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สารผู้อำนวยการ
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 สถานการณ์การผลิตในภาคอุตสาหกรรมในปี 2553 มีอัตราการขยายตัวดี 

ซึ่งเป็นผลมาจาก การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก และการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยท่ีได้รับ 

แรงกระตุ้นจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือน การลงทุน และการใช้จ่ายของภาครัฐ ส่วนการ 

ส่งออกมีการขยายตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะการผลิตเพื่อการส่งออก ในหมวดสินค้าสำคัญ เช่น 

ยานยนต์ Hard disk drive เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จะเห็นได้ว่าภาพรวมของ 

ภาคอุตสาหกรรมยังคงขยายตัวได้ดี

 

 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ในฐานะหน่วยงานซึ่งมีบทบาทในการ 

เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการดา้นการพฒันาอตุสาหกรรม ทัง้ในระดบัมหภาค 

รายสาขาอุตสาหกรรม และระหว่างประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์ วิจัย คาดการณ์แนวโน้ม และ 

เตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานในปี 2553 ที่ผ่านมา สศอ. ได้ผลักดัน 

นโยบายต่างๆ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้เจริญเติบโต และสามารถแข่งขันได้  

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จะต้องอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุน 

จากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อันจะนำไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศที่ยั่งยืนต่อไป 

 รายงานประจำปีฉบับน้ี ได้รวบรวมผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ที่สำคัญในช่วงปี 2553 ที่ สศอ. ได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดขึ้น ในนามของผู้บริหาร  

ดิฉันต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ สศอ. ทุกระดับที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม 

ความสามารถ ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเททั้งแรงกาย และแรงใจ รวมทั้งมีความวิริยะอุตสาหะ 

ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชนท่ีได้ประสานความร่วมมือในการ 

ดำเนินการต่างๆ สุดท้ายน้ีดิฉันหวังเป็นอย่างย่ิงว่าทุกท่านจะให้การสนับสนุนการดำเนินงาน 

ของ สศอ. อย่างต่อเนื่องตลอดไป

                         นางสุทธินีย์  พู่ผกา

     ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ส่วนที่ 1 : 

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม จรรยา

คณะผู้บริหาร

แผนผังการแบ่งส่วนราชการ

โครงสร้างและอัตรากำลัง งบประมาณ ข้าราชการดีเด่น





 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม จรรยา

วิสัยทัศน์

 1. จัดทำ บูรณาการ ผลักดันนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ใน 

การพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า และขีดความสามารถในการ

แข่งขันอย่างยั่งยืน

 2. จัดทำระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตัวช้ีวัด 

สัญญาณเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมท่ีทันสมัย เช่ือถือได้และเช่ือมโยง 

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้บริการเผยแพร่

 3. สร้างความเข้มแข็งในการ

เป็นองค์กรแห่งความรู้ด้านเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม

 จริยธรรมนำคน      พัฒนาตนเป็นนิจ 

 สร้างมิตรร่วมงาน   ปฏิบัติการเชิงรุก

เป็นองค์กรชี้นำการพัฒนาอุตสาหกรรม

พันธกิจ

ค่านิยม
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 จรรยาข้าราชการของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ข้อพึงปฏิบัติ

1. ความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ

 ข้าราชการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ต้อง

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 

ไมแ่สวงหาผลประโยชนโ์ดยมชิอบ ตระหนกัและสำนกึในหนา้ที ่

ความรับผิดชอบของตนเอง หน่วยงาน และต่อสังคม 

2. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

 ข้าราชการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ต้อง 

ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลา  

ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย คุ้มค่า ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ชอบธรรม 

โดยรักษาและใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

และประเทศชาติ

3. การเคารพบุคคลและองค์กร

 ข้าราชการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พึง 

เคารพสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนและ 

ผู้อื่นอย่างเท่า เทียมกัน รักษาชื่อ เสียงของสำนักงาน 

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมถึงพึงรักษาและใช้ทรัพยากร 

อย่างประหยัด คุ้มค่า

4. การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

 ข้าราชการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ต้อง 

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม รวดเร็ว 

ประหยัดและถูกต้อง ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยความมีน้ำใจ 

