผูที่เกี่ยวของ 

3) สงเสริมกิจกรรมการบริหารจัดการความรู ไดแก สงเสริมใหมีชุมชน 

นักปฏิบัติ (CoPs) ใหความรูในระบบพี่สอนนอง กระตุนการเขียนบทความ  

การประชุม  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการจัดการความรู 

4) ใหความรูเกี่ยวกับการเรียนรู จัดฝกอบรมความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ KM   

สาธิตการจัดทำ CoPs อบรม Behavioral Change และพี่สอนนอง ใหความรู 

เกี่ยวกับการใชระบบงานคอมพิวเตอร จัดศึกษาดูงานหนวยงานที่ประสบ 

ความสำเร็จ จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนการดำเนินงานการจัดการความรูกับ 

หนวยราชการอื่น  

5) มีการวัดผลและรายงานสรุปการพัฒนาการบริหารการจัดการความรูให 

ผูบริหารทราบเปนระยะ รวมทั้งมีการทบทวนแผนบริหารจัดการความรูอยางตอเนื่อง 

6) จัดใหมีกิจกรรมยกยองชมเชยและการใหรางวัล เชน จัดประกวดคำขวัญ 

KM สศอ. ประกวด  KM Star 2006 เปนตน 

 

นอกจากนี้ ยั งไดมีการพัฒนา 

ห อ ง ส มุ ด ใ ห เ ป น แ ห ล ง ค ว า ม รู 

Knowledge Center ใหกับบุคลากร  

สศอ. ซึ่งมีความพรอมทางดานหนังสือ 

สื่อเรียนรู หลากหลายในเนื้อหาสาระ  

รวมถงึการจดัใหมสีิง่อำนวยความสะดวก

ในการสืบคน ทั้งอุปกรณและเครื่องใช

ตางๆ 

 

จากการดำเนินการบริหารจัดการ
ความรู ป 2549 บุคลากรของสำนักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ไดมี

ความรู ความเขาใจในเรื่องการจัดการ

ความรู (KM) และสามารถนำความรู 

ดังกลาวไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 

แ ล ะ ค ว า ม รู ดั ง ก ล า ว จ ะ ไ ด รั บ 

การปรับปรุงใหทันตอสถานการณและ

ทันสมัย มีศูนยขอมูลความรูและระบบ

การจัดการความรูที่ผูเกี่ยวของสามารถ

เรียกใชไดตลอดเวลา เปนจุดเริ่มตนของ

การพัฒนาการบริหารจัดการความรู 

ใน สศอ. ที่พรอมจะพัฒนาสมรรถนะให 

สศอ. ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตอไปในอนาคต 
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„นป 2548 รัฐบาลไทยไดกำหนดแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548-

2551 โดยมีการจัดวางยุทธศาสตรการบริหารเศรษฐกิจและสังคมดานตางๆ 

ประกอบดวย 9  ยุทธศาสตรหลัก ซึ่งมียุทธศาสตรที่ 3 การปรับโครงสราง

เศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันเปนยุทธศาสตรสำคัญ ครอบคลุมสาขาเศรษฐกิจ

ตางๆ 9 สาขา รวมถึงการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมซึ่งถูกกำหนดไวเปน

ยุทธศาสตรที่ 3 ข แมยุทธศาสตรการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมเปนเพียงสวนยอย

สวนหนึ่งของยุทธศาสตรการบริหารราชการแผนดินโดยรวม แตเนื่องจาก 

ภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนสูงในผลิตภัณฑมวลรวม และการสงออกของประเทศ 

การปรับโครงสรางอุตสาหกรรมจึงมีความสำคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งยังมี

ความเชื่อมโยงและมีผลกระทบตอภาคเศรษฐกจิอื่นๆ โดยรวม 

 

‚§√ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√¬ÿ∑∏»“ μ√å°“√ª√—∫‚§√ß √â“ß
Õÿμ “À°√√¡ 

มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการบริหารจัดการในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร

การปรับโครงสรางอุตสาหกรรม ใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กำหนด  โดยใช

ทรัพยากรอยางประหยัดและใหเกิดประโยชนสูงสุด  ในการดำเนินการโครงการนั้น 

ไดกำหนดใหมีการวิเคราะหและประเมินผล รวมทั้งติดตามความคืบหนาของ

โครงการตางๆ ที่อยูภายใตยุทธศาสตร 3 ข ดวยการประสานงานและขอความรวมมือ

กับหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดำเนินงาน

ตามยุทธศาสตรการปรับโครงสรางอุตสาหกรรม กอใหเกิดผลประโยชนตอ

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยโครงการฯ มีกิจกรรมหลักอยู 3 สวน คือ 

1. การบริหารโครงการและการจัดเก็บรวบรวมขอมูล 

2. การวิเคราะหและประเมินผลโครงการ  

3. การจัดระบบคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

 

สำหรับแนวคิดในการบริหารจัดการของโครงการนี้ คือ ระบบ 3 ประสาน 

โดยมีการประสานงานและรวมมือกันระหวาง 3 ฝาย คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และฝายวิชาการ 

ในสวนงานการบริหารโครงการ ไดมีการรวบรวมเอกสารโครงการตางๆ ภายใต

ยุทธศาสตร 3 ข จากหนวยงานของรัฐบาลที่เปนเจาของโครงการจัดขอมูลใหเปน

หมวดหมูอยางเปนระบบ และตรวจสอบความครบถวนของโครงการโดยพิจารณา

ความสอดคลองสมดุลของงบประมาณ 

 

ในสวนการวิเคราะหโครงการ ไดมี

การพิจารณาภาพรวมของโครงการ

ตางๆ ภายในกระทรวงอุตสาหกรรม

และกระทรวงอื่นๆ ทั้งที่มีการดำเนินการ

แลว และที่มีการนำเสนองบประมาณ

แตยังไมไดดำเนินการ ในระหวางป 

งบประมาณ 2548-2551 มีการวิเคราะห

ก า ร ก ร ะ จ า ย ข อ ง โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ 

งบประมาณตามกลยุทธ ประเภท

อุตสาหกรรม ลักษณะกิจกรรม และ 

ตามหนวยงานทีเ่สนอโครงการ ตลอดจน

ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

อุ ต ส า ห ก ร ร ม ท า ง ด า น ก ล ยุ ท ธ 

อุตสาหกรรม และลักษณะกิจกรรม  

ผลการวิเคราะหพบวา โครงการตางๆ  

ที่ดำเนินการแลวเสร็จและที่เสนอมา 

มีการตอบสนองทุกกลยุทธ แตมีจำนวน

โครงการและงบประมาณสวนมาก 

ที่ดำเนินกิจกรรมที่ตอบสนองกลยุทธ 

ที่ 4 พัฒนาปจจัยพื้นฐานที่สนับสนุน 

ส ง เ ส ริ ม ธุ ร กิ จ ก ลยุ ท ธ ที่ 8 เ พิ่ ม

ประสิทธิภาพและมูลคาผลผลิตของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและ

วิสาหกิจชุมชน และกลยุทธที่ 3 พัฒนา 

การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

โดยการพัฒนาทักษะและความรูของ

บุ คลากรในส วนของการกระจาย

โครงการและงบประมาณตามประเภท

อุตสาหกรรมนั้น มีโครงการจำนวนมาก

ที่มุงสนับสนุนอุตสาหกรรมโดยรวมหรือ

ครอบคลุมหลายๆ กลุมอุตสาหกรรม 

แตมีโครงการที่สนับสนุนอุตสาหกรรม

∫ ∑ ∫ “ ∑ · ≈ – ° “ √ ¥Ì “ ‡ π‘ π ß “ π ‡ ¥à π „ π √ Õ ∫ ªï 
¢Õß ”π—°ß“π‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡ 
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เฉพาะกลุม ซึ่งมีโครงการและงบประมาณสนับสนุนมาก ไดแก อุตสาหกรรมอาหาร

แปรรูป สิ่งทอและเครื่องนุงหม ยานยนตและชิ้นสวน และอุตสาหกรรมเหมืองแร  

ในขณะที่อุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ สิ่งพิมพ บรรจุภัณฑ 

เครื่องจักรกล พลังงานชีวภาพและผลิตภัณฑชีวภาพ มีโครงการและงบประมาณ

สนับสนุนนอย 

สำหรับการประเมินโครงการ แบงออกเปนการประเมินโครงการทั่วไป  
การประเมินเชิงลึก และการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ การประเมิน

โครงการไดนำเอาแบบจำลองการประเมินความสัมฤทธิผล การสรางตัวชี้วัด และ

แบบจำลองทางเศรษฐศาสตรมาใชในการประเมินทั่วไป ซึ่งอาศัยแนวคิดทางดาน
บริบท (Context) ปจจัยนำเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต 
(Product) หรือแบบการประเมิน CIPP และไดพบวา ในแงบริบทและ 
ความเหมาะสม (Context) โครงการสวนใหญมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร
การปรับโครงสรางอุตสาหกรรม และมีสวนในการแกปญหาของกลุมอุตสาหกรรม  

มีโครงการจำนวนนอยภายนอกกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเนนเฉพาะการปรับปรุง

ระบบงานภายใน และฝกอบรมเจาหนาที่หนวยงาน ทำใหไมสามารถจัดเขากับ 

กลยุทธใดๆ ภายใตยุทธศาสตร 3 ข ได แตโครงการเหลานี้ก็นาจะมีประโยชน 

ตอการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมทางออม ในแงปจจัยนำเขา (Input) โครงการ
สวนใหญมีปจจัยการดำเนินงานที่เหมาะสมและเพียงพอ แตมีบางโครงการ 

ที่ประสบกับปญหาบุคลากรไมเพียงพอ สวนทางดานกระบวนการ (Process) 
ปญหาที่พบบอย คือ ปญหาความลาชาในการเบิกจายงบประมาณ ทำใหผูดำเนิน

โครงการไมสามารถสงมอบงานไดทันเวลาที่กำหนด เนื่องจากกำหนดระยะเวลา 

ไวสั้น แตมีกิจกรรมที่ตองดำเนินการมาก ประกอบกับการคัดเลือกกลุมเปาหมาย

ของโครงการในบางครั้งก็ประสบกับปญหาและขอจำกัดตางๆ ทางดานผลผลิต 
(Product) ของโครงการพบวา โครงการจำนวนมากและหลากหลาย มีผลผลิต แตมี

การกระจุกตัวในกิจกรรมการศึกษารวบรวมขอมูล และการพัฒนาบุคลากรมากกวา

กิจกรรมอื่นๆ สวนกิจกรรมที่มีผลกระทบตอการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

โดยตรงมีอยูนอย ทั้งนี้อาจเปนเพราะหนวยงานบางแหง เชน สถาบันอุตสาหกรรม

เฉพาะทาง สวนใหญจะมีภารกิจประจำทางดานการพัฒนาผลิตภัณฑและ 

การตรวจสอบคุณภาพอยูแลว จึงไมจำเปนตองมีการจัดทำโครงการทางดานนี้ 

ขึ้นมาอีก 

 

สำหรับการประเมินเชิงลึก มีการคัดเลือกโครงการใหญ 2 โครงการมาทำ 

การประเมิน โดยมีการสัมภาษณทั้งผูแทนหนวยงานเจาของโครงการ ผูดำเนิน

โครงการและผูรวมโครงการในภาคเอกชน ผลปรากฏวา โครงการที่ไดรับ 

การประเมินสามารถดำเนินการตามวัตถุประสงคเปนอยางดี แตประสบกับปญหา

การดำเนินการในบางดาน เชน ขอจำกัดของบุคลากร การคัดเลือกกลุมเปาหมาย

เขารวมโครงการ และขอจำกัดในการวางแผนกอนดำเนินโครงการ เปนตน 

 

ในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ มีการศึกษาในหลายแงมุม  

ทั้งการเพิ่มขึ้นของผลผลิตอุตสาหกรรม การเพิ่มขึ้นของผูประกอบการและผลิตภาพ

แรงงานในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย ผลปรากฏวา การขยายตัวผลิตภัณฑ 

มวลรวมภาคอุตสาหกรรมยังต่ำกวาเปาหมายเล็กนอย จำนวนผูประกอบการ 

ในอุตสาหกรรมเปาหมายสวนใหญมีการเพิ่มขึ้นแตมีอัตราเพิ่มไมมาก สวน 

การขยายตัวของผลิตภาพแรงงานยังต่ำกวาเปาหมาย การศึกษาผลการเชื่อมโยง

พบวา อุตสาหกรรมเปาหมายของการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมหลายกลุม เชน 

อาหารแปรรูป สิ่งทอ เครื่องใชไฟฟา และยานยนต มีผลการเชื่อมโยงตออุตสาหกรรม

อื่นๆ สูง ผลการวิเคราะหการเพิ่มขึ้น 

ของการลงทุนและสงออกก็พบวา กลุม

อุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศเปน

อาหารแปรรูป สิ่งทอและเครื่องนุงหม 

และอิเล็กทรอนิกส มีการเพิ่มผลผลิต

จากการขยายการลงทุนและการสงออก

มาก 

 

¢âÕ ‡ πÕ·π –∑’Ë   ”§—≠®“°
‚§√ß°“√ §◊Õ 

1. การปรับปรุงทางดานกลยุทธ

และอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมในการปรับ

โครงสรางอุตสาหกรรม เพื่อใหสอดคลอง

กับนโยบายและสถานการณที่เปลี่ยนไป     

2. ลั ก ษ ณ ะ โ ค ร ง ก า ร ที่ ค ว ร 

สนับสนุนในปตอไปควรเนนโครงการ 

ที่มีความสำคัญตอการปรับโครงสราง

อุตสาหกรรม แตยังมีการดำเนินการ 

มานอยในอดีต วัตถุประสงคของ

โครงการมีความชัดเจน มีการกำหนด

ผลผลิตและขอบเขตการดำเนินงาน  

ใหมีความสอดคลองกับภาระหนาที่ 

ของหนวยงานที่เสนอโครงการ ขนาด 

งบประมาณและทรัพยากรของโครงการ

ตองมีความเหมาะสม และเปนไปได 

ที่จะสมัฤทธิผลตามเปาหมาย 

3. การบริหารจัดการโครงการ ควร

มีการกำหนดหนวยงานกลางเพื่อทำ

หน าที่ ป ร ะสานงานและจั ด ระบบ

โครงการ และปรับปรุงวิธีการวิเคราะห

และประเมินโครงการ โดยกำหนดใหมี

การศึกษาวิเคราะหผลกระทบทางดาน

เศรษฐกิจมากขึ้น 

นอกจากนี้ ผลผลิตสำคัญของ

โครงการ คือ การจัดระบบขอมูล

โครงการและการบันทึกขอมูลใหอยู 

ในระบบสารสนเทศ โดยไดมีการแปลง

ผลการวิเคราะห ประเมินและติดตาม

โครงการตางๆ ของโครงการเปนระบบ

สารสนเทศ ซึ่งจะทำใหหนวยงานตางๆ 

ที่ตองการทราบถึงรายละเอียดและ

ความคืบหนาของโครงการสามารถ 

เขามาตรวจสอบ ติดตามลักษณะ และ

ความคืบหนาของการดำเนินโครงการได

อยางสะดวก 
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Àากตองมองยอนไปยังอดีต โครงสรางภาษีศุลกากรของประเทศไทย

มีอัตราที่สูงไมเอื้อตอการแขงขัน แตหลังจากป 2537 กระทรวงการคลัง 

ไดยื่นมือเขามาปฏิรูปโครงสรางภาษีครั้งใหญ จึงทำใหอัตราภาษีเฉลี่ย

ของสินคาอุตสาหกรรมลดลงจากรอยละ 42.7 ในป 2532 ลงมาเหลือรอยละ 9.9 

ในป  2549 ผลของการปฏิรูปภาษีศุลกากรทำใหอัตราภาษีของสินคานำเขา 

บางชนิดลดลง ผูประกอบการที่ใชวัตถุดิบ ชิ้นสวน ตลอดจนเครื่องจักรที่ตองนำเขา

จากตางประเทศมาผลิต ซึ่งจะไดรับประโยชนจากตนทุนที่ลดลงตามโครงสรางภาษี

จึงสามารถแขงขันกับสินคาของคูแขงที่เขามาทำตลาดในประเทศ รวมทั้งสามารถ

แขงขันไดในตลาดตางประเทศ อยางไรก็ตาม เมื่อเงื่อนไขการแขงขันตลอดจน 

กฎกติกาการคาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงจำเปนตองมีการทบทวนอัตราภาษี

ศุลกากรอีกครั้ง เพื่อใหเกิดความสมดุล 

 
·π«∑“ß„π°“√ª√—∫‚§√ß √â“ß¿“…’»ÿ≈°“°√„π°√Õ∫„À¡à 

จากเหตุปจจัยตางๆ ดังที่กลาวมา สศอ.จึงไดลงมือศึกษาอยางจริงจัง เพื่อเปน

แนวทางในการพิจารณาการปรับโครงสรางภาษีที่สมดุลใหกับภาคอุตสาหกรรม 

เปนดังนี้ 

1) (กระทรวงการคลัง) ควรเรงนำรายการสินคาที่ยังมีอัตราภาษีสูงกวา

โครงสรางซึ่งมีทั้งสิ้น 1,696 รายการ ใหเขาสูโครงสรางภาษีใหม 

2) เรงลดอัตราภาษีของสินคาที่ถูกกำหนดใหมีภาษีนำเขาในอัตราที่สูงมาก 

ลงสูอัตราปกติ  

3) ปรับโครงสรางภาษีสูภาษีอัตราเดียวที่มีอัตราต่ำลงจนมีอัตราเฉลี่ยใกลศูนย 

การปรับลดขั้นบันไดภาษีใหเหลือเพียงอัตราเดียว (หรือบันได 1 ขั้น) เพื่อสราง

ความเปนธรรมในบรรดาผูประกอบการของทุกอุตสาหกรรม และควรเปนการปฏิรูป

แบบคอยเปนคอยไปเพื่อเปนขอมูล 

การตัดสินใจวาไทยควรลดภาษีนำเขา

อยางไร โดยรัฐบาลควรมีแผนการปฏิรูป

โครงสรางภาษีศุลกากรในระยะเวลา 15 

ป โดยกำหนดเปาหมายวาเมื่อครบ 15 

ป อัตราภาษีศุลกากรไทยจะเทากับศูนย 

โดยแผนการลดภาษีแบบนี้ควรลดแบบ

คอยเปนคอยไป  

การปฏิรูปโครงสรางภาษีในแบบ

ใดๆ ยอมจะมีผลกระทบที่ตามมาทั้งสิ้น 

เนื่องจากอุตสาหกรรมหนึ่งอาจไดรับ

ประโยชนมากขึ้น แตอีกอุตสาหกรรม

หนึ่งอาจไดรับประโยชนนอยลง จึง

จำ เปนตองมีแนวทางเพื่ อบรร เทา 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมา ซึ่งอาจ 

มีแนวทางดังนี้ 

 

ë ®—¥μ—Èß§≥–°√√¡°“√μ‘¥μ“¡°“√
¥”‡π‘πß“πªØ‘√Ÿª¿“…’»ÿ≈°“°√ : 
เพื่ อใหมีหนวยงานเจ าภาพใน 

การดำเนินการและติดตามผลของ 

การลดภาษี องคกรดังกลาวจะมีลักษณะ

คลายคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

โดยทำหนาที่ศึกษารายละเอียดการ

ปฏิรูปภาษี ใหขอเสนอการดำเนินงาน 

ประสานงานหนวยงานตางๆ และสราง

เครือขาย ตลอดจนติดตามประเมินผล

วาไทยควรลดภาษีสูโครงสราง 0-0-0 

หรือไม หรืออยูในอัตราใดจึงจะเหมาะสม 

คณะกรรมการฯ นี้ควรจะยุติบทบาท 

เมื่อครบ 15 ป หรือเมื่อรัฐบาลตัดสินใจ

วาโครงสรางภาษีที่เปนอยูในเวลานั้น 

(เชน 0-3-3) เปนโครงสรางที่เหมาะสม

แลว 

 

ë «“ß·ºπ°“√‡æ‘Ë¡¢’¥§«“¡ “¡“√∂„π
°“√·¢àß¢—π¢Õß¿“§Õÿμ “À°√√¡ : 
แมวาการปฏิรูปภาษีนำเขาจะมี

สวนสำคัญชวยใหผูสงออกของไทยและ
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ผูผลิตในประเทศมีตนทุนลดลง และ 

มีขีดความสามารถในการแขงขันมาก

ขึ้น แตขณะเดียวกันภาวะการแขงขันจะ

ทวีความรุนแรงขึ้นจากสินคานำเขาที่มี

ราคาถูกลง  ผูประกอบการไทยจำเปน

ตองเพิ่มความสามารถในการแขงขัน

มากขึ้น   ภาครัฐควรตองมีแนวทางที่จะ

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ

ภาคอุตสาหกรรมไทยใหมีความชัดเจน

และมีการดำเนินการอยางจริงจัง โดย

ภาครัฐจะตองมีการวิเคราะหแบงกลุม

อุตสาหกรรมตางๆ ตามระดับการเพิ่ม

ของผลิตภาพรวม (Tota l Factor  

Productivity หรือ TFP) เพื่อใหขอเสนอ

แนะการเพิ่ม TFP สอดคลองกับสภาพ

ขอเท็จจริง สรางแรงจูงใจและสภาพ

แวดล อมในด านต า งๆ ให เ อื้ อต อ 

ก า ร เ พิ่ ม ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง

อุตสาหกรรม เปนตน 

 

ë ≈¥º≈°√ –∑∫¢Õß°“√≈¥¿“…’
»ÿ ≈ ° “ ° √¥â « ¬ ¡ “ μ √° “ √ ª √— ∫
‚§√ß √â“ßÕÿμ “À°√√¡ ”À√—∫
°≈ÿà¡Õÿμ “À°√√¡∑’ËÕàÕπ·Õ : 
แนวทางการลดผลกระทบตอ 

ผูประกอบการอุตสาหกรรม โดยจัดตั้ง

คณะกรรมการอิสระจัดทำสมุดปกขาว 

เพื่อชวยเหลือผูประกอบการอุตสาหกรรม 

เชน ใหผูประกอบการที่จะไดรับผลกระทบ

ของภาษีเสนอรายงานผลกระทบวามี

ลักษณะอยางไร พรอมทั้งแนวทางที่

ตองการใหรัฐชวยเหลือทบทวนผล

ประมาณการผลประโยชนตนทุน และ

ผลกระทบที่ เ กิ ด จ ากกา รลดภาษี

ศุลกากรเปนรายอุตสาหกรรม 

 

·≈–°“√»÷°…“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ : 
เรื่องสำคัญที่ควรมีการศึกษาเพื่อใช

ประกอบการจัดทำแผนการปฏิรูปภาษี

ศุลกากร เชน ศึกษาแนวทางการสราง

บรรยากาศการลงทุนในอาเซียน เพื่อ

เปนฐานดึงดูดนักลงทุนตางชาติแขงกับ

ประเทศจีน ศึกษาอัตราภาษีนำเขาที่

เหมาะสมในระยะยาวสำหรับรถยนตนำเขา รวมทั้งการสรางฐานขอมูลและระบบ

การศึกษาวิเคราะหภาษีศุลกากรและการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมขึ้นที่

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยเนนเรื่องการปรับตัวและศักยภาพของบริษัท

ไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง เรงรัดการจัดทำพิกัดภาษี

ศุลกากรใหละเอียดมากขึ้นจากเดิมที่ใช HS 6 หลักเปน HS 8 หลักตามระบบ HS  

Version 2007 และ AHTN นอกจากนี้ ยังควรแตกรายละเอียดของพิกัดภาษี 

บางประเภทใหเปน 9 หลัก เพื่อใหสามารถลงรายละเอียดของสินคาไดมากขึ้น  

อันจะชวยใหการกำหนดอัตราภาษีในสินคาประเภทตางๆ สามารถทำไดละเอียด

มากขึ้น เปนตน 

จากขอเสนอตางๆ ดังกลาวขางตน  สศอ. ในนามของกระทรวงอุตสาหกรรม 

จะไดนำเสนอแนวทางการปฏิรูปโครงสรางภาษี พรอมแนวทางการรองรับ 

ผลกระทบตามแนวทางที่ไดมีการศึกษา และนำไปเสนอใหรัฐบาลพิจารณา 

เพื่อขอความเห็นชอบ ใหมีการดำเนินการตามขอเสนอเพื่อเกิดผลเปนรูปธรรม 

ที่ชัดเจนตอไป 
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®ากการที่ประเทศไทยมีลักษณะเศรษฐกิจแบบเปด (Open Economy) 

ทำใหประเทศไทยตองตกอยูทามกลางการแขงขัน และเงื่อนไขขอตกลง

ทางการคาทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี อันสงผลทำใหภาคอุตสาหกรรม

ของไทยตองปรับตัวอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งจำเปนตองมีความรูเพื่อปรับ 

การผลิตจากการรับจางผลิต (Original Equipment Manufacturing : OEM) มาเปน

ผูมีเทคโนโลยีและผลิตภัณฑเปนของตนเองและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

หรืออยางนอยตองพยายามรักษาขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก 

เอาไวใหได แตการที่จะทำใหเงื่อนไขดังกลาวประสบผลสำเร็จไดนั้น ตองมี 
การปรับเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมไทยจากการเปนอุตสาหกรรมฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resource-based industry) ใหเขาสูการเปน
อุตสาหกรรมฐานความรู (Knowledge-based industry) โดยอาศัยกลไกเตรียม
ความพรอมดานเทคโนโลยีและกำลังคนในการผลิตซึ่งเปนปจจัยที่มี 
ความสำคัญและมีความเกี่ยวของโดยตรงตอกระบวนการผลิต สงผลถึงคุณภาพ

สินคาและตนทุน 

ปจจุบันจึงอาจกลาวไดวาปญหาสำคัญของในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

ไทย คือ การขาดแคลน “กำลังคน” และ “ความรู” โดยเฉพาะ “เทคโนโลยี”  
ที่จะนำมาใชแกปญหากระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑใหอุตสาหกรรม

สามารถแขงขันในตลาดโลกได ขณะที่คูแขงของประเทศไทยในเวทีการคาโลก  

ไมวาจะเปนจีนหรือเวียดนาม ตางใหความสำคัญกับการผลิตกำลังคนโดยเฉพาะ

นักวิจัยอยางขนานใหญ เพื่อนำงานวิจัย

มาใช ป ระ โยชน ในการพัฒนาภาค

อุตสาหกรรม 

ดวยเหตุนี้ เองทำใหการกำหนด

กระบวนทัศนและทิศทางการพัฒนา

เทคโนโลยี และกำลั งคนของภาค

อุตสาหกรรมไทยในอนาคตอันใกล 

ที่มีความชัดเจนและเหมาะสม จะชวย

เ พิ่ ม ศั ก ยภ าพและ เ ส ริ ม ส ร า ง ขี ด 

ความสามารถในการแขงขัน ซึ่งการ

เรียนรูแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี

และกำลังคนจากประเทศคูแขงและ

ประเทศที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ล้ำหนาประเทศไทย หรือมีแนวโนม 

การพัฒนาอุ ตสาหกรรมที่ มี อั ต รา 

การเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว โดย

กา รนำมา เที ยบ เคี ย งห รื อ ใ ช เ ป น 

ฐานความรูสำหรับการปรับกระบวนทัศน

และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม

ของประเทศตอไป 
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จากเหตุผลและความจำเปนที่ไทย

ตองมีการปรับกระบวนทัศนการพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรมของไทยให เข าสู 

การ เป นอุ ตสาหกรรมฐานความรู 

โดยอาศัยการพัฒนาเทคโนโลยีและ

กำลั งคนดั งที่ กล าวมาแล วข างตน 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 

ในฐานะเปนองคกรชี้นำการพัฒนา

อุตสาหกรรมของประเทศ ไดตระหนักถึง

ความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยี

และกำลังคน เพื่อใหภาคอุตสาหกรรม

ไทยเขาสูอุตสาหกรรมฐานความรูเพื่อ

สรางเสริมขีดความสามารถในการแขงขัน

ของอุตสาหกรรมที่สำคัญของไทย ในป 

งบประมาณ 2549 สศอ. จึงไดทำ 

การศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีและ

กำลังคนเพื่อเขาสูอุตสาหกรรมฐาน

ความรู โดยใชวิธีศึกษาวิเคราะหแนวทาง

การพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย

และในประเทศ Group of Eight (G-8) 

จำนวน 1 ประเทศ คือ อิตาลี และประเทศ

ในภูมิภาคเอเชียที่มีความกาวหนา 

ในการพัฒนาอุตสาหกรรม หรือมีแนวโนม

การพัฒนาอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว

จำนวน 5 ประเทศ คือ ญี่ปุน เกาหลีใต 

จีน ไตหวัน และอินเดีย ซึ่งในการศึกษานี้

ได เลือกกลุมอุตสาหกรรมที่มีความ

สามารถและมีความจำเปนตองพัฒนา

เทคโนโลยีและกำลั งคนเพื่ อ เข าสู

อุตสาหกรรม และเปนกลุมอุตสาหกรรม

ที่มีความสามารถในการแขงขันสูง 10 

ก ลุ ม คื อ ย า น ย น ต แ ล ะ ชิ้ น ส ว น 

เฟอรนิเจอร ยาง สิ่งทอ (ผาผืน) เซรามิก 

เครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส เหล็กและ

โลหการ เครื่องกล และยา 

จากผลการศึกษาในประเด็นการ

เปรียบเทียบระหวางกลุมอุตสาหกรรม

ทั้ง 10 กลุมของไทยกับประเทศผูนำ

ดานอุตสาหกรรมของโลกจำนวน 6 

ประเทศ ไดแก อิตาลี ญี่ปุน เกาหลีใต 

จีน ไตหวัน และอินเดีย ทำใหพบวา

แมวาแตละกลุมอุตสาหกรรมทั้ง 10 

กลุมของไทย จะมีความแตกตางกันตามประเภทของสินคาและกระบวนการผลิต  

แตในประเด็นการจัดการเทคโนโลยีและกำลังคนของภาคอุตสาหกรรมกลับมี

ลักษณะที่คลายคลึงกัน คือ สวนมากเทคโนโลยีที่ใชในกระบวนการผลิตนั้นเปน

เทคโนโลยีนำเขาจากตางประเทศ สวนในเรื่องกำลังคนนั้นมีปญหาในเรื่องการผลิต

กำลังคนที่ยังไมสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมอันเนื่องมาจาก

การเติบโตของอุตสาหกรรมเปนไปอยางรวดเร็ว ในขณะเดียวกันเทคโนโลยี 

ที่เกี่ยวของกับภาคอุตสาหกรรมในปจจุบันมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง 

 
°â“«μàÕ‰ª¢Õß  »Õ. °—∫ß“πæ—≤π“‡∑§‚π‚≈¬’·≈–°”≈—ß§π
¿“§Õÿμ “À°√√¡‰∑¬ ‡æ◊ËÕ‡¢â“ ŸàÕÿμ “À°√√¡∞“π§«“¡√Ÿâ 

กาวตอไปของ สศอ. สำหรับงานดานการพัฒนาเทคโนโลยีและกำลังคนเพื่อให

ภาคอุตสาหกรรมไทยเขาสูอุตสาหกรรมฐานความรูนั้น จะเนนทำงานในเชิงรุกมาก

ยิ่งขึ้นเพื่อผลักดันใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและกำลังคนเพื่อใหภาคอุตสาหกรรม

ไทยเขาสูอุตสาหกรรมฐานความรูไดอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และการใหเกิด

การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมทั้งที่มีอยูเดิมและที่คิดขึ้นใหมใหสอดคลองกับ 

ความตองการ ตลอดจนนำมาใชประโยชนไดจริงในภาคอุตสาหกรรม โดยผาน 

การสนับสนุนการนำแผนแมบทโครงสรางพื้นฐานทางปญญา (พ.ศ. 2551-2555) 
ใหไปสูการปฏิบัติ ซึ่งแผนแมบทฯ ฉบับนี้ จัดทำโดยกระทรวงอุตสาหกรรมรวมกับ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งสรางเสริมกลไกเชื่อมโยงระหวาง 

“ความตองการความรู” ในอุตสาหกรรมกับ “ความสามารถในการผลิตความรู”  

ในมหาวิทยาลัยในลักษณะ “University and Industry Linkage” และยังเปนไป 

ในลักษณะเสริมจุดเดน/จุดแข็งซึ่งกันและกัน 

กลาวคือ แมสถาบันอุดมศึกษามีภาระหนาที่โดยตรงในการพัฒนากำลังคน 

ขณะเดียวกันก็มีขอจำกัดในดานทรัพยากรการเรียนรูและแหลงเรียนรูเพื่อใหเกิด

การเรียนรูตามสภาพจริง ขณะที่สถานประกอบการมีความตองการไดกำลังคนที่มี

ประสบการณตรงในการทำงาน ดังนั้น การเปดโอกาสใหสถานประกอบการ 

มีสวนรวมในการจัดเตรียมการเรียนการสอนอยางจริงจัง ตั้งแตการพัฒนาหลักสูตร 

เปนแหลงคนควาเรียนรูและฝกปฏิบัติงาน พรอมกันนั้นจัดใหมีการจัดทำงานรวมกับ

สถาบันอุดมศึกษาในการวิจัยและพัฒนาทั้งดานเทคโนโลยี กำลังคน และนวัตกรรม

การผลิตที่ตรงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม และในทายที่สุดจะชวย 

เสริมสรางความเขมแข็งและศักยภาพการแขงขันใหกับภาคอุตสาหกรรมและ 

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศตอไป 
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Àากแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง คือหัวใจแหงการสรางชาติ” ในการที่
จะผลักดันใหโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศเกิดความมั่นคง  

ยั่งยืน ตามแนวทางพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” และนโยบายของ

รัฐบาล “เศรษฐกิจรากหญา” ประเทศไทยจะตองสรางภูมิคุมกันใหเกิดความแข็งแกรง

ทางเศรษฐกิจจากเงื่อนไขภายในเปนหลัก ซึ่งเปนเงื่อนไขที่สามารถควบคุมหรือ

กำหนดได อันไดแก การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม 

เมื่อเงื่อนไขภายในมีความเขมแข็งก็จะทำใหประเทศไทยเกิดภูมิคุมกันที่ปลอดภัย

จากผลกระทบจากเงื่อนไขภายนอกอันเนื่องมาจากความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง

ของสถานการณทางสากล วิกฤตเศรษฐกิจ การเมืองโลก ซึ่งลวนแตเปนปจจัย 

ที่ไมสามารถควบคุมหรือกำหนดได และทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน 

ดังนั้น ในการจะพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งเปนเงื่อนไขภายในใหเกิดการพัฒนาที่ 

ยั่งยืน (Sustainable Development) ภายใตกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) 

โดยยึดแนวพระราชดำริและนโยบายของรัฐบาลดังกลาว จำเปนอยางยิ่งที่ทุกภาคสวน

จะตองรวมมือกันอยางใกลชิด โดยไมลืมที่จะหันมามองเศรษฐกิจสวนยอยของ

ประเทศซึ่งก็คือ เศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และชุมชน ซึ่งเปนหัวใจ

สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจรากหญาอยางแทจริง เพราะการที่เศรษฐกิจ 

ในระดับมหภาคจะเติบโตไดอยางมีศักยภาพก็ดวยความแข็งแกรงของเศรษฐกิจ

ภูมิภาคนั่นเอง 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ไดเล็งเห็นความสำคัญของ 

การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค จึงไดจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม

ภูมิภาคขึ้น เมื่อป 2547 ประกอบดวย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ภาคกลาง และภาคใต เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน

ดานการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาคของไทย แตดวยในปจจุบันสภาวการณ 

ในดานตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วสงผลตอการพัฒนาทั้งในระดับภูมิภาค

และระดับประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ตระหนักถึงความจำเปน

ที่จะตองมีการทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาค จึงไดจัดทำ

ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัด 19 กลุม ทั่วประเทศ เพื่อผลักดัน 

สูการเปนกลุมจังหวัดที่แข็งแกรงตามศักยภาพของแตละพื้นที่ใหภาคอุตสาหกรรม

เกิดการพัฒนาอยางเปนระบบ มีการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจจากระดับภูมิภาค 

สูระดับประเทศและเชื่อมโยงไปสูระดับโลก และเพื่อใหการพัฒนาอุตสาหกรรม

ภูมิภาคบรรลุผลตามเปาหมายของยุทธศาสตรที่วางไวอยางเปนรูปธรรม สนับสนุน

และสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงอุตสาหกรรม ตอบสนองตอ 

เปาหมาย ตัวชี้วัดของกระทรวงอุตสาหกรรมอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยุทธศาสตร

ดังกลาวจะเปนตัวขับเคลื่อนและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

ของไทยอยางครบวงจร เสริมสรางความเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแขงขัน (Competitiveness) ของอุตสาหกรรมไทยในเวทีการคาโลก 

 

∫Ÿ√≥“°“√§«“¡§‘¥... 
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ในการจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนา

อุตสาหกรรมกลุมจังหวัด ไดดำเนินการ

ศึกษาวิ เคราะหความเชื่อมโยงของ

ยุทธศาสตรและแผนการพัฒนาตาง ๆ 

ใ นส ว นที่ เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า รพัฒนา 

อุตสาหกรรม โดยสาระสำคัญของ

ยุทธศาสตรจะเปนการกำหนดวิสัยทัศน 

บทบาทและตำแหนงทางยุทธศาสตร  

(Strategic Posit ion) การกำหนด

ยุทธศาสตรการพัฒนาในแตละพื้นที่  

ซึ่งจะเปนกรอบชี้นำการพัฒนาประเทศ

อยางบูรณาการที่เชื่อมโยงการพัฒนา

ประเทศในระดับตางๆ ภายในประเทศ

ทั้งในระดับจังหวัด (Localization)  

ร ะ ดั บ ก ลุ ม จั ง ห วั ด ร ะ ดั บ ภ า ค 

(Regionalization) และระดับประเทศ 

รวมทั้งบูรณาการกลยุทธตางๆ ดาน 

การพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตแผน

และยุทธศาสตรตางๆ ไดแก ยุทธศาสตร 

การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ  ยุทธศาสตรการพัฒนา

อุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม 

ยุ ทธศาสตร ก า รส ง เ ส ริ มวิ ส าหกิ จ 

ขนาดกลางและขนาดยอม (พ.ศ. 2550-

2554) ยุทธศาสตรการสงเสริมการลงทุน 

(พ.ศ. 2548-2551) และยุทธศาสตร

กลุมจังหวัด เปนตน ซึ่งในการจัดทำ

ยุทธศาสตรดั งกลาวมุ ง เนนการมี 
สวนรวมเปนหัวใจหลัก โดยไดมี 

การจัดสัมมนาเพื่อรับทราบขอคิดเห็น/ 

ขอเสนอแนะของหนวยงานหลักทั้งจาก

สวนกลางและสวนภูมิภาค รวม 4 ครั้ง 

ณ จังหวัดเชียงราย สงขลา ขอนแกน 

และอยุธยา โดยหนวยงานหลักสวน

¬ÿ∑∏»“ μ√å°“√æ—≤π“Õÿμ “À°√√¡°≈ÿà¡®—ßÀ«—¥ 
°“√æ—≤π“‡™‘ß√ÿ°... Ÿà‡»√…∞°‘®√“°À≠â“ 
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ภูมิภาคประกอบดวย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการคาจังหวัด ศูนยสงเสริมการลงทุนภาค 

ธนาคารแหงประเทศไทยภาค สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติภาค และหนวยงานอื่นๆ  

ที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูประกอบการในพื้นที่นั้นๆ ดวย 

ประเด็นสำคัญของยุทธศาสตรดังกลาวจะมุงเนนใน 5 ประเด็นหลัก คือ 1) การเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน

ของอุตสาหกรรมเปาหมาย เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจใหมีความเขมแข็งและมั่นคง 2) การสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม 

เปาหมาย 3) การเพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน 4) การเพิ่มการประกอบการ และ 5) การสรางความสมดุลของการพัฒนา

อุตสาหกรรมตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนไปตามแนวทางการจัดทำยุทธศาสตรของกระทรวงอุตสาหกรรม  

โดยมีการกำหนดอุตสาหกรรมเปาหมายและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับศักยภาพและความตองการของพื้นที่  

สรุปประเด็นสำคัญยกตัวอยางแยกตามกลุมจังหวัดรายภาค ดังนี้ 

ë ¿“§‡Àπ◊ÕμÕπ∫π (‡™’¬ß„À¡à ≈”æŸπ ≈”ª“ß ·¡àŒàÕß Õπ  ‡™’¬ß√“¬  æ–‡¬“  
·æ√à  πà“π) 
วิสัยทัศน เปนศูนยกลางอุตสาหกรรม การคา การลงทุนเชื่อมโยงกับ GMS & 

BIMSTEC 

อุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร (ผัก ผลไม) 

อุตสาหกรรมแฟชั่น (สิ่งทอและเครื่องนุงหม อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องหนัง) 

อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมเหมืองแร อุตสาหกรรม ICT อุตสาหกรรม 

เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอางจากสมุนไพร  

OTOP 

ë ¿“§μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊ÕμÕπ≈à“ß °≈ÿà¡∑’Ë 1 (π§√√“™ ’¡“ ™—¬¿Ÿ¡‘ ∫ÿ√’√—¡¬å 
 ÿ√‘π∑√å) 
วิสัยทัศน เปนศูนยกลางอุตสาหกรรมผลิตยานยนตและชิ้นสวน / ผาไหมและ

สิ่งทอ 

อุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร (ขาวหอมมะลิ 

แปงมันสำปะหลัง ยางพารา) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม อุตสาหกรรม

ยานยนตและชิ้นสวน อุตสาหกรรมผลิตภัณฑผาไหม อุตสาหกรรมพลาสติก 

อุตสาหกรรมเอทานอล ผลิตภัณฑจากเกลือหิน แรโปแตซ OTOP 

ë ¿“§°≈“ßμÕπ∫π °≈ÿà¡∑’Ë 1 (ππ∑∫ÿ√’ Õ¬ÿ∏¬“ ª∑ÿ¡∏“π’ Õà“ß∑Õß) 
วิสัยทัศน เปนศูนยกลางเทคโนโลยีองคความรูเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแก

อุตสาหกรรมตอเนื่องการเกษตร และอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกที่เชื่อมโยง 

สูนานาชาติ 

อุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร (ผัก ผลไม) 

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมพลาสติก 

อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร  อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ (สปา) OTOP 

ë ¿“§„μâμÕπ≈à“ß °≈ÿà¡∑’Ë 1 (ªíμμ“π’  ¬–≈“  π√“∏‘«“ ) 
วิสัยทัศน เปนศูนยกลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล และศูนยกลางแฟชั่น

เครื่องแตงกายมุสลิมเชื่อมโยงกับภูมิภาคและตลาดโลก 

อุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล อุตสาหกรรม 

ยางพาราและผลิตภัณฑยาง อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน อุตสาหกรรมแปรรูป

ประมง อุตสาหกรรมเครื่องแตงกายมุสลิม OTOP 

ในสวนของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของไทย แมจะยังคงมีปญหาเรื่อง

การกอความไมสงบและไฟใตยังคุกรุนอยู แตดวยความที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู 

เปนจำนวนมากและมีศักยภาพในการผลิตอาหารฮาลาล อีกทั้งยังมีวัตถุดิบอาหาร

ทะเลและผักผลไม ตลอดจนโครงสรางพื้นฐานที่สามารถพัฒนาเปนฐานการผลิต

อาหารฮาลาลที่สำคัญได การจัดทำยุทธศาสตรดังกลาวจึงมุงเนนใหกลุมจังหวัดนี้

เปนศูนยกลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล และศูนยกลางแฟชั่นเครื่องแตงกาย

มุสลิมเชื่อมโยงกับภูมิภาคและตลาดโลก เพื่อสรางรายไดและการมีงานทำใหแก

ประชาชนในภาคใตตอไป 

 

º≈—°¥—π¬ÿ∑∏»“ μ√å... 
 Ÿà‡ âπ∑“ß°“√ªØ‘∫—μ‘ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม

กลุมจังหวัดจะเปนประโยชนตอการชี้นำ

การพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาคใน 

เชิงรุกที่มีความเชื่อมโยงและสอดคลอง

กับยุทธศาสตรในระดับตางๆ อันจะ 

นำไปสูการเพิ่มขีดความสามารถใน 

การแขงขันของภูมิภาคและประเทศ 

สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนา

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมในแตละภูมิภาค

และสอดคลองกับแนวคิดในการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจของ

ประเทศใหเกิดความมั่นคง ยั่งยืนตาม

แนวทางพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” 

และนโยบายของรัฐบาล “ เศรษฐกิจ 

รากหญา” 

สำหรับแผนการปฏิบัติงานในป 

2550 เพื่อใหยุทธศาสตรดังกลาวมีผล

ในทางปฏิบัติ สำนักงานเศรษฐกิจ

อุ ตสาหกรรม (สศอ . ) จะร วมกั บ 

ห น ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง ผ ลั ก ดั น

ยุทธศาสตรฯ ไปสูการปฏิบัติ โดย 

ทำหนาที่เปนวิทยากรใหการฝกอบรม 

ร วมทั้ ง ก า ร ให ค ำป รึ กษ าแนะนำ 

ในการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรม

ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

แตละกลุมจังหวัดทั่วประเทศ ในรูปของ

ก า ร จั ดท ำ โ ค ร ง ก า ร เพื่ อ เ สนอขอ 

งบประมาณในสวนของยุทธศาสตรกลุม

จังหวัด เพื่อใหยุทธศาสตรการพัฒนา

อุตสาหกรรมกลุมจังหวัดเกิดผลใน 

ทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตอไป 
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ªระเด็นทางดานสิ่งแวดลอมและพลังงานถูกหยิบยกขึ้นมาเปนประเด็น

ทางการคาที่ประเทศพัฒนาแลวซึ่งเปนผูซื้อรายใหญของโลกมักจะนำมา

เปนขอกำหนดใชกับสินคาประเภทตางๆ ที่จะเขาไปจำหนายในประเทศ

เหลานั้นจะตองเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น โดยสหภาพยุโรปเปนกลุมประเทศ 

ที่มีบทบาทสำคัญอยางมากในเรื่องนี้  ซึ่งไดมีการกำหนดนโยบายและกฎระเบียบ

ดานสิ่งแวดลอมออกมาเปนระยะๆ และขยายครอบคลุมสินคาที่มากขึ้นเรื่อยๆ  

โดยจะเริ่มจากการกำหนดกรอบแนวคิดในรูปของ  White Paper กอนแลวพัฒนา

เปนกฎระเบียบที่จะใชบังคับตอไป  ซึ่งกฎระเบียบที่สำคัญ ไดแก 

 

1. √–‡∫’¬∫«à“¥â«¬¬“π¬πμå∑’ËÀ¡¥Õ“¬ÿ 
 (Directive on End-of-Life Vehicles : ELV) 

บังคับใชเมื่อป 2545 มีวัตถุประสงคเพื่อลดของเสียจากยานยนต  โดยบังคับ 

ใหมีการบำบัดซากยานยนตอยางถูกวิธี และนำชิ้นสวน/วัสดุกลับมาใชประโยชน 

ใหไดตามสัดสวนที่กำหนด และหามใชสารโลหะหนัก 4 ชนิด ไดแก ตะกั่ว (Pb) 

ปรอท (Hg) แคดเมียม (Cd) และโครเมียมเฮกซาวาเลนต (Cr-VI) โดยใชหลักการ 

ผูผลิตตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการจัดการซากทั้งหมด 

 

2. √–‡∫’¬∫«à“¥â«¬‡»…‡À≈◊Õ∑‘Èßº≈‘μ¿—≥±å ‰øøÑ“·≈–Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 
 (Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment : WEEE) 

บังคับใชเมื่อป 2548  มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันไมใหเศษเหลือทิ้งผลิตภัณฑ

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยตองมีการบำบัดซากผลิตภัณฑไฟฟา

อยางถูกวิธี และสามารถนำชิ้นสวน/วัสดุกลับมาใชประโยชนใหไดตามสัดสวน 

ที่กำหนด 

 

3. √– ‡∫’¬∫«à“¥â«¬°“√®”°—¥°“√„™â “√Õ—πμ√“¬„πº≈‘μ¿—≥±å ‰øøÑ“·≈–
Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 

 (Directive on Restriction of the Use of Certain Hazardous 
Substances in Electrical and Electronic Equipment : RoHS) 
โดยหามมีสารอันตราย  6 ประเภท ไดแก ตะกั่ว (Pb) ปรอท (Hg) แคดเมียม 

(Cd) โครเมียมเฮกซาวาเลนต (Cr-VI) โพลีโบรมิเนตเต็ดไบฟลีน (PBB) โพลี 

โบรมิเนตเต็ดไดฟนิลอีเทอร (PBDE) ปนเปอนอยูในผลิตภัณฑที่จะวางจำหนาย 

ในตลาดเกินกวาปริมาณที่กำหนดไว หลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 

 

4. √ – ‡ ∫’ ¬ ∫ «à “ ¥â « ¬ ° √ Õ ∫ 
¢âÕ°”Àπ¥°“√ÕÕ°·∫∫‡™‘ßπ‘‡«»πå
‡ » √…∞°‘ ®   ”À√— ∫º≈‘ μ¿—≥±å 
∑’Ë „™âæ≈—ßß“π 

 (Framework  for  the setting of 
ecodesign requirements for 
energy  using  products : EuP) 
จะบังคับใชในป 2550 เพื่อกำหนด

กรอบผลิตภัณฑที่ จะวางจำหน าย 

ในสหภาพยุ โ รปให เปนผลิตภัณฑ 

รั กษ สิ่ ง แ ว ดล อ ม มี ก า ร ค ำนึ ง ถึ ง

ประสิทธิภาพการใชพลังงานและมี 

การปองกันปญหาที่จะสงผลกระทบ 

ตอสิ่ งแวดลอมตลอดชวงวงจรชีวิต

ผลิตภัณฑ ตั้งแตการไดมาซึ่งวัตถุดิบ

และพลั งงาน การผลิตผลิตภัณฑ  

การขนสง การใชงาน การบำรุงรักษา  

และการจัดการหลังหมดอายุการใชงาน

วามีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางไร

บาง 

 

5. √ – ‡ ∫’ ¬ ∫ «à “ ¥â « ¬ ° “ √ § « ∫ §ÿ ¡
‡§¡’¿—≥±å 

 R E A C H ( R e g i s t r a t i o n , 
Evaluation, Authorization and 
Restriction of Chemicals) 
จะบังคับใชในป 2550 โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหเกิดระบบคุมครอง

ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง ม นุ ษ ย แ ล ะ 

สิ่งแวดลอมจากอันตรายของสารเคมี 

โดยกำหนดใหผูผลิต/ผูนำเขาสารเคมี

ตองยื่นจดทะเบียน หากเกิน 100 ตัน/ป/

ราย ตองผานระบบการประเมิน สวน

สารที่ ก อให เกิดมะเร็ งหรือมีผลตอ 

การกลายพันธุ ซึ่ งจัด เปน CMRs 

(Carcinogenic, Mutagenic of Toxic 

to Reproduction) รวมทั้งสารที่มีพิษ

ตกคางยาวนานจะตองไดรับอนุญาต

กอนจึงจะผลิตหรือจำหนายได 

 

°Æ√–‡∫’¬∫„π ¡ÿ¥ª°¢“«¢Õß À¿“æ¬ÿ‚√ª 
(EU White Paper) 
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กฎระเบียบดังกลาวมีขอกำหนด

สำคัญที่ทำใหภาคอุตสาหกรรมตอง

ปรับตัว และพัฒนาผลิตภัณฑตั้งแต 

การออกแบบจนถึงการจัดการซาก 

ใหคำนึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

มากขึ้น เชน การออกแบบสินคาให

สามารถถอดแยกชิ้นสวนใหงายขึ้น  

ลดการใชสารอันตรายในผลิตภัณฑ

เพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน   

เปนตน รวมถึงผูประกอบการตอง 

แบกรับภาระคาใชจายที่ เพิ่มมากขึ้น 

เชน คาใชจายในการจัดเตรียมขอมูล  

การวิ เ ค ราะห และทดสอบหาสาร 

อันตรายปนเปอนในผลิตภัณฑ คาใชจาย

ในการจดทะเบียน  การทดลองคนควา

หาขอมูลเกี่ยวกับสารเคมี เปนตน 

โดยในขณะนี้กฎระเบียบ ELV / 

WEEE / RoHS เริ่มมีผลบังคับใชแลว 

สวนระเบียบ REACH / EuP จะมี 

ผลบังคับใชในกลางป 2550 อยางไร

ก็ตาม แมวาระเบียบยังไมบังคับใช  

แต เริ่มมีการนำขอกำหนดบางสวน 

มาบังคับใชแลว นอกจากนี้ ยั งมี 

อีกหลายประเทศ เชน ญี่ปุน จีน  

สหรัฐอเมริกา เปนตน ที่มีมาตรการ 

ทางดานสิ่งแวดลอมและออกกฎระเบียบ

เชนเดียวกับสหภาพยุโรปแลว ในสวน

ของบริษัทตางชาติ/บริษัทรวมทุนไดมี

การจัดเตรียมงบประมาณสำหรับใช 

ในการเตรียมความพรอมดานการปรับ

กระบวนการผลิต การวิจัยพัฒนา

ผลิตภัณฑ และหองปฏิบัติการทดสอบ

ในขณะที่ SMEs ไทยไมสามารถที่จะ

ดำเนินการเชนนั้นได ซึ่งหากเปนเชนนี้

ยอมสงผลกระทบตอการอยูรอดของ 

SMEs ไทยอยางมาก 

 

¡“μ√°“√„π°“√¥”‡π‘πß“π 
กระทรวงอุตสาหกรรมไดตระหนักถึงปญหาที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะดานการสงออก

ที่จะลดลง อุตสาหกรรมภายในประเทศจะถูกทำลายตลอดหวงโซอุปทาน (Supply 

Chain) การนำเขาวัตถุดิบ/ชิ้นสวนจะเพิ่มขึ้น รวมถึงสินคาของประเทศอื่น 

ที่ไมสามารถสงออกไปสหภาพยุโรปจะทะลักเขาประเทศมากขึ้น จึงไดรวมกับ 

หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของจัดทำมาตรการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทย

ในการแขงขันภายใตกฎระเบียบของสหภาพยุโรป ประกอบดวย 3 มาตรการหลัก 

ดังนี้ 

 
1. ¡“μ√°“√ √â“ß§«“¡μ√–Àπ—°·≈–§≈—ß¢âÕ¡Ÿ≈¥â“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ 

มุงเนนใหมีคลังขอมูลที่ผูประกอบการสามารถเขาถึงได และมีองคความรู

สำหรับการวิจัย/พัฒนาผลิตภัณฑ รวมถึงใหผูเกี่ยวของโดยเฉพาะ SMEs ไดรับรู

และตระหนักถึงการปรับตัวใหไดตามกฎระเบียบ และกระตุนใหสังคมไทยสนใจ

เลือกซื้อสินคารักษสิ่งแวดลอมมากขึ้น 

 

2. ¡“μ√°“√æ—≤π“ºŸâª√–°Õ∫°“√·≈–ÀâÕßªØ‘∫—μ‘°“√∑¥ Õ∫ 
มุงเนนใหผูประกอบการสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑให

สอดคลองกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรป รวมถึงการเพิ่มศักยภาพหองปฏิบัติการ

ทดสอบของไทยใหสามารถทดสอบและวิเคราะหสารตางๆ ตามขอกำหนด 

และเปนที่ยอมรับในระดับสากล  รวมถึงมีจำนวนหองปฏิบัติการทดสอบที่เพียงพอ 

ที่จะมารองรับกับปริมาณสินคาที่จะสงออกไป 

 

3. ¡“μ√°“√æ—≤π“°Æ√–‡∫’¬∫/¡“μ√∞“π·≈–√–∫∫°“√®—¥°“√´“° 
มุงเนนใหประเทศไทยมีกฎระเบียบ/มาตรฐานทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ  

ที่จะปกปองอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอมของไทย รวมถึงยกระดับการจัดการซาก

ของไทยใหมีการดำเนินการอยางเปนระบบครบวงจร 

 

โดยคาดวาจากการดำเนินการตามมาตรการดังกลาวจะทำใหอุตสาหกรรมไทย

สามารถรักษาสวนแบงตลาดในสหภาพยุโรป ซึ่งมีมูลคาไมต่ำกวา 5 แสนลานบาท

ไวได และเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ SMEs ไทยในการปรับตัวและ 

ใหสามารถอยูในหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ได ซึ่งจะสงผลตอการรักษาอัตรา

การจางงานไมนอยกวา 2 ลานคน รวมถึงการพัฒนาหองปฏิบัติการทดสอบของ

ภาครัฐใหสามารถตรวจสอบไดตามกฎระเบียบ และเปนที่ยอมรับของสหภาพยุโรป 

ซึ่งจะประหยัดเวลาและเงินตราตางประเทศที่จะตองสูญเสียในการสงสินคาและ 

ชิ้นสวนไปทดสอบยังหองปฏิบัติการทดสอบในตางประเทศ 
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∫ ∑ ∫ “ ∑ · ≈ – ° “ √ ¥Ì “ ‡ π‘ π ß “ π ‡ ¥à π „ π √ Õ ∫ ªï 
¢Õß ”π—°ß“π‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡ 

§«“¡ ”§—≠¢ÕßÕÿμ “À°√√¡ 

Õÿตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือ เปนอุตสาหกรรมพื้นฐานของธุรกิจ

พาณิชยนาวี และชวยสรางงานทั้งในสวนของอูเรือและอุตสาหกรรมอื่น 

ที่เกี่ยวของเปนจำนวนมาก เชน งานโครงสราง งานโลหะ แทนขุดเจาะ 

และสำรวจน้ำมัน อุตสาหกรรมเหล็กและสี เปนตน นอกจากนี้ ยังเปน

อุตสาหกรรมสนับสนุนดานความมั่นคงของประเทศ 

ที่สำคัญเศรษฐกิจของประเทศไทยตองพึ่งพาการคาระหวางประเทศเปนหลัก  

และจากนโยบายการเปดเขตการคาเสรี มีการขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ 

กับประเทศตางๆ ทำใหไทยมีปริมาณการคาระหวางประเทศเพิ่มขึ้น โดยมูลคา 

การคาขยายตัวจาก 121,509 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2540 เพิ่มขึ้นเปน 256,574 

ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2549 ซึ่งประมาณรอยละ 95 ของปริมาณสินคาไดมี 

การขนสงทางทะเล ดังนั้นจะเห็นวาอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือจึงเปน

อุตสาหกรรมที่มีความสำคัญตอกระบวนการขนสงสินคา โดยเฉพาะการขนสง

สินคาระหวางประเทศ ทั้งนี้เพราะการขนสงทางทะเลมีตนทุนการขนสงตอหนวย 

ต่ำกวาการขนสงรูปแบบอื่น ซึ่งการขนสงทางน้ำมีตนทุนการขนสงเพียง 0.24 บาท/

ตัน/กิโลเมตร สามารถประหยัดคาขนสงไดมากกวาทางบกถึง 4 เทา ดังนั้นจึงเปน

เรื่องที่ภาครัฐควรใหการสนับสนุนกิจการเดินเรือขนสงภายในประเทศ และกิจการ

คาระหวางประเทศใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 ∂“π¿“æ¢ÕßÕÿμ “À°√√¡
μàÕ‡√◊Õ·≈–´àÕ¡‡√◊Õ„πªí®®ÿ∫—π 

ปจจุบันมีอู เ รือที่ จดทะเบียนไว 

ทั้งสิ้นประมาณ 200 ราย สวนใหญเปน

อู เรือขนาดเล็ก โดยกิจการอู เรือที่มี 

ศักยภาพในการตอและซอมเรือขนาด

ใหญ มีประมาณ 20 อู แบงเปนอูเรือ

ขนาดใหญมีกำลังการผลิตตั้งแต 5,000- 

180,000 เดลเวทตัน จำนวน 8 อู และ 

อูเรือขนาดกลาง จำนวน 13 อู มีกำลัง 

การผลิตไดถึง 4,000 เดลเวทตัน 

ในป 2548 มีรายไดจากการตอเรือ

รวม 851 ลานบาท และรายไดจาก 

การซอมเรือรวม 2,310 ลานบาท  

สวนในป 2549 รายไดจากการตอเรือ

ประมาณ 3,000 ลานบาท และรายได

จากการซอมเรือประมาณ 2,500 ลาน

บาท 

 

Õÿμ “À°√√¡°“√μàÕ‡√◊Õ·≈–´àÕ¡‡√◊Õ‰∑¬ : 
∑’Ë ‰¡à§«√¡Õß¢â“¡§«“¡ ”§—≠ 

 ”π—°π‚¬∫“¬Õÿμ “À°√√¡√“¬ “¢“ 1 ( √.1) 
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·π«∑“ß∑’Ë®–™à«¬æ—≤π“Õÿμ “À°√√¡μàÕ‡√◊Õ·≈– à́Õ¡‡√◊Õ‰∑¬ 
„Àâ¡’§«“¡‡¢â¡·¢Áß 

จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 มอบหมายใหกระทรวง

อุตสาหกรรม รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจากภาครัฐและเอกชน ใหการสงเสริม 

และสนับสนุนอุตสาหกรรมตอเรือใหมีศักยภาพและแขงขันได ซึ่งกระทรวง

อุตสาหกรรม โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไดจัดทำกรอบยุทธศาสตร 

การพัฒนาอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือ 3 ดาน ไดแก 1. สงเสริม สนับสนุน

กิจการอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือ 2. การแกไขกฎหมายและกฎระเบียบ  

3. การบริหารและการจัดการ   

กระทรวงอุตสาหกรรม มีแผนที่จะผลักดันอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือ 

ของไทยใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยสำนักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม (สศอ.) ไดจัดสรรงบประมาณในป 2549 ดำเนินโครงการผลักดัน 

การพัฒนาอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือแบบครบวงจร เพื่อกำหนดกรอบ

นโยบายในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือแบบครบวงจร 

ใหสอดคลองกับโอกาสทางการคา ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  

รวมทั้งกำหนดแผนและมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือ  

จากผลการศึกษาโครงการไดแบงแผนการพัฒนาใน 3 ระยะ ไดแก ระยะแรก 

(ภายใน 5 ป) ระยะที่สอง (ภายใน 10 ป) และระยะสาม (ภายใน 15 ป) ซึ่งในแตละชวง

ระยะเวลา ไดกำหนดวิสัยทัศน นโยบาย เปาหมาย รวมทั้งมาตรการตางๆ ที่จะ 

ผลักดันใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ไดตั้งไว ดังนี้ 

 

·ºπ√–¬–·√° 
ç¡ÿàß‡πâπ √â“ßÕÿª ß§å¿“¬„πª√– ß§åé 

พัฒนาพื้นฐานอุตสาหกรรมอูเรือ 

แ ล ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ต อ เ นื่ อ ง ใ ห มี 

ความเขมแข็ง สามารถตอบสนอง 

อุปสงคความตองการใช เรือภายใน

ประเทศได ทั้ ง เ รื อพาณิชย และ 

เรือเฉพาะทาง เปนตน รวมทั้งกระตุน

ตลาดภายในประเทศมากขึ้น สราง 

เครือขายการรวมกลุม และพัฒนา 

ระบบฐานขอมูลอุตสาหกรรม ให

สอดคลองกับภาวะการตลาดอยาง 

ตอเนื่อง 

 

·ºπ√–¬–∑’Ë Õß 
ç„Àâ‡ªìπºŸâπ”‡√◊Õ‡©æ“–∑“ßé 

ขยายตลาดเพื่อการสงออก สงเสริม

ให เ กิ ดกา ร ใช วั ต ถุ ดิ บ ในประ เทศ 

สนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวาง

ภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม 

ในการสรางบุคลากร พัฒนานิคม

อุตสาหกรรมและสร า งมาตรฐาน 

การผลิต 

 

·ºπ√–¬–∑’Ë “¡ 
ç„Àâ “¡“√∂·¢àß¢—π‰¥â „πμ≈“¥‚≈°é 

พัฒนางานวิจัยและการออกแบบ

ผลิตภัณฑ และพัฒนาหนวยงานรับรอง

มาตรฐานในประเทศ 

 

อยางไรก็ตาม การพัฒนาจะเกิดผล 

อยางชัดเจนและรวดเร็ว ทุกฝายไมวา 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ตองรวมมือที่จะ

แกไขและปรับปรุงจุดออนที่เรามี เพื่อให

อุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือไทย 

มีศักยภาพและแข งขันกับประเทศ 

ในภูมิภาคได 
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Õÿตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร (Agricultural Machinery) เปน 

หนึ่งสาขาอุตสาหกรรมที่กระทรวงอุตสาหกรรมเนนและใหความสำคัญ 

เนื่องจากเครื่องจักรกลการเกษตรเปนปจจัยการผลิตที่มีความสำคัญตอ 

ภาคเกษตรกรรม  ซึ่งเปนสาขาการผลิตที่สำคัญและเปนรายไดหลักของ

ประเทศไทย อีกทั้งยังเปนอุตสาหกรรมที่จัดอยูในกลุมอุตสาหกรรมที่สรางมูลคา

เพิ่ม (Value Creation Industry) และอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting 

Industry) 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)  

ไดดำเนินโครงการจัดทำแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร 

โดยสาระสำคัญของโครงการ คือ การจัดทำแผนยุทธศาสตรอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

การเกษตรระหวางป พ.ศ. 2550-2555 เพื่อกำหนดแผนและมาตรการพัฒนา

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร พรอมตัวชี้วัดความสำเร็จใหมีทิศทาง

สนับสนุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย  

และกำหนดประเภทเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีศักยภาพดานการผลิตและ 

ความตองการในเชิงพาณิชย เพื่อยกระดับความสามารถดานการผลิตเครื่องจักรกล

การเกษตรและพัฒนาใหเกิดผลอยางแทจริง 

การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรใหสามารถสนับสนุนการผลิต

ของภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม ใหมีศักยภาพดานการผลิตและสงออก 

ตามแผนยุทธศาสตรอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร ไดกำหนดวิสัยทัศน 

∫ ∑ ∫ “ ∑ · ≈ – ° “ √ ¥Ì “ ‡ π‘ π ß “ π ‡ ¥à π „ π √ Õ ∫ ªï 
¢Õß ”π—°ß“π‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡ 

เพื่อให “ประเทศไทยเปนผูนำการใช 
การผลิต และการตลาดอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลการเกษตรในภูมิภาค
อาเซียน” โดยมีพันธกิจ พัฒนาปจจัย

แวดลอมทางธุรกิจใหเอื้อตอการขยายตัว

ของผูผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรไทย  

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

ใหกับผูผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร  

สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิต

เครื่องจักรกลการเกษตร และพัฒนา

ปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการขยายตัว

ของผูผลิต โดยสรางบทบาทขององคกร

ที่ เกี่ ยวของตางๆ เพื่อใหสนับสนุน 

การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

การ เกษตรที่ ชั ด เจนครอบคลุมใน 

ทุกดานของการพัฒนา ซึ่งมียุทธศาสตร 

ที่สำคัญ ดังนี้ 

 

‚§√ß°“√®—¥∑”·π«∑“ß 
°“√æ—≤π“Õÿμ “À°√√¡‡§√◊ËÕß®—°√°≈°“√‡°…μ√ 

 ”π—°π‚¬∫“¬Õÿμ “À°√√¡√“¬ “¢“ 1 ( √.1) 
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¬ÿ∑∏»“ μ√å∑’Ë 1 ¢¬“¬∞“πºŸâ „™â‡§√◊ËÕß®—°√°≈°“√‡°…μ√ 
เพื่อสรางการรับรู เพิ่มปริมาณการใช และขยายตลาดเพื่อการสงออก 

 
¬ÿ∑∏»“ μ√å∑’Ë 2 æ—≤π“ªí®®—¬·«¥≈âÕ¡∑“ß°“√º≈‘μ 

เพื่อสงเสริมการใชวัตถุดิบ สรางเครือขายวิสาหกิจเพื่อการผลิตชิ้นสวน และ

พัฒนาระบบฐานขอมูลอุตสาหกรรม 

 

¬ÿ∑∏»“ μ√å∑’Ë 3  àß‡ √‘¡§«“¡ “¡“√∂„π°“√·¢àß¢—π¢ÕßºŸâº≈‘μ 
เพื่อปรับปรุงผลิตภาพและสรางระบบการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับ

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร 

 

¬ÿ∑∏»“ μ√å∑’Ë 4  àß‡ √‘¡°“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“ 
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องจักรกลการเกษตรใหมีประสิทธิภาพการผลิตและ

การใชพลังงานที่คุมคา 

 

¬ÿ∑∏»“ μ√å∑’Ë 5  √â“ß·≈– àß‡ √‘¡∫∑∫“∑Õß§å°√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß 
เพื่อผลักดันนโยบายและทิศทางการดำเนินงานใหสอดคลองและไดประโยชน

รวมกัน ตลอดจนแกไขปญหาที่เปนอุปสรรค เชน มาตรฐานผลิตภัณฑ โครงสราง

ภาษี ฯลฯ 

 

ในสวนของเครื่องจักรกลการเกษตร

เปาหมายที่มีศักยภาพการผลิตและ

ความตองการในเชิงพาณิชย มีเปาหมาย

เพื่อที่จะพัฒนาและสนับสนุนการผลิต

ของผูประกอบการใหมีศักยภาพดาน

การผลิต ลดการนำเขาจากตางประเทศ 

สนับสนุนใหเกิดการผลิตเพื่อการสงออก

สู ตลาดในระดับภูมิภาค และเปน

เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ล ก า ร เ ก ษ ต ร ที่ มี

ประสิทธิภาพการใชพลังงานที่คุมคา 

ประกอบดวย 8 ประเภท ไดแก รถไถ

เดินตาม รถแทรกเตอรเล็ก รถแทรกเตอร

ใหญ เครื่องปลูก เครื่องพน เครื่องกำจัด

วัชพืช ทอพญานาค และเครื่องเก็บเกี่ยว 

เปนตน  

เครื่องจักรกลการเกษตรเปาหมาย

แตละประเภทจะมีสวนสงเสริมและ

สนับสนุนยุทธศาสตรการผลิตพืชรายชนิด

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดแก 

ขาว ออย มันสำปะหลัง ขาวโพดเลี้ยง

สัตว และสับปะรด เนื่องจากเครื่องจักรกล

การเกษตรเปนเครื่องมือสำคัญที่จะ 

ผลักดันใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ

และผลิตภาพ (Productivity) ของ 

ภาคเกษตรกรรม อันนำไปสูการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจของประเทศไดอยางมั่นคง

และยั่งยืนตอไป 

·ºπ¿“æ · ¥ß “√– ”§—≠¢Õß·ºπ¬ÿ∑∏»“ μ√åÕÿμ “À°√√¡‡§√◊ËÕß®—°√°≈°“√‡°…μ√ 

«‘ —¬∑—»πå (Vision) 
ª√–‡∑»‰∑¬‡ªìπºŸâπ”°“√„™â °“√º≈‘μ ·≈–°“√μ≈“¥ 

Õÿμ “À°√√¡‡§√◊ËÕß®—°√°≈°“√‡°…μ√„π¿Ÿ¡‘¿“§Õ“‡´’¬π 

æ—π∏°‘® 1 
æ—≤π“ªí®®—¬·«¥≈âÕ¡ 
∑“ß∏ÿ√°‘®„Àâ‡Õ◊ÈÕμàÕ 

°“√¢¬“¬μ—«¢ÕßºŸâº≈‘μ 

æ—π∏°‘® 2 
‡æ‘Ë¡¢’¥§«“¡ “¡“√∂ 

„π°“√·¢àß¢—π„Àâ°—∫ºŸâº≈‘μ 
‡§√◊ËÕß®—°√°≈°“√‡°…μ√ 

æ—π∏°‘® 3 
 àß‡ √‘¡°“√«‘®—¬·≈– 
°“√æ—≤π“°“√º≈‘μ 

æ—π∏°‘® 4 
æ—≤π“ªí®®—¬·«¥≈âÕ¡ 
∑“ß∏ÿ√°‘®„Àâ‡Õ◊ÈÕμàÕ 

°“√¢¬“¬μ—«¢ÕßºŸâº≈‘μ 

 ¬ÿ∑∏»“ μ√å∑’Ë 1 
¢¬“¬∞“πºŸâ „™â‡§√◊ËÕß 
®—°√°≈°“√‡°…μ√ 

 ¬ÿ∑∏»“ μ√å∑’Ë 2 
æ—≤π“ªí®®—¬·«¥≈âÕ¡ 

∑“ß°“√º≈‘μ 

 ¬ÿ∑∏»“ μ√å∑’Ë 3 
 àß‡ √‘¡§«“¡ “¡“√∂ 
„π°“√·¢àß¢—π¢ÕßºŸâº≈‘μ 

 ¬ÿ∑∏»“ μ√å∑’Ë 5 
 √â“ß·≈– àß‡ √‘¡∫∑∫“∑ 

Õß§å°√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß 

 ¬ÿ∑∏»“ μ√å∑’Ë 4 
°“√ àß‡ √‘¡ 

°“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“ 

·ºπß“π∑’Ë 1 
 √â“ß°“√√—∫√Ÿâ 

°“√„™â‡§√◊ËÕß®—°√°≈ 
°“√‡°…μ√ 

·ºπß“π∑’Ë 2 
‡æ‘Ë¡ª√‘¡“≥°“√„™â 
‡§√◊ËÕß®—°√°≈ 
°“√‡°…μ√ 

·ºπß“π∑’Ë 3 
°“√¢¬“¬μ≈“¥ 
·≈–°“√ àßÕÕ° 

·ºπß“π∑’Ë 1 
æ—≤π“»—°¬¿“æ 
ºŸâº≈‘μ«—μ∂ÿ¥‘∫·≈– 
ºŸâº≈‘μ™‘Èπ à«π 

·ºπß“π∑’Ë 2 
°“√ √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬ 

«‘ “À°‘® 

·ºπß“π∑’Ë 3 
°“√æ—≤π“√–∫∫ 

∞“π¢âÕ¡Ÿ≈ 

·ºπß“π∑’Ë 1 
ª√—∫ª√ÿß°“√∫√‘À“√ 

®—¥°“√‚√ßß“π 

·ºπß“π∑’Ë 2 
 √â“ß√–∫∫æ—≤π“ 

∫ÿ§≈“°√ 

·ºπß“π∑’Ë 1 
 √â“ß·≈– àß‡ √‘¡ 
°“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“ 

·ºπß“π∑’Ë 2 
 àß‡ √‘¡ºŸâº≈‘μ 
‡ªìπ·°ππ” 

«‘®—¬·≈–æ—≤π“ 

·ºπß“π∑’Ë 3 
‡æ‘Ë¡∫∑∫“∑¢Õß 

 ∂“∫—π°“√»÷°…“·≈– 
Àπà«¬ß“π«‘®—¬·≈– 

∑¥ Õ∫‡§√◊ËÕß®—°√°≈ 
°“√‡°…μ√ 

·ºπß“π∑’Ë 1 
 àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ 
Õß§å°√¿“§‡Õ°™π 

·ºπß“π∑’Ë 2 
 àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ 

Õß§å°√¿“§√—∞ 
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∫ ∑ ∫ “ ∑ · ≈ – ° “ √ ¥Ì “ ‡ π‘ π ß “ π ‡ ¥à π „ π √ Õ ∫ ªï 
¢Õß ”π—°ß“π‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡ 

Àากพูดถึงอุตสาหกรรมพลาสติกคอมพาวนด อาจกลาวไดวายังไดรับ 

ความสนใจหรือเปนที่รูจักก็แตผูที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมพลาสติก 

คอมพาวนดอยางแทจริงเทานั้น ดังเห็นไดจากการที่ประเทศไทยยังไมมี 

แมกระทั่งการพูดถึงแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกคอมพาวนดอยาง

จริงจัง ทั้งที่อุตสาหกรรมนี้มีบทบาทสำคัญอยางมากในการพัฒนาอุตสาหกรรม

ปโตรเคมีและพลาสติก โดยเฉพาะบทบาทในการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันใหกับ

อุตสาหกรรมทั้งปโตรเคมีและพลาสติก ที่จะนำไปสูความแข็งแรงของอุตสาหกรรม

ตอเนื่องที่เปนเปาหมายการพัฒนา เชน อุตสาหกรรมยานยนต เครื่องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส วัสดุกอสราง และบรรจุภัณฑ เปนตน 

 
ดังนั้น การศึกษาเรื่องสถานภาพและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 

คอมพาวนด จะชวยใหเราเห็นภาพรวมของคลัสเตอรปโตรเคมี-แปรรูปพลาสติก  

ไดครบถวนขึ้น รวมถึงสามารถวางแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมคอมพาวนด  

ใหสอดคลองไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีและแปรรูปพลาสติก  

การพัฒนาอุตสาหกรรมคอมพาวนดจะชวยสนับสนุนความแข็งแกรงของการพัฒนา

อุตสาหกรรมปโตรเคมี และการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกที่ตอง 

ตอบสนองตอการผลิตสินคาที่มีความซับซอน (Sophisticated Demand) และ 

มีคุณสมบัติเฉพาะมากขึ้น ตามอุตสาหกรรมผูใชปลายทาง หากไมมีการพัฒนา

อุตสาหกรรมพลาสติกคอมพาวนด ก็จะทำใหเกิดชองวางความลักลั่นของการพัฒนาได 

อันอาจเปนอุปสรรคตอความยั่งยืน
ของความสามารถในการแขงขันของ
คลัสเตอรปโตรเคมี-แปรรูปพลาสติก 
และอุตสาหกรรมตอเนื่องของไทย 

นับเปนการปลอยโอกาสในการสราง

ความสามารถในการแขงขันใหกับ 

คลัสเตอรปโตรเคมี-แปรรูปพลาสติก 

ไปอยางนาเสียดายมาก 

จากการวิเคราะหพื้นฐานลักษณะ

และปจจัยที่มีความสำคัญตอการที่จะ

ประสบความสำเร็จ (Success Factors) 

ของธุรกิจคอมพาวนด จากผลการศึกษา

พบว า ป จ จั ยที่ มี ค ว ามสำคัญต อ 

ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ

คอมพาวนด สรุปรวมได 4 กลุมปจจัย

หลักคือ ปจจัยดานเทคโนโลยี ปจจัย

ดานตลาด ปจจัยดานบุคลากร และ

ปจจัยดานบทบาทของภาครัฐ 

°“√»÷°…“·ºπæ—≤π“ 
Õÿμ “À°√√¡§Õ¡æ“«π¥å 

(Compounding Industry) „πª√–‡∑»‰∑¬ 

 ”π—°π‚¬∫“¬Õÿμ “À°√√¡√“¬ “¢“ 1 ( √.1) 

ªí®®—¬∑’Ë¡’º≈μàÕ§«“¡ “¡“√∂„π°“√·¢àß¢—π¢ÕßÕÿμ “À°√√¡§Õ¡æ“«π¥å 

ที่มา: PTIT, 2006 

æ◊Èπ∞“π¢ÕßÕÿμ “À°√√¡§Õ¡æ“«π¥å 
(Fundamentals of Compounding Industry) 

≈—°…≥–¢ÕßÕÿμ “À°√√¡§Õ¡æ“«π¥å 
(Characteristics of Compounding Industry) 

æ◊Èπ∞“π¥â“π°“√º≈‘μ 
(Production Fundamentals) 

ë ‡§√◊ËÕß®—°√„π°“√º≈‘μ‰¡à´—∫´âÕπ 

ë  Ÿμ√°“√º≈‘μ§Õ¡æ“«π¥å‡ªìπ ‘Ëß Ì“§—≠
∑’Ë ÿ¥¢Õß°“√º≈‘μ 

ë «—μ∂ÿ¥‘∫ “¡“√∂®—¥À“‰¥â ‰¡à¬“° 

ë „™â·√ßß“π°“√º≈‘μ∑’Ë ‰¡àμâÕß°“√√–¥—∫
«ÿ≤‘°“√»÷°…“ Ÿß 

ë R&D ¡’§«“¡ Ì“§—≠„π°“√æ—≤π“
º≈‘μ¿—≥±å „Àâ·μ°μà“ß·≈–À≈“°À≈“¬ 

∏ÿ√°‘®¡’¢π“¥‰¡à„À≠à 

°“√º≈‘μ-ª√—∫μ—« 
‡æ◊ËÕμÕ∫ πÕßμàÕμ≈“¥‰¥â ‰¡à¬“° 

R&D ¡’§«“¡ Ì“§—≠ 
„π°“√æ—≤π“º≈‘μ¿—≥±å 

‡§√◊ËÕß®—°√∑’Ë „™âº≈‘μ‰¡à´—∫´âÕπ 

 Ÿμ√°“√º≈‘μ·≈–§ÿ≥¿“æ 
‡ªìπÀ—«„®¢ÕßÕÿμ “À°√√¡ 

 à«π„À≠à√—∫º≈‘μμ“¡§«“¡μâÕß°“√¢Õß
≈Ÿ°§â“ °“√æ—≤π“º≈‘μ¿—≥±å∑Ì“§«∫§Ÿà ‰ª°—∫
≈Ÿ°§â“„πÀ≈“¬°√≥’ ‡™àπ ™‘Èπ à«π¬“π¬πμå 

¡’§«“¡·μ°μà“ß„π§ÿ≥¿“æº≈‘μ¿—≥±å 
¢Õß·μà≈–∫√‘…—∑ 

¡’μ≈“¥‡©æ“–°≈ÿà¡ (Niche Market) 

¡’°“√∑¥·∑π°—π‰¥â 

‰¡à§àÕ¬‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßºŸâ´—ææ≈“¬„π ‘π§â“ 
·μà≈–º≈‘μ¿—≥±å 

√“§“º≈‘μ¿—≥±å¢÷Èπ°—∫§ÿ≥ ¡∫—μ‘‡©æ“– 
·≈–‰¡à§àÕ¬ÕàÕπ‰À«μàÕμ≈“¥ 

‰¡à¡’√“§“μ≈“¥ “°≈ 

§«“¡ —¡æ—π∏å¢ÕßºŸâº≈‘μ§Õ¡æ“«π¥å 
·≈–≈Ÿ°§â“ Ÿß 

æ◊Èπ∞“π§«“¡μâÕß°“√„™â 
(Consumption Fundamentals) 

ë æ—≤π“‡æ◊ËÕª√—∫ª√ÿß§ÿ≥ ¡∫—μ‘¢Õß 
‚æ≈’‡¡Õ√å „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡∑’ËμâÕß°“√ 

ë ‡ªìπ«— ¥ÿ∑’Ë¡’§ÿ≥ ¡∫—μ‘æ‘‡»…‡À¡“–°—∫ 
°“√„™âß“π‡©æ“–Õ¬à“ß 

ë ¡’¢âÕ®Ì“°—¥¥â“πμ≈“¥ (Market Barrier) 

ë ºŸâª√–°Õ∫°“√√“¬„À¡à∑Ì“μ≈“¥¬“° 

‡æ‘Ë¡»—°¬¿“æ 
„π°“√∑Ì“ R&D 

°≈ÿà¡∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√º≈‘μ 
 Ÿμ√°“√§Õ¡æ“«π¥å∑’Ë¥’ = 

§«“¡ “¡“√∂„π°“√·¢àß¢—π Ÿß 

°“√‡æ‘Ë¡¢’¥§«“¡ “¡“√∂„π°“√·¢àß¢—π 
(Enhancing Competitiveness) 

ªí®®—¬ Ì“§—≠μàÕ§«“¡ “¡“√∂„π°“√·¢àß¢—π 
(Success Factors) 

‡∑§‚π‚≈¬’ - §«“¡ “¡“√∂¥â“π R&D 
(R&D Capability) -  Ÿμ√°“√º≈‘μ‡ªìπ

À—«„®¢Õß§«“¡ Ì“‡√Á® 

√–¥—∫§«“¡ “¡“√∂¢Õß∫ÿ§≈“°√ 
(Qualification of Human Resource) 

¥â“π°“√æ—≤π“ R&D 

 √â“ß§«“¡æÕ„®
„π ‘π§â“·≈–∫√‘°“√ 

„Àâ°—∫≈Ÿ°§â“ 
(Building Royalty) 

°≈ÿà¡∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√μ≈“¥ 
 √â“ß§«“¡æ÷ßæÕ„®„Àâ°—∫≈Ÿ°§â“‰¥â = 

§«“¡ “¡“√∂„π°“√·¢àß¢—π Ÿß 

§«“¡ “¡“√∂∑“ß°“√μ≈“¥ - 
§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫μ≈“¥ 

(Marketing Capability & Customer 
Relationship) 

 
π‚¬∫“¬·≈–°Æ√–‡∫’¬∫¢Õß¿“§√—∞ 
μ≈Õ¥®π¢âÕμ°≈ß√–À«à“ßª√–‡∑» 
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·π«∑“ß°“√æ—≤π“Õÿμ “À°√√¡§Õ¡æ“«π¥å¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ 
 
1.  √â“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ßÕÿμ “À°√√¡„π§≈— ‡μÕ√å 

1.1 สนับสนุนความรวมมือของอุตสาหกรรมตางๆ ในคลัสเตอร ทั้ ง
อุตสาหกรรมปโตรเคมี คอมพาวนด แมพิมพ แปรรูปพลาสติก รวมถึงอุตสาหกรรม
ปลายทาง เพื่อใหการพัฒนาของอุตสาหกรรมตางๆ ในคลัสเตอรเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 

1.2 พัฒนาทั้ง Demand Pull หรือ Supply Push กลาวคือการพัฒนา 
ผลิตภัณฑในคลัสเตอรสามารถทำไดทั้งจากการพัฒนาพลาสติกคอมพาวนด 
ความตองการของลูกคา และจากการพัฒนาของผูผลิตพลาสติกคอมพาวนดเอง  
จากแตเดิมที่การพัฒนาสวนใหญมาจาก Demand Pull เปนหลัก 

 
2. ‡∑§‚π‚≈¬’ 

2.1 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ - ตองเนนการตอบสนองตอความตองการของ
ตลาดใหทัน  

2.2 สนับสนุนใหมีการออกแบบผลิตภัณฑในประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑพลาสติก  

2.3 ดึงดูดบริษัทตางชาติที่มีเทคโนโลยีการทำคอมพาวนด และมีความเชื่อมโยง
กับกลุมลูกคาเปาหมายหลักใหมาลงทุนหรือรวมทุนกับนักลงทุนในประเทศ 

2.4 ภาครัฐควรสรางแรงจูงใจใหมีการใชปจจัยการผลิตในประเทศมากขึ้น  
2.5 พัฒนางานวิจัยและพัฒนา (R&D) ในประเทศ โดย: 
 2.5.1 หนวยงานการศึกษาควรเนนงานวิจัยในเชิงพาณิชยมากขึ้น 
 2.5.2 สรางระบบที่ทำใหเกิดความรวมมือกันระหวางหนวยงานการศึกษา

วิจัย และภาคอุตสาหกรรม 
 2.5.3 ภาครัฐควรสรางระบบที่เอื้อใหเกิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 

ดึงดูดใหบริษัทตางชาติที่มีเทคโนโลยีมาสรางศูนยวิจัยและพัฒนาในเมืองไทย 
 2.5.4 ผูประกอบการในเมืองไทยควรสรางทัศนคติดานการวิจัยและ

พัฒนาที่เหมาะสม - เขาใจวาการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนามีตนทุน ไมได
สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชนไดในระยะเวลาสั้นๆ 

2.6 พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเปนพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนางาน 
ดานการวิจัยและพัฒนา 

 2.6.1 สนับสนุนใหเกิดความ
รวมมือกันระหวางภาคการศึกษาและ
ภาคอุตสาหกรรม - เพื่อใหแนวทาง 
การศึกษา และการคนควาวิจัยเปนไป 
ในทิศทางเดียวกันกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม และปลูกฝงแนวคิด
ในการสรางนวัตกรรมใหมๆ ใหกับ
บุคลากร 

 
3. °“√μ≈“¥ 

3.1 ควรใชกลยุทธดานตลาดเปน
ตัวนำ และเสริมดวยการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ - ตองเนนการตอบสนอง 
ตอความตองการของตลาดใหทัน 

3.2 สร างระบบขอมูลแนวโนม
ตลาด - ชวยทำใหการวางแผน นโยบาย 
เปนไปอยางสอดคลองกับภาวะตลาด
อยางตอเนื่อง ทั้งนี้ในกรณีของผูผลิต
รายเล็กประสบปญหาพัฒนาตัวเอง 
ไดยาก เนื่องจากการผลิตเปนไปตาม
ความตองการของลูกคา ซึ่งสั่งมาเปน
เพียงลอตๆ ไป ไมเกิดองคความรู เปน 
ผูตามของตลาด และหมิ่น เหมตอ 
การเสียตลาดใหกับผูอื่นไดงาย 

 3.2.1 ร ะ บ บ ข อ มู ล นี้ ค ว ร 
รวมไปถึงการเปนศูนยกลางของขอมูล
ดานทิศทางและนโยบาย กฎระเบียบ
ของตางประเทศ ประกอบดวย นโยบาย
ดานการคาของตางประเทศ, การกีดกัน
ทางการคาทั้งดานภาษีและที่ไมใชภาษี, 
การเจรจาทางการคาตางๆ, นโยบาย
ดานสิ่งแวดลอมตางๆ และ ฯลฯ 

 
4. √–∫∫°“√μ√«® Õ∫·≈–°“√√—∫√Õß

¡“μ√∞“π 
4.1 พัฒน า หน ว ย ง า น รั บ ร อ ง

มาตรฐานในเมืองไทย เพื่อรองรับตลาด
ที่กำลังเติบโตไปสูสินคาที่มีมูลคาสูงขึ้น  
เนื่องจากในปจจุบันยังตองมีการสงสินคา
บ า ง ชนิ ด ไ ป รั บ ร อ ง ม าต ร ฐ านยั ง 
ตางประเทศ ซึ่งหากสามารถรับรอง 
ในประเทศได จะชวยลดคาใชจาย 
และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใหกับ 
ภาคเอกชนไดเปนอยางมาก 

4.2 เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ศักยภาพในการทดสอบและรับรองของ
ภาครัฐ  เพื่อใหทันกับการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในปจจุบันยังมี 
ขอจำกัดเรื่องระยะเวลาในการตรวจสอบ 

¿“æ√«¡¢ÕßÕÿμ “À°√√¡§Õ¡æ“«π¥å„πª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–·π«‚πâ¡„πÕπ“§μ 

                                              2548      2554 
ë °“√º≈‘μ (Production) : μ—π 575,000 894,900 
 - μ≈“¥„πª√–‡∑» (Domestic Market) 409,000 626,400 
 -  àßÕÕ° (Export Market) 166,000 268,500 
ë Õ—μ√“°“√‡μ‘∫‚μ‡©≈’Ë¬¢Õß§«“¡μâÕß°“√„πª√–‡∑»      6.9%      7.4% 
 (Avg. Ann. Domestic Demand Growth) 
ë √“¬‰¥â (Total Revenue) : ≈â“π∫“∑/ªï 54,000 82,100 
 - √“¬‰¥â®“°μ≈“¥„πª√–‡∑» (Domestic Market) 33,900 53,000 
 - √“¬‰¥â®“°°“√ àßÕÕ° (Export Generation) 20,100 29,100 

 
ที่มา: PTIT 2006, Industry Survey 2006 
หมายเหตุ 1. มูลคาของพลาสติกคอมพาวนดประมาณจากราคาของพลาสติกบริสุทธิ์ โดย

พลาสติกคอมพาวนดเกรดธรรมดามีราคาเฉลี่ยประมาณ 1.0-1.2 เทาของ
พลาสติกบริสุทธิ์ และพลาสติกคอมพาวนดเกรดพิเศษราคาเฉลี่ยประมาณ 1.2-
1.8 เทาของราคาพลาสติกบริสุทธิ์ 

 2. การประมาณการสงออก ใชสมมุติฐานคงสัดสวนการสงออกในป พ.ศ. 2548 
คือ มีการสงออกประมาณ 30% ของการผลิตในปนั้น 
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 ”π—°π‚¬∫“¬Õÿμ “À°√√¡√“¬ “¢“ 2 ( √.2) 

∫ ∑ ∫ “ ∑ · ≈ – ° “ √ ¥Ì “ ‡ π‘ π ß “ π ‡ ¥à π „ π √ Õ ∫ ªï 
¢Õß ”π—°ß“π‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡ 

„นปจจุบันภาคอุตสาหกรรมของไทยเริ่มประสบกับปญหาการแขงขันและ 

สูญเสียตลาดบางสวน เนื่องจากระบบเศรษฐกิจการคาเสรีมีการแขงขันรุนแรง

มากขึ้น ทำใหองคกรตาง ๆ มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธเพื่อบริหารจัดการองคกร 

ใหมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการแขงขันไดในระดับโลก ซึ่ง 

Benchmarking ก็เปนเครื่องมือหนึ่งที่จะใชในการพิจารณาเพื่อการปรับปรุงองคกร

ที่ไดรับความนิยมอยางมากในปจจุบัน เพราะ Benchmarking เปนกระบวนการ

การวัดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ บริการ และวิธีปฏิบัติ กับองคกรที่สามารถทำได

ดีกวา เพื่อนำผลการเปรียบเทียบมาปรับปรุงองคกรของตนเอง ซึ่งการเรียนรูจาก 

ผูที่ เกงกวาจะทำใหเกิดการพัฒนาในระยะเวลาอันสั้น เพราะเปนการเรียนรู 

วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดจากภายนอกองคกร 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในฐานะหนวยงานเสนอแนะนโยบาย 

มีบทบาทหนาที่ในการเสริมสรางระบบชี้นำเตือนภัย และเสริมสรางความเขมแข็ง

ของภาคอุตสาหกรรมไดรวมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ ดำเนินโครงการพัฒนา

ฐานขอมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

(Competitive Benchmarking) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางฐานขอมูลเชิงเปรียบเทียบ

สำหรับอุตสาหกรรมของไทย ซึ่งหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจะสามารถใชเปน

ขอมูลอางอิงในการพัฒนาประสิทธิภาพ และความสามารถในการแขงขันของ 

ภาคอุตสาหกรรมไทยในอนาคต โดยไดพัฒนาตอยอดจากโครงการฯ ที่ไดดำเนินการ

ไปแลวในชวงป พ.ศ. 2544 - 2547 ในครั้งนี้ไดคัดเลือกกลุมอุตสาหกรรมที่มีมูลคา

การสงออกสูง จำนวน 4 สาขา มา

ดำเนินโครงการ ไดแก อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑยาง อุตสาหกรรมไมและ

เครื่องเรือน อุตสาหกรรมสิ่งทอ และ

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป โดยมี 

ผูประกอบการเขารวมโครงการ 65 ราย 

ในการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ 

ไดรับความรวมมือจาก American 

Productivity and Quality Center 

(APQC) ในการนำกรอบแนวคิด (Process 

Classification Framework ; PCF)  

ซึ่งมีความเปนสากล และไดมีการจัดเก็บ

ข อ มู ล จ า ก อ ง ค ก ร ชั้ น น ำ ทั่ ว โ ล ก 

มาประยุกตและพัฒนา เพื่อสรางฐาน

ขอมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ 

สำหรับกรอบแนวคิด PCF พัฒนา 

มาจากแนวคิดของการเปรียบเทียบ 

นอกกรอบ โดยเชื่อวาศักยภาพของ 

การทำ Benchmarking จะสูงที่สุดตอง

°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫¢’¥§«“¡ “¡“√∂„π°“√·¢àß¢—π
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(Competitive Benchmarking) 
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เปรียบเทียบกับธุรกิจที่แตกตางกัน ดังนั้น PCF จึงเปนแบบจำลองที่ถูกสรางขึ้น 

เพื่อใหองคกรสามารถประเมินกระบวนการของตนเทียบกับธุรกิจประเภทตางๆ ได 

โดยในครั้งนี้ไดเลือกกระบวนการทางธุรกิจ 4 กระบวนการ ซึ่งแตละกระบวนการ

สำคัญตอการดำเนินธุรกิจ มีการผสมผสานทั้งประเด็นในดานเทคนิคและ 

การบริหารจัดการ และมีความเปนไปไดที่จะรวบรวมขอมูลดังกลาวเพื่อให

สอดคลองกับความเปนจริงของผูประกอบการไทย โดยกระบวนการดังกลาว

ประกอบไปดวย กระบวนการจัดซื้อ กระบวนการ Logistics กระบวนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล และกระบวนการการบริหารตนทุนและการทำกำไร 

 

º≈¢Õß°“√«‘‡§√“–Àå°√–∫«π°“√∑—Èß 4 ¥—ß°≈à“«¢â“ßμâπ 
 √ÿª‰¥â¥—ßπ’È 
 
1. °√–∫«π°“√®—¥´◊ÈÕ 

ในภาพรวมอุตสาหกรรมยางมีการใชทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพที่สุด 

และเมื่อเปรียบเทียบระหวางอุตสาหกรรมไทยทั้ง 4 อุตสาหกรรม กับฐานขอมูล 

OSBC (Open Standards Banchmarking Collaborative) แลวอุตสาหกรรม 

ของไทยใชทรัพยากรบุคคลในการปฏิบัติงานสูงมาก เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อ 

ในอุตสาหกรรมไทยยังคงใชแรงงานเปนหลักและยังมีการนำระบบอัตโนมัติมาใช

ไมมากนัก 

 

2. °√–∫«π°“√ Logistics 
ในภาพรวมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางสามารถตอบสนองคำสั่งซื้อของลูกคา

ไดดีที่สุด ขณะที่อุตสาหกรรมอาหารมีผลิตภาพแรงงานสูงที่สุด สวนอุตสาหกรรม

สิ่งทอเปนอุตสาหกรรมที่ใชตนทุนในกระบวนการ Logistics ต่ำที่สุด และ 

เมื่อเปรียบเทียบกับฐานขอมูล OSBC แลว อุตสาหกรรมของไทยมีประสิทธิภาพ

ของกระบวนการสวนใหญใกลเคียงกับตางประเทศ โดยยังมีผลิตภาพแรงงาน 

ต่ำกวา แตใชตนทุนในกระบวนการ Logistics สูงกวาระดับมาตรฐานของ OSBC 

 

3. °√–∫«π°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈ 
ในภาพรวม เมื่อเปรียบเทียบกับฐานขอมูล OSBC แลว อุตสาหกรรมไทย 

ยังไมไดใหความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมากนัก ทั้งนี้พิจารณาไดจาก

คาใชจายในการพัฒนาบุคลากรตอคนตอปต่ำ และมีอัตราการลาออกของพนักงาน

สูงมาก 

 

4. °√–∫«π°“√°“√∫√‘À“√μâπ∑ÿπ·≈–
°“√∑”°”‰√ 
อุตสาหกรรมไทยจะใหความสำคัญ

ต อกระบวนการจั ดทำบัญชี และ 

การควบคุมมากกว ากระบวนการ

วางแผนและการจัดทำงบประมาณ  

ซึ่งเปรียบเทียบกับฐานขอมูล OSBC 

แลว อุตสาหกรรมไทยจะมีคาใชจาย 

ในการบริหารตนทุนและการทำกำไรสูง

เกือบทุกดาน ยกเวนคาใชจายดานระบบ 

เพราะไม ไดมีการลงทุนดานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมากนัก 

 

จ ากกา รศึ กษ า ใน โ ค ร ง ก า รนี้ 

พบวา การจัดเก็บรวบรวมขอมูลยังมี 

ขอจำกัดอยูมาก เนื่องจากโครงสราง

การประกอบธุรกิจในอดีต เราไมได 

ใหความสำคัญกับการรวบรวมขอมูล 

ในทุกกระบวนการอย า งครบถ วน  

การศึกษาในครั้งนี้จึงเหมือนจุดเริ่มตน 

ที่จะทำใหผูประกอบการเห็นความสำคัญ

ขอ ง ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร วม ข อ มู ล ต าม

มาตรฐานสากล ที่จะสามารถนำมาใช

เปนเครื่องมือหนึ่ง เพื่อชี้นำแนวทาง 

การดำเนินกิจการของตนเองใหสามารถ

แขงขันในตลาดโลกได ทั้งนี้ผูที่สนใจ

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณสามารถ

ติดตามรายละเอียด ซึ่ งสำนักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไดนำเผยแพร 

ในรูปแบบเอกสารรายงาน บน Website 

ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

(http.//www.oie.go.th) ไวดวยแลว 
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 Ìานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย (TDRI) ทำการศึกษาวิจัยเรื่องการแสวงหาผลประโยชน 

จากขอตกลงการเปดเสรี (Free Trade Agreements : FTAs) โดยมี

วัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาการใชสิทธิประโยชนจากความตกลงการคาเสรีที่ได 

ลงนามไปแลว ไดแก ความตกลงการคาเสรี ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ไทย-

นิวซีแลนด ไทย-อินเดีย และอาเซียน-จีน (ACFTA) โดยเปนการศึกษาทั้งใน 

ภาพรวมและรายสาขาอุตสาหกรรม ที่สำคัญ 2 สาขาคือ อุตสาหกรรมยานยนต

และชิ้นสวน และอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม ทั้งนี้เพื่อเปนการเตรียม 

ความพรอมใหภาคอุตสาหกรรมของไทยสามารถใชประโยชนจากขอตกลงฯ  

อยางเต็มที่ โดยมีผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

ในภาพรวม สถานการณแขงขันของภาคสงออกไทยในตลาดออสเตรเลียมี 

แนวโนมไดเปรียบประเทศคูแขงอื่นๆ ในขณะที่ตลาดญี่ปุนและจีน ภาคสงออกไทย

มีแนวโนมเสียโอกาสใหกับประเทศคูแขง สวนตลาดสหรัฐฯ ไทยอยูในสถานะ

ถดถอย ทั้งนี้ภาคสงออกไทยมีแนวโนมแขงขันสูกับจีนไมไดในทุกตลาด มีเพียง

กลุมเครื่องหนังในตลาดญี่ปุน กลุมเคมีภัณฑ กลุมโลหะอื่นๆ ที่ไมใชเหล็ก และกลุม

เครื่องจักรและอุปกรณในตลาดออสเตรเลียที่ไทยสามารถแขงขันสูกับจีนได ดังนั้น

การทำความตกลงการคาเสรีนาจะชวยเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับ 

ภาคสงออกไทยได เนื่องจากสินคาไทยจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีตาม 

ความตกลง อยางไรก็ตาม แตมตอดังกลาวภายใตแนวโนมที่มีการเปดเสรีทั่วโลก

จากการทำความตกลงการคาเสรีอาจไดรับในระยะสั้น ซึ่งไทยจำเปนตองยกระดับ

ความสามารถทางการแขงขันในระยะยาว 

สำหรับการวัดอัตราการใชสิทธิประโยชนจากความตกลงการคาเสรีพบวา  

ภาคสงออกไทยสามารถใชประโยชนจากความตกลงการคาเสรี TAFTA และ ไทย-

อินเดียไดอยางเต็มที่ แตใชประโยชนจาก ACFTA ไดไมเต็มที่ และเมื่อพิจารณา

รายอุตสาหกรรม พบวา ในหลายสาขายังใชประโยชนจากความตกลงการคาเสรีทั้ง

สามไมมากนัก มีเพียงอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนที่สามารถใชประโยชน 

จาก TAFTA ไดอยางเต็มที่ รองลงมาเปนอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม ที่

สามารถใชประโยชนจาก TAFTA ไดในระดับปานกลาง นอกจากนี้ผูประกอบการ

ไทยใชสิทธิประโยชนในการสงออกสินคาไปยังออสเตรเลียและจีนไดไมเต็มที่ใน

หลายรายการสินคา เนื่องจากผูนำเขามีความตองการนำเขาสินคาชนิดนั้นนอยและ

ผูสงออกยังไมสามารถแขงขันกับคูแขงได ในสวนกฎวาดวยแหลงกำเนิดสินคา 

พบวา มีความเขมงวดปานกลางในกรณี 

TAFTA และเขมงวดนอยในกรณี  

ACFTA 

ในดานการนำเขา ผูประกอบการ

ไทยใชประโยชนจากความตกลงการคา

เสรี ไทย-อินเดียในระดับปานกลาง แต

ใชประโยชนจาก TAFTA และ ACFTA 

ได ไม เ ต็ มที่ และ เมื่ อพิ จ า รณาใน 

รายอุตสาหกรรมพบวา ภาคนำเขาไทย

ในหลายสาขายั งใชประโยชนจาก 

ความตกลงการคาเสรีทั้งสามไมมากนัก 

มี เพียงอุตสาหกรรมยานยนตและ 

ชิ้นสวนที่สามารถใชประโยชนจาก 

ความตกลงการคาเสรี ไทย-อินเดีย 

ไดอยางเต็มที่ รองลงมาเปนอุตสาหกรรม

สิ่ งทอที่ ส ามารถใชป ระ โยชน จาก 

TAFTA ไดในระดับปานกลาง 

สำหรับผลต อดุ ล ก ารค าของ 
ความตกลงการคาเสรีทั้ง 3 ฉบับ คือ 

ไทย-ออสเตรเลีย  ไทย-อินเดีย และ

อาเซียน -จีน ไม ไดทำให ไทยขาด

ดุลการคากับประเทศคูคาเพิ่มขึ้นอยาง

ที่เปนกังวล แมวาจะขาดดุลการคาใน

ภาพรวมกับออสเตรเลียและจีน แตหาก

พิจารณาเฉพาะสินคาที่มีการลดภาษี

ตามความตกลงการคาเสรี ไทยจะเปน

ฝายไดดุลการคา เนื่องจากสินคาที่ไทย

นำเขามูลคาสูงเปนอันดับตนๆ จาก

ประเทศคูคาเปนสินคาที่มีอัตราภาษี

เปนศูนยอยูแลว 

ผลการศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต

และชิ้นสวนอุตสาหกรรมรถยนตนาจะ

ไดรับประโยชนจากการมีความตกลง

การคาเสรี เพราะลักษณะเฉพาะของ

อุตสาหกรรมที่หันมาใชชิ้นสวนภายใน

ประเทศเพิ่มมากขึ้น และมีความเชื่อมโยง

กับอุตสาหกรรมอื่นๆ จำนวนมาก และ

จากการสัมภาษณพบวา ยั งไมมีผู

ประกอบการรายใดปรับแผนการลงทุน

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

MNEs (Multinational Enterprises) นอกจากนี้ การมี FTA ไมนาจะสงผลกระทบ

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน Supply Chain เพราะอุตสาหกรรมรถยนตไดมีการปรับ

โครงสรางการผลิตไปชวงกลางทศวรรษ 1990 ซึ่งทำใหการประกอบรถยนต 

มีการพึ่งพาชิ้นสวนภายในประเทศมากขึ้น อีกทั้งการตัดสินใจยายฐานการผลิตชิ้นสวน

จากประเทศพัฒนาแลวมาสูประเทศกำลังพัฒนาขึ้นอยูกับขีดความสามารถ 

ในการแขงขันมากกวาการพิจารณาเพียงแคสิทธิพิเศษทางภาษี 

 

º≈°“√»÷°…“Õÿμ “À°√√¡ ‘Ëß∑Õ·≈–‡§√◊ËÕßπÿàßÀà¡ 
โจทยสำคัญของผูประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมไทย

จำนวนมากคือ การเรงผนวกตัวเองเขากับซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เครื่องนุงหมในระดับโลก โดยเริ่มจากการเปน integrated full-package producer 

ซึ่งรับจางผลิตโดยใชแบรนดเนมของผูวาจาง (Original Equipment Manufacturers 

: OEM) ซึ่งในปจจุบันมีผูประกอบการไทยรายใหญประมาณ 10 รายมีขีดความ

สามารถดังกลาว ขั้นตอนตอไปคือการเปนผูผลิตที่สามารถออกแบบสินคาเองได 

(Original Design Manufacturers : ODM) กอนที่จะเปนผูผลิตที่มีแบรนดเนม 

ของตนเอง (Original Brand Manufacturers : OBM) ในที่สุด สำหรับผลกระทบ

จาก FTA พบวา ที่ผานมา ความตกลงการคาเสรีอาเซียน (AFTA) สงผลกระทบ 

ในดานบวกตออุตสาหกรรมสิ่งทอไทย เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียน เชน 

เวียดนามและกัมพูชา ไดกาวเขาสูการเปนประเทศผูผลิตเครื่องนุงหมที่เนนการผลิต

เพื่อการสงออก แตยังไมสามารถผลิตผาผืนที่มีคุณภาพสูง ซึ่งทำใหตองนำเขาผาผืน

จากไทย นอกจากนี้ผูประกอบการไทยจำนวนมากไดใชอาเซียนเปนฐานการผลิต

เสื้อผาสำเร็จรูปเพื่อการสงออก ในกรณี TAFTA มีขอสังเกตวาสินคาในหมวด 

เครื่องนุงหมยังใชสิทธิประโยชนคอนขางนอย ซึ่งนาจะเปนเพราะออสเตรเลียได

ปรับลดภาษีนำเขาสินคาในหมวดดังกลาวใหแกประเทศอื่นๆ ลง ทำใหไทยไดรับ

สิทธิประโยชนจากภาษีไมมากนัก สวนตลาดนิวซีแลนดนั้น ผูประกอบการไทย 

ยังไมใหความสำคัญมากนัก 

 

¢âÕ‡ πÕ·π–‡™‘ßπ‚¬∫“¬ 
TDRI เสนอวา กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชยควรจัดกิจกรรม

รณรงคเพื่อสรางความตื่นตัวและสรางความเขาใจที่ถูกตองใหแกผูประกอบการไทย 

เชน การแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกันของผูประกอบการที่เคยใชประโยชน

จาก FTA  และกระทรวงการคลังควรพิจารณาปรับโครงสรางภาษีศุลกากรครั้งใหญ 

โดยตั้งเปาหมายเพื่อลดการบิดเบือนในโครงสรางภาษี จากการปรับลดอัตราภาษี

ใหมีความแตกตางกันนอยลง เพื่อไปสูการมีภาษีอัตราเดียวในที่สุด ทั้งนี้รัฐบาลควร

ถือเปนนโยบายเรงดวนในการเปดเสรีภาคบริการดานสาธารณูปโภคใหมีการแขงขัน

และสรางระบบกำกับดูแลที่มีประสิทธิผล ควรเจรจากับประเทศคูคา เชน  

อินเดีย ใหขยายรายการสินคาภายใน FTA ใหมากขึ้น และเจรจาปรับกฎวาดวย 

แหลงกำเนิดสินคาใหเอื้อตอโครงสรางการผลิตของผูประกอบการ นอกจากนี้

รัฐบาลควรเร งดำเนินการปรับปรุง

พิธีการศุลกากรใหมีความโปรงใสและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น เชน เปดเผย 

ขั้นตอนและกฎขอบังคับลวงหนาอยาง

ชัดเจนครบถวน สรางระบบการจำแนก

พิกัดอัตราศุลกากรลวงหนา ซึ่งจะทำให

สามารถระบุพิกัดไดกอนการตรวจ

ปลอยของ สำหรับหนวยงานภาครัฐที่

เกี่ยวของควรมีการจัดเก็บขอมูลและติด

ตามผลกระทบจาก FTA อยางตอเนื่อง

โดยการสำรวจการใชสิทธิประโยชนของ 

FTA ที่ไมไดมีการออกใบรับรองแหลง

กำเนิดสินคา เชน ไทย-นิวซีแลนด และ

ควรจัดการสำรวจความรับรู ความเขาใจ

และอุ ปส ร รคขอ งผู ป ร ะ กอบกา ร 

ในการใชประโยชนจาก FTA ที่ไดมี 

การลงนามไปแลว 

สำหรับอุตสาหกรรมยานยนตและ

ชิ้นสวน รัฐควรปฏิรูปโครงสรางภาษี 

นำเขาเนื่องจากชิ้นสวนยานยนตบาง

รายการที่มีภาษีนำเขาสูงนาจะสามารถ

ปรับลดภาษีลงเหลือรอยละ 10 ได 

นอกจากนี้ รั ฐบาลควรร วมมือกับ 

ผูประกอบการรถยนตในการยกระดับ

ทักษะฝมือแรงงานในอุตสาหกรรม  

ในสวนกฎวาดวยแหลงกำเนิดสินคา 

เปาหมายในการเจรจาในอนาคตนาจะ

อยูที่การผลักดันใหกฎวาดวยแหลง

กำเนิดสินคาไมแตกตางไปจากกฎที่ใช

ภายใต AFTA หรือ TAFTA มากนัก  

สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุง

หม รัฐควรเรงเจรจาลดภาษีในหมวด 

สิ่งทอและเครื่องนุงหมภายใตกรอบ 

AFTA ซึ่งจะชวยใหเกิดคลัสเตอรการผลิต

ในภูมิภาคที่จะเปนประโยชนในอนาคต

เมื่ออาเซียนทำความตกลงการคาเสรี

กับประเทศตางๆ เชน สหรัฐอเมริกา 

สหภาพยุโรป หรือญี่ปุน และควรเจรจา

กับประเทศคูคา เชน ออสเตรเลียใหเรง

ลดภาษีศุลกากรบางรายการใหไทยเร็ว

กวากำหนดการเดิม และรัฐควรสงเสริม

ใหผูประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุงหม

รวมกลุมกันเปนเครือขายในการผลิต

และชี้ใหซัพพลายเออรรายยอยเห็นถึง

ประโยชนของการเขาเปนสวนหนึ่งของ 

ผูประกอบการที่เปน integrated full-

package producer 



√“¬ß“πª√–®”ªï 2549  ”π—°ß“π‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡ 46

°“√æ—≤π“ 
¥—™π’Õÿμ “À°√√¡¢Õß  »Õ. 

»Ÿπ¬å “√ π‡∑»‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡ (» .) 

∫ ∑ ∫ “ ∑ · ≈ – ° “ √ ¥Ì “ ‡ π‘ π ß “ π ‡ ¥à π „ π √ Õ ∫ ªï 
¢Õß ”π—°ß“π‡»√…∞°‘®Õÿμ “À°√√¡ 

 Ìานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ไดจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมขึ้น  

เพื่อเปนเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนครั้งแรกในป 2541 ถึง 

ป 2542 เปนเวลา 2 ป  โดยไดรับความรวมมือทางดานวิชาการจาก

รัฐบาลญี่ปุน ผานองคการความรวมมือระหวางประเทศจากประเทศญี่ปุน (JICA: 

Japan International Cooperation Agency) ภายใตโครงการชวยเหลือการพัฒนา

ระบบอุตสาหกรรม (The Development of Industrial in the Kingdom of 

Thailand ) สงผูเชี่ยวชาญเขามาดำเนินโครงการนำรองเพื่อจัดทำดัชนีอุตสาหกรรม 

จำนวน 4 ชนิด คือ  ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Industrial Production Index)   

ดัชนีการสงสินคา  (Shipment Index) ดัชนีสินคาสำเร็จรูปคงคลัง (Finished 

Goods Inventory Index) และดัชนีอัตราสวนสินคาสำเร็จรูปคงคลัง (Inventory 

Ratio Index) จากการสำรวจจัดเก็บขอมูลอุตสาหกรรมจากผูประกอบการโรงงาน

ตามแบบสอบถามที่สรางขึ้น จำนวน 377 โรงงาน 10 กลุมอุตสาหกรรม 49 

ผลิตภัณฑ  จำแนกตามรหัส ISIC (ISIC: International Standard Industrial 

Classification)  4 หลัก ครอบคลุมสัดสวนมูลคาเพิ่มของผลผลิตอุตสาหกรรม 

(GDP) ภาคการผลิตอุตสาหกรรม ประมาณรอยละ 30  และออกเผยแพรเปน

รายงานดัชนีอุตสาหกรรมเปนรายเดือน ตั้งแต ป 2543 

จากการที่หนวยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชนตางเห็นถึงประโยชนของขอมูล

ดัชนีอุตสาหกรรมจากรายงานดัชนี

อุตสาหกรรมรายเดือนดังกลาว สามารถ

นำไปใชป ระ โยชน ในการติ ดตาม 

ความ เคลื่ อน ไหวภาวะ เศรษฐกิ จ

อุตสาหกรรม การวิเคราะหแนวโนม 

การขยายตั วทา ง เศ รษฐกิ จ และ 

การลงทุนของภาคอุตสาหกรรมไดเปน

อยางดี จึงเสนอใหสำนักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมขยายการจัดทำดัชนี

อุตสาหกรรมขึ้น โดยเพิ่มจำนวนกลุม

อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

และจำนวนโรงงาน เพื่อใหครอบคลุม

และเปนตัวแทนที่ดี สามารถสะทอน

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยรวม 

ไดอยางถูกตองและแมนยำยิ่งขึ้น ในป 
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2545 สศอ . จึงไดขยายการจัดทำ 

ดัชนีอุตสาหกรรมขึ้นเปน 50 กลุม

อุตสาหกรรม 203 ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

2,030 โรงงาน ครอบคลุม GDP  

ภาคการผลิตอุตสาหกรรม ประมาณ

รอยละ 70  และจัดทำดัชนีอุตสาหกรรม

เพิ่ มอี ก คื อ ดั ชนี แ ร ง ง านในภาค

อุตสาหกรรม (Labour Input Index)  

ดั ชนี ผลิ ตภาพแรงงาน ( L a b o u r 

Productivity Index) และอัตราการใช

กำลังการผลิต (Capacity Utilization)   

และตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2548 ไดมี

การเพิ่มกลุมอุตสาหกรรมอีก 3 กลุม  

รวมเปน  53 กลุมอุตสาหกรรม 215  

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   2,121 โรงงาน  

ซึ่งจะครอบคลุม GDP ภาคการผลิต

อุตสาหกรรม ประมาณรอยละ 75 

ในป 2549 สศอ. ไดดำเนินโครงการ The Technical Cooperation Project 

on Industrial Statistics ซึ่งไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุนผาน JICA  

อีกครั้ง เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน 2549 สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ 2550 สง 

ผูเชี่ยวชาญมาปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ สศอ. เพื่อศกึษาและวางแผนเตรียมการ

พัฒนาดัชนีอุตสาหกรรมใหมีความถูกตอง นาเชื่อถือ และทันสมัยสอดรับกับ 

การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

โดยมีเปาหมายในการปรับเปลี่ยนปฐาน 

เพิ่มกลุมอุตสาหกรรม และปรับฤดูกาล    

เพื่อใหดัชนีอุตสาหกรรมที่จะจัดทำ 

เปนรายงานเผยแพรในโอกาสตอไป

ครอบคลุมกลุมอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม

มากขึ้น สามารถเปนตัวแทนที่ดี และ

สะทอนภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่

ถูกตอง แมนยำ และตรงกับสถานการณ

ที่ เปลี่ยนแปลงไปไดดียิ่งขึ้น โดยจะ

อ า ศั ย ข อ มู ล จ า ก ก า ร ส ำ ม ะ โ น

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 ของสำนักงาน

สถิติแหงชาติ ซึ่งคาดวาจะดำเนินการ

เสร็จสิ้นและออกเผยแพรไดประมาณ

ชวงปลายป 2551 

ปจจุบัน สำนักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม ยังใหบริการเผยแพร

รายงานดัชนีอุตสาหกรรมเปนรายเดือน

สูหนวยงานภาครัฐและธุรกิจเอกชน 

รวมทั้ งผู สนใจทั่ ว ไปในรูป เอกสาร

รายงาน ขาวประชาสัมพันธ และใน  

http://www.oie.go.th เปนประจำทุกเดือน 
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„นชวงที่เศรษฐกิจมีการขยายตัวในอัตราสูง ผูผลิตมักใหความสำคัญกับการเพิ่มปริมาณการผลิตหรือขยายการผลิต การเพิ่มยอดขายเพื่อทำใหมีรายไดและ

กำไรมากขึ้น โดยจะทำการเพิ่มปริมาณการผลิตหรือขยายการผลิตตราบเทาที่

ยังมีกำไรจากการผลิตคือตนทุนหนวยสุดทายยังต่ำกวาราคาจำหนาย กลาวคือ

ธุรกิจมักวัดผลความสำเร็จจากการทำกำไรเปนหลัก 

การที่หนวยผลิตทำการผลิต ณ จุดที่ตนทุนหนวยสุดทายยังต่ำกวาราคา
จำหนายโดยมีกำไรสูงสุดเปนหลัก ซึ่งอาจจะไมใชจุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
หรือจุดที่มีผลิตภาพการผลิตที่สุด คือตนทุนตอหนวยต่ำสุด ทำใหสถานภาพ
ของหนวยผลิตไมอยูในจุดที่มีขีดความสามารถในการแขงขันอยางแทจริง 
 
§«“¡¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√º≈‘μ¡’§«“¡ ”§—≠Õ¬à“ß‰√ 

 
• การแขงขันที่รุนแรงจากการเปดเสรีทำใหการผลิตที่มีประสิทธิภาพตนทุน

ตอหนวยต่ำที่สุดเปนปจจัยแหงความสำเร็จ เพราะขีดความสามารถในการแขงขัน

ที่แทจริงคือความมีประสิทธิภาพในการผลิตไมใชความไดเปรียบทางการคาจาก 

กฎระเบียบ โควตา ฯลฯ อันเปนเพียงปจจัยแวดลอมที่ทำใหไดเปรียบทางการคา

เทานั้น ไมไดทำใหมีขีดความสามารถในการแขงขันที่แทจริงและยั่งยืน 

 

• การขาดแคลนปจจัยการผลิต
หลักคือทุนและแรงงาน ไมวาจะเกิดจาก

การชะลอตัวทางเศรษฐกิจหรืออุปทาน

มีจำกัด โดยเฉพาะปญหาการขาดแคลน

แรงงานในภาคอุตสาหกรรม การเพิ่ม

ผลิตภาพยอมนำมาซึ่งผลกำไรที่เพิ่มขึ้น

โดยไมตองเพิ่มปจจัยการผลิต 

 

• ในสถานการณที่ความตองการ
ของตลาดชะลอตัวและทรงตัว ทำให 

ผลกำไรไมเพิ่มขึ้น การเพิ่มผลิตภาพ 

ก า ร ผ ลิ ต ส าม า ร ถท ำ ใ ห ผ ล ก ำ ไ ร 

เพิ่มขึ้นได 

 

º≈‘μ¿“æ°“√º≈‘μ‚¥¬√«¡¢ÕßÕÿμ “À°√√¡ 
(Total Factor Productivity : TFP) 
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จากฟงกชั่นการผลิตที่ผลผลิตเกิดจากปจจัยการผลิตหลักทุน (หลักๆ คือ 

สินทรัพยถาวรจำพวกโรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ) และแรงงานนั้น หากเปน 

หนวยผลิตขนาดเล็กมีการใชทุนและแรงงานไมมาก การมีผลผลิตเพิ่มขึ้นอาจ 

บอกไดไมยากวาเปนผลจากประสิทธิภาพสูงขึ้น หรือเปนผลมาจากการเพิ่มจำนวน

แรงงานหรือการลงทุนเพิ่มขึ้น แตในหนวยผลิตขนาดใหญที่มีการเปลี่ยนแปลงของ

ผลผลิต ทุน และแรงงาน ทุกๆ ป มีการใชทุนและแรงงานที่ซับซอนนั้น จำเปนตองมี

เครื่องมือตัวชี้วัดที่แสดงวาผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนั้นเปนผลจากประสิทธิภาพสูงขึ้น 

หรือเปนผลมาจากการเพิ่มจำนวนแรงงานหรือการลงทุนเพิ่มขึ้น และเมื่อทราบวา 

การผลิตมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น แลวจะทราบไดอยางไรวาเปนจุดที่การผลิต 

มีประสิทธิภาพสูงเพียงพอหรือไม ในสวนนี้มีการเทียบวัดได 2 แนวทาง คือเทียบวัด 

(Benchmark) ผลประกอบการตนเองกับปที่ผานมา และเทียบวัดกับผูผลิตอื่น 

ในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน 

 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มีการสำรวจจัดทำขอมูลผลิตภาพและ

ผลประกอบการอุตสาหกรรมประจำป 

โดยสวนหนึ่ งมีบริการจัดทำตัวชี้วัด 

ผลิตภาพการผลิตใหกับผูประกอบการ 

เพียงจัดสงขอมูลใหสำนักงาน ก็จะ

ทำการคำนวณตัวชี้วัดที่สามารถบอกถึง

ประสิทธิภาพในการผลิต การบริหาร

จั ด ก า ร ข อ ง ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ ป น 

รายโรงงาน และยังสามารถเปรียบเทียบ

กับกลุ มอุตสาหกรรมไดด วย โดย 

ผูประกอบการไมตองเสียคาใชจาย 

แตอยางใด โดยตัวชี้วัดที่จัดทำสามารถ

บอกไดวาผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมาจากปจจัย

การผลิตคือทุนและแรงงาน และมาจาก

ประสิทธิภาพการผลิตที่สะทอนการใช

เทคโนโลยีซึ่งแสดงในสวนของผลิตภาพ

การผลิตรวม (Total Factor Productivity 

หรือ TFP) มากนอยเพียงไร โดยทำ 

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ก า ร 

เพิ่มขึ้นของผลผลิตที่เรียกวา Growth 

Accounting 
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»Ÿนยปฏิบัติการเศรษฐกิจอุตสาหกรรม คืออะไร… คำตอบที่งายที่สุด

และสั้นที่สุดก็คือ “หนวยงานที่ทำใหการตัดสินใจขององคกรดีขึ้น” หรือถา

จะพูดใหฟงดูเปนวิชาการสักหนอยก็คือ “หนวยงานที่ทำหนาที่เปลี่ยนแปลง 

ขอมูลที่มีอยูไปเปนขาวสารที่งายตอการตัดสินใจ และสงผลใหเกิด 

การตัดสินใจที่ชาญฉลาด” ใชแลวครับสิ่งที่กลาวมานี้คือความคิดพื้นฐานที่สำคัญ

ของศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะที่เปน

หนวยงานของรัฐบาลหนวยงานหนึ่ง ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทาง

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ควรจะมีการวางแผนและนโยบายที่เกิด

จากขอมูลที่มีคุณภาพ ถูกตอง แมนยำ และทันตอเวลา ซึ่งถาระบบฐานขอมูลไมดี

พอ หรือดีพอแตชักชาไมทันกาล ก็จะเกิดปรากฏการณที่เรียกวา “Garbage in, 

Garbage out” อาจจะทำใหการกาวไปขางหนาของประเทศไทยสะเปะสะปะ  

ไมตรงทางที่ควรจะไป เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาในปจจุบันนี้การพัฒนาระบบขอมูล

ขาวสารตางๆ ไดรับความสนใจจากรัฐบาลเปนอยางมาก จนถึงขั้นดำริใหหนวยงาน

แตละหนวยงานมีศูนยปฏิบัติการเปนของตัวเอง 

ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก า ร เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

อุตสาหกรรมไดสรางเครือขายขอมูล

ขาวสารกับหนวยงานภายใตการดูแล

ของกระทรวงอุตสาหกรรมอันไดแก

สถาบัน เฉพาะทางต างๆ ขึ้ น โดย 

รวมมือกันในลักษณะของเครือขาย 

Intelligence Unit โดยเครือขายนี้จะมี

ศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

เ พื่ อ ท ำ ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง เ ค รื อ ข า ย 

Intelligence Unit ของสถาบันอื่นๆ ซึ่ง

เปนหนวยงานภายใตการดูแลของ

กระทรวงอุตสาหกรรม ใหทำงานเหมือน

กับเปนระบบเดียวกัน โดยใหแตละ

สถาบันทำการเก็บขอมูลดานที่ตัวเอง 

มีความพรอมและนำมาเก็บเขาระบบ 

Intelligence Unit ทั้งนี้ขอมูลที่ถูกจัด

เก็บทั้งหมดจำเปนที่จะตองมีการทำ 

ความตกลงกันในแงของโครงสราง 

ฐานขอมูล เพื่อใหขอมูลในเครือขาย

ทั้งหมดสามารถที่จะใชรวมกันได 

ในการจั ดทำ ศูนยปฏิบั ติ การ

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ของสำนักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม การดำเนินการ

จะถูกแบงเปนหลายระยะ เนื่องจาก

โครงการนี้เปนโครงการที่มีขนาดใหญ 

และมีความจำ เปนที่ จะต องได รั บ 

การพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง

ตลอดไป เพื่ อ ให ศู นย ปฏิ บั ติ ก า ร

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมสามารถที่จะ

รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ

โลกที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว โดยไดมีการ

วางแผนลวงหนาเปนระยะเวลา 4 ป คือ 

2549 2550 2551 และ 2552  

ซึ่งในระยะแรกหรือป 2549 โครงการได

ดำเนินการแลวเสร็จตามแผนป 2549  

เปนที่ เรียบรอย ซึ่ งในระยะแรกนี้มี 

สิ่งที่จะเกิดขึ้นดังนี้ 
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1. มีศูนยในการรวบรวมขอมูลภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อใหมีขอมูล 

ที่ครบถวน ทันสมัย และตรงตอความตองการ 

2. มีระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ทันสมัยเปนที่ยอมรับ เพื่อคอย

จับตาดูความเคลื่อนไหวของตัวชี้วัดหลัก ซึ่งสามารถบอกสภาพความเปนไปของ

เศรษฐกิจได ทำใหทราบถึงโอกาสและอันตรายที่กำลังจะมาถึง 

3. มีรายงานวิเคราะหภาวะอุตสาหกรรมเปนประจำในลักษณะ รายเดือน 

ไตรมาส และป 

4. กระทรวงอุตสาหกรรมสามารถชี้นำ เตือนภัย และมีนโยบายในการให 

ความชวยเหลือ พัฒนาภาคอุตสาหกรรมอยางมีประสิทธิภาพและอยางทันทวงที 

5. หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งจากภาครัฐบาลและเอกชนสามารถนำขอมูลไปใช

ในการวางแผนปรับตัวใหทันกับสถานการณเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

 

ในป 2549 นั้น ไดมีเครือขายขอมูล

ตามแผนขั้ นแรก เกิ ดขึ้ น โดย เปน 

เครือขายระหวางสำนักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมและสถาบันเฉพาะทาง

ตางๆ อันไดแก สถาบันสิ่งทอฯ สถาบัน

ไฟฟาฯ สถาบันอาหาร สถาบันเหล็ก 

สถาบันยานยนต และสถาบันรับรอง

มาตรฐานไอเอสโอ โดยขอมูลที่เกิดขึ้น

จากเครือขายเหลานี้ มีดังตอไปนี้ 

1. การวิเคราะหทางดานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม 

2. เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวาง

ประเทศ 

3. ขอมูลทางดานเศรษฐกิจและ

การตลาด 

4. กฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐาน

อุตสาหกรรม 

5. การวิจัย 

6. ขาวสารอุตสาหกรรม 

7. ประเด็นรอน 

8. ขอมูลผูประกอบการ 

 

จริงๆ แลวนักการทหารเลื่องชื่อของ

จีนนามวา ซุนวู เคยพูดถึงแนวคิดหลัก

ของระบบ ศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม มาแลวในสมัยโบราณ  

นั้นก็คือ “รูเขารูเรา รบสิบครั้ง ชนะสิบ

ครั้ง” การที่มีระบบขอมูลขาวสารที่ดี  

ก็เพื่อใหเราทราบสถานะของตัวเราเอง 

ทำให เ รารู ความ เปนไปของคู แข ง  

และทำใหเราชัดเจนวาจะตองทำอะไร

บางเมื่อโอกาสมาถึง เพราะฉะนั้น 

สรุปไดวา ศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม นาจะเปนหนวยงาน 

อีกหนวยหนึ่ งที่ จะเปนกำลังสำคัญ 

ใหกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ในการที่จะทำใหภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศเราพัฒนาตอไปอยางรวดเร็ว

และมั่นคง 
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นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ รองผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ     
อุตสาหกรรม เปนประธานเปดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ Kick Off 
การจัดการความรูสูการปฏิบัติ (Knowledge Management-KM) โดยมี
วิทยากรจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติบรรยายเรื่อง “หลักการ       
เบื้องตนของการจัดการความรู”  และ “การบริหารความเสี่ยง” ซึ่งมี
ขาราชการและพนักงาน สศอ. เขารวมสัมมนาและทำ Workshop เพื่อ
นำความรูมาบริหารจัดการพัฒนาองคกร เมื่อวันที่ 25–27 พ.ย. 2548 
ณ โรงแรมริเวอรแคววิลเลจ จ.กาญจนบุรี 

นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธาน
เปดการแขงขันกีฬาภายในกระทรวงอุตสาหกรรม “อก.เกมส ครั้งที่ 2” เพื่อ
เชื่อมสัมพันธอันดีระหวางหนวยงานและสถาบันตางๆ ในสังกัด และเสริม
สรางสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสำหรับบุคลากรทุกคน โดย ดร.อรรชกา 
สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมพิธี
เปดการแขงขันกีฬาภายใน อก. โดยสังกัดสีฟา พิธีเปดจัดขึ้น เมื่อวันที่ 6 
ธ.ค. 2548 ณ ลานหนาอาคารจอดรถขาราชการ กพร. และจะมีการแขงขัน
กีฬาประเภทตางๆ ตอเนื่องไปจนถึงวันที่ 23 ธ.ค. 2548 

นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะ
ขาราชการ ลูกจาง กระทรวงอุตสาหกรรม รวมทำบุญตักบาตรขาวสาร
อาหารแหงแดพระภิกษุสงฆเพื่อความเปนสิริมงคล เนื่องในเทศกาล        
ปใหม 2549 ในโอกาสนี้ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการ
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นำคณะขาราชการ สศอ. รวมงาน
อยางพรอมเพรียง เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2549 ณ ลานหนาอาคารกรม
โรงงานอุตสาหกรรม  

ดร.อรรชกา  สีบุญเรือง  บริมเบิล ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ     
อุตสาหกรรม ใหสัมภาษณเรื่อง “Industrial Modernization” ในรายการ 
“หมายเหตุประเทศไทย” โดยมีนายอภิรักษ  หาญพิชิตวาณิชย เปน          
ผูดำเนินรายการ วันที่ 6 ก.พ. 2549  ณ หองสงสถานีวิทยุโทรทัศนแหง
ประเทศไทย ชอง 11 กรมประชาสัมพันธ 

ดร. อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการสำนักงาน 
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนประธานเปดงานสัมมนาเรื่อง “Industrial 
Modernization” โดยคุณประพัฒน โพธิวรคุณ ประธานสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บรรยายเรื่อง “ทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศไทยกับการกาวไปสู Industrial Moder- 
nization” ซึ่งมีผูบริหารระดับสูงจากหลายหนวยงานของ อก. รวมทั้ง
ขาราชการระดับสูงของ สศอ. เขารวม เพื่อนำไปสูการพัฒนา
อุตสาหกรรมใหทันสมัยและแขงขันได เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2549 ณ        
หองประชุม 601 สศอ. 
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นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ รองผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ     
อุตสาหกรรม เปนประธานเปดสัมมนา “โครงการจัดเก็บ ติดตาม และตรวจ
สอบขอมูลอุตสาหกรรมรายเดือน” โดยมีตัวแทนจากอุตสาหกรรมจังหวัด 
(สอจ.) 20 จังหวัด เขารวมรับฟงสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
รวมทั้งหาขอสรุปรวมกันในการอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บขอมูล  
ใหกับผูประกอบการ และเพื่อใหเกิดการพัฒนาระบบฐานขอมูลดาน
อุตสาหกรรมของประเทศอยางเปนระบบ จัดขึ้นวันที่ 3 มี.ค. 2549             
ณ โรงแรมแกรนด ทาวเวอร อินน กรุงเทพฯ 

นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ รองผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เปดการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาคุณภาพ          
การบริหารจัดการภาครัฐ (TQA)” โดยมีวิทยากรบรรยายใหความรูเรื่อง 
“องคความรูดาน TQA” ในดานตางๆ และมีการจัดกิจกรรมกลุม
สัมพันธเพื่อเชื่อมโยงเขาสูการเรียนรู เมื่อวันที่ 10 – 11 มี.ค. 2549           
ณ ภูพิมานรีสอรท ฟารม แอนด สปา จ.นครราชสีมา  

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง รวมกับ สศอ. จัดการสัมมนา       
ผูประกอบการ เรื่อง “มาตรฐานแรงงานไทย ที่ไมควรมองขาม” โดยมี          
ผูประกอบการในจังหวัดระยองและใกลเคียงใหความสนใจเขารวม         
การสัมมนา วันที่ 30 มิ.ย. 2549 ณ โรงแรมสตาร จ.ระยอง 

นายสุกิจ  ตันติพิสิษฐ ผูอำนวยการศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (ศส.) นำคณะเขาเยี่ยมชม โรงงานแยกกาซธรรมชาติ
ระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดย ปตท. ไดจัดผูเชี่ยวชาญ
บรรยายถึงการดำเนินกิจการและธุรกิจตางๆ ในเครือ เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 
2549 

นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปดแถลง
ขาว “ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยในครึ่งปแรก” และประเมิน
ทิศทางภาวะอุตสาหกรรมในชวงครึ่งปหลัง 2549 โดยมี ดร.อรรชกา       
สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม          
รวมแถลง เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2549 ณ หองประชุมชุณหะวัณ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

 

นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ รองผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ     
อุตสาหกรรม เปนประธานเปดสัมมนา “การวางแผนยุทธศาสตร      
การพัฒนาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน” เพื่อระดม 
ความคิดจากผูประกอบการและผูเกี่ยวของทุกฝายจัดทำยุทธศาสตร
การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับภูมิภาคของไทย วันที่ 7 ก.ค. 2549          
ณ จ.เชียงราย 
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ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม รวมเปนเกียรติในงาน “BANGKOK STEEL EXHIBITION       
& CONFERENCE 2006” เพื่อโชวศักยภาพและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เหล็กของไทยภายใตคอนเซปต “เหล็กกลา พาไทยแกรง” เมื่อวันที่ 13 
ก.ค. 2549 ณ สยามพารากอน กรุงเทพฯ 

นายอุดม วงศวิวัฒนไชย รองผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ     
อุตสาหกรรม เปนประธานเปดการสัมมนาเรื่อง “การพัฒนา
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศไทย“ โดยมีคณะ 
ผูวิจัยโครงการจัดทำแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องจักรกล
ตนแบบ รวมอภิปรายและระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการและ       
ผูประกอบการถึงแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
การเกษตรของไทย เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2549 ณ เดอะ รอยัล          
พารากอน สยามพารากอน กรุงเทพฯ 

นางชุตาภรณ  ลัมพสาระ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปน
ประธานเปดงานเสวนาเรื่อง “ผลกระทบที่อุตสาหกรรมเหล็กจีนมีตอไทย” 
โดยมีนายอุดม วงศวิวัฒนไชย รองผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ     
อุตสาหกรรม กลาวรายงาน โดยการเสวนาจัดขึ้นเพื่อศึกษาผลกระทบของ
ภาวะอุตสาหกรรมเหล็กจีนที่สงผลตอไทย และรวมกันหาแนวทางเพื่อ
ปองกันอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยในอนาคต ซึ่งเปนความรวมมือ
ระหวางสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทยกับ สศอ. วันที่ 31 
ก.ค. 2549 ณ โรงแรมเดอะแกรนด กรุงเทพฯ 

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เปนประธานมอบโลพรอมประกาศนียบัตรและทุน          
การศึกษาแกผูชนะการประกวดออกแบบโฮมเพจของเว็บไซต สศอ. 
โดยการจัดประกวดผลงานการออกแบบของนักศึกษาครั้งนี้ ไดรับ 
ความสนใจจากนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศรวมสง    
ผลงานกวา 30 ชิ้น วันที่ 5 ส.ค. 2549 

 

ดร.อรรชา สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม รวมหารือกับตัวแทนจากกระทรวง METI ประเทศญี่ปุน 
เพื่อเตรียมความพรอมสำหรับการจัดการประชุม AMEIC-Working 
Group ครั้งที่ 9 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงเวียงจันทน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 7 ส.ค. 2549 หองประชุม 202 สศอ. 
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สศอ. จัดการสัมมนาวิชาการเรื่อง “โครงการศูนยวิเคราะห
รายงานสภาวะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม ระยะที่สอง ชวงกอตั้ง
ศูนยและเริ่มดำเนินการ” โดยนางชุตาภรณ ลัมพสาระ รองปลัด
กระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานเปด และ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง 
บริมเบิล ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กลาวรายงาน 
ซึ่งไดรับเกียรติจาก ดร.โอฬาร ไชยประวัติ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง บรรยายเรื่อง Positioning 
Thailand : The Global Value Chain Approach วันที่ 9 ส.ค. 2549   
ณ โรงแรมอมารี ประตูน้ำ กรุงเทพฯ 

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เปนประธานเปดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ยุทธศาสตร        
สศอ. เราจะไปทางไหนใน 4 ปขางหนา” เพื่อใหผูบริหารระดับสูง 
ขาราชการ และเจาหนาที่ สศอ. รวมระดมความคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนา
และดำเนินการขององคกร วันที่ 19 ส.ค 2549 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปารค 
กรุงเทพฯ 

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการสำนักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนประธานเปดสัมมนาเรื่อง “แผนพัฒนา
อุตสาหกรรมคอมพาวนดเพื่อกาวยางที่แข็งแกรงของคลัสเตอร 
ปโตรเคมีและพลาสติก” เพื่อรับฟงความคิดเห็นและนำเสนอผลงาน
วิจัยในโครงการศึกษาแผนพัฒนาอุตสาหกรรมคอมพาวนด ซึ่ง
ทำการศึกษาโดย สถาบันปโตรเลี่ยมแหงประเทศไทย เพื่อสงเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติกและปโตรเคมีของไทย 
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2549 ณ โรงแรมโซฟเทล เซ็นทรัลพลาซา 
กรุงเทพฯ  

นายอุดม วงศวิวัฒนไชย รองผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ     
อุตสาหกรรม เปนประธานเปดสัมมนาเรื่อง “ยุทธศาสตรการพัฒนา
อุตสาหกรรมกลุมจังหวัดภาคกลาง” จัดโดย สศอ. รวมกับสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อกระจายยุทธศาสตรใน          
การพัฒนากลุมอุตสาหกรรมใหครอบคลุมอยางกวางขวาง เมื่อวันที่           
31 ส.ค. 2549 ณ วรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอรท จ.พระนครศรีอยุธยา 

นางชุตาภรณ  ลัมพสาระ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปน
ประธานเปดการสัมมนาเรื่อง “การแสวงหาผลประโยชนจากขอตกลง
การเปดเสรี” จัดโดย สศอ. รวมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย ซึ่ง ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการสำนักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กลาวรายงาน โดยจัดขึ้นเพื่อใหหนวยงาน         
ทั้งภาครัฐและเอกชนไดรับทราบขอมูลการศึกษาวิเคราะหการแสวงหา
ผลประโยชนจากการทำ FTA ของไทย วันที่ 8 ก.ย. 2549 ณ โรงแรม
เซ็นจูรี่ ปารค กรุงเทพฯ 
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นายอุดม  วงศวิวัฒนไชย รองผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ     
อุตสาหกรรม เปดสัมมนา “โครงการจัดทำแผนแมบทเทคโนโลยี          
สารสนเทศและการสื่อสาร สศอ. ประจำปงบประมาณ 2550-2553” 
วันที่ 14 ก.ย. 2549 ณ หองประชุม 601 สศอ. 

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ     
อุตสาหกรรม เปดงาน “กิจกรรม 5 ส”  โดยมีคณะผูบริหารระดับสูง 
ขาราชการและพนักงาน สศอ. เขารวมฟงการบรรยายความรูกอนจะ
รวมกันทำความสะอาดสำนักงานตามมาตรฐาน 5 ส หลังจากเสร็จ
กิจกรรมมีการตรวจเยี่ยมจากคณะผูบริหาร เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2549 

 

นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม แถลง
นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ 
หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(คปค.) เพื่อสรางความเขาใจแกทุกฝาย รวมถึงนักลงทุนภาค
อุตสาหกรรม โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการ       
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมแถลง เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2549 
ณ หองประชุมชุณหะวัณ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

สศอ. จัดงานวันคลายวันสถาปนา 15 ป สศอ. พรอมทั้งงานเกษียณ
อายุราชการประจำป 2549 โดยมีผูบริหารระดับสูงของ อก.และ สศอ. ที่จะ
เกษียณอายุราชการในป 2549 และผูบริหารที่เคยเปนบุคลากรที่สำคัญ
ของ สศอ. มากอน พรอมทั้ง ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการ 
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขาราชการ พนักงานและลูกจาง สศอ. 
เขารวมงาน โดยในชวงเชามีพิธีถวายภัตตาหารเพลแดพระภิกษุสงฆ 
พรอมประพรมน้ำมนตเพื่อความเปนสิริมงคล เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2549        
ณ หองประชุม  601 สศอ. 

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ     
อุตสาหกรรม เปนประธานเปดงาน PMQA DAY ซึ่งเปนโครงการที่         
สงเสริมการเรียนรูรวมกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพการทำงานขององคกร 
เพื่อสนองตอบตอผูรับบริการของ สศอ. โดยมีหนวยงานภายนอกและ
ขาราชการ สศอ.สนใจเขารวมกิจกรรมอยางคับคั่ง เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 
2549 ณ หองโถงชั้น 1 สศอ.  

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ     
อุตสาหกรรม และขาราชการ พนักงาน สศอ. รวมทำพิธีบวงสรวงสิ่ง      
ศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเปนสิริมงคลแกสำนักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนา (วันที่ 5 
กันยายน 2549) ครบรอบ 15 ป เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2549 
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1. นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ  ที่ปรึกษา 

2. นายสมชาย หาญหิรัญ   ที่ปรึกษา 

3.  นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ ประธานคณะทำงาน 

4. น.ส. รัตนา เอี่ยมคณิตชาติ คณะทำงาน 

5. น.ส. วรางคณา พงศาปาน คณะทำงาน 

6. น.ส. ภัทรวดี โกมลารชุน คณะทำงาน 

7. นายอนันต อัศวโสภณกุล คณะทำงาน 

8. นายปรีดา อัตวินิจตระการ คณะทำงาน 

9. นายอุดม มีพยุง คณะทำงาน 

10. นายอานนท เศรษฐเกรียงไกร คณะทำงาน 

11. นายอภิยุกต อำนวยกาญจนสิน คณะทำงาน 

12. นายบุญอนันต เศวตสิทธิ์ คณะทำงานและเลขานุการ 

สถานที่ติดตอ 
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท 0 2202 4284, 0 2202 4274 
โทรสาร 0 2644 7023 
เว็บไซต  www.oie.go.th 

ออกแบบและจัดพิมพ 
บริษัท ไดเร็คชั่น แพลน จำกัด 

โทร. 0 2642 5241-3, 0 2247 2339-40 
www.DP1994.com 
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