สุภาพ เอื้ออาทร

5. การยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง

 ข้าราชการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ต้อง 

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นมืออาชีพ โดยยึดมั่นในความถูกต้อง 

เที่ยงธรรม ยึดมั่นในหลักวิชาการและจริยธรรม

6. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ข้าราชการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ควรดำรง 

ชีวิตโดยยึดปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้าง 

ความเชื่อถือ ศรัทธาที่ดีแก่บุคคลทั่วไป

7. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจ

สอบได้

 ข้าราชการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ต้อง 

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เปิดเผย พร้อมรับผิดชอบและ 

สามารถตรวจสอบได้

อำนาจหน้าที่

 1. เสนอแนะนโยบาย แนวทางและมาตรการดา้นการพฒันาอตุสาหกรรม รวมทัง้จดัทำแผนพฒันา 

อุตสาหกรรมของประเทศ

 2. เสนอแนะนโยบาย กำหนดท่าทีแนวทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่าง 

ประเทศ รวมทั้งประชุม เจรจากับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านอุตสาหกรรม

 3. ศกึษา วเิคราะหเ์ศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพือ่เปน็ขอ้มลูพืน้ฐานในการกำหนดนโยบาย การวางแผน 

การพัฒนาอุตสาหกรรมและการแก้ปัญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 4. วิเคราะห์ วิจัย คาดการณ์แนวโน้ม และเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 5. ประสาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม

 6. กำหนดนโยบายการสำรวจ การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม การจัดทำ 

ดัชนีอุตสาหกรรม และทำหน้าที่เป็นศูนย์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 7. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายกำหนดใหเ้ปน็อำนาจหนา้ทีข่องสำนกังาน หรอืตามทีก่ระทรวง 

อุตสาหกรรมหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
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สุทธินีย์ พู่ผกา

ผู้อำนวยการ 
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

พิชัย ตั้งชนะชัยอนันต์

รองผู้อำนวยการ 
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

อภิวัฒน์ อสมาภรณ์

รองผู้อำนวยการ 
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

คณะผู้บริหาร



วีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ

ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านการชี้นำ
และเตือนภัยอุตสาหกรรม

อัจฉรียา เทพัฒนพงศ์

ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

นพมาศ ช่วยนุกูล

รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

อิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์

ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านการเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

คณะผู้บริหาร



วารี จันทร์เนตร

ผู้อำนวยการ 
สำนักบริหารกลาง

อนันต์ อัศวโสภณกุล

ผู้อำนวยการ 
ศูนย์สารสนเทศ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ปรีดา อัตวินิจตระการ

ผู้อำนวยการ 
สำนักนโยบาย
อุตสาหกรรมมหภาค

คณะผู้บริหาร



สมศักดิ์ จุลเสน

ผู้อำนวยการ 
สำนักนโยบาย
อุตสาหกรรมรายสาขา 1

ณัฐพล รังสิตพล

ผู้อำนวยการ 
สำนักนโยบาย
อุตสาหกรรมรายสาขา 2

อิทธิชัย ยศศรี

ผู้อำนวยการ 
สำนักวิจัย
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

คณะผู้บริหาร

ศิริรุจ จุลกะรัตน์

ผู้อำนวยการ 
สำนักเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ



จริยา เด่นดวง

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

จิตรา เฉลิมทิพย์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คณะผู้บริหาร



สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

สำนักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม

สำนักนโยบายอุตสาหกรรม

รายสาขา 2

สำนักบริหารกลาง สำนักนโยบายอุตสาหกรรม

รายสาขา 1

สำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ระหว่างประเทศ

หมายเหตุ : จัดส่วนราชการใหม่ตามกฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553





สำนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 137

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สำนักบริหารกลาง 22

ผู้อำนวยการสูง

ศูนย์สารสนเทศ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

18

ผู้อำนวยการสูง

สำนักนโยบาย
อุตสาหกรรมมหภาค

18

ผู้อำนวยการสูง

สำนักนโยบาย
อุตสาหกรรมรายสาขา 1

17

ผู้อำนวยการสูง

สำนักนโยบาย
อุตสาหกรรมรายสาขา 2

18

ผู้อำนวยการสูง

สำนกัวจิยัเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 15

ผู้อำนวยการสูง

สำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ระหว่างประเทศ

17

ผู้อำนวยการสูง

หมายเหตุ : จัดส่วนราชการใหม่ตามกฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551

ลูกจ้างประจำ                17 อัตรา

กรอบพนักงานราชการ    11 อัตรา

ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2554

- รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นักบริหารต้น - 2

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ  - 4

กลุ่มตรวจสอบภายใน  -  2

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  -  3





รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำป

ี 2
01

0

สังกัด สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 กระทรวงอุตสาหกรรม

นาย  ธิปไตย  นาคหิรัญไพศาล

เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่  ๔  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๐

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

สถานที่ทำงาน ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   

         สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม



 

ผลการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ส่วนที่ 2 : 

ผลการปฏิบัติราชการ

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

การกำกับดูแลองค์กรที่ดี

การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540





ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
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ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด
น้ำหนัก

(ร้อยละ)
คะแนน

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 48 4.8828

• ผลสำเร็จตามแผน                                                                                  

ปฏิบัติการ

1. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม 

ปฏิบัติราชการของกระทรวงอุตสาหกรรมและนโยบายสำคัญ/พิเศษของ 

รัฐบาล

13 4.6257

1.1 ระดบัความสำเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถว่งนำ้หนกัในการบรรลเุปา้หมาย 

ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

5 4.2000

1.1.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำผลิตภาพการผลิตรวม 0.25 5.0000

1.1.2 ดัชนีผลิตภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 0.75 1.0000

1.1.3 อัตราการใช้กำลังการผลิต (Capacity Utilization) ของกลุ่ม 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย

1.1.3.1 อุตสาหกรรมอาหาร 0.20 5.0000

1.1.3.2 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0.20 5.0000

1.1.3.3 อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 0.20 5.0000

1.1.3.4 อุตสาหกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 0.20 5.0000

1.1.3.5 อุตสาหกรรมยานยนต์ 0.20 5.0000

1.1.4 ระดับความสำเร็จของการจัดทำดัชนีผลิตภาพรวมของ SEMs 0.50 3.0000

1.1.5 ร้อยละของสถานประกอบการเป้าหมายท่ีปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย 1 5.0000

1.1.6 ร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ำหนักของมูลค่าการลงทุนของโครงการท่ี 

ดำเนินงานเทียบกับมูลค่าการลงทุนของโครงการท่ีออกบัตรส่งเสริมใน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2552

0.25 5.0000

1.1.7 จำนวนมาตรการ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ท่ีส่งเสริมการลงทุนเพ่ือขยาย 

โอกาสการค้าและการลงทุน

0.25 5.0000

1.1.8 ร้อยละของบุคลากรตามสายงานหลักของกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีได้

รับการพัฒนาตามแผนมีผลการประเมินขีดสมรรถนะในระดับท่ีดีข้ึน

1 5.0000

1.2 ระดับความสำเร็จในการขับเคล่ือนนโยบายสำคัญ/พิเศษของรัฐบาล

1.2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนโครงการไทยเข้มแข็ง 3 4.7112

1.3 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการตาม 

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงท่ีมีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง

3 5.0000

1.4 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์ 

บริการประชาชน

2 5.0000

น้ำหนักและผลการประเมินในเบื้องต้นจำแนกตามมิติของการปฏิบัติราชการ

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
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ประเดน็การประเมนิ ตัวชี้วัด
น้ำหนัก

(ร้อยละ)
คะแนน

2. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม 

แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

10 5.0000

2.1 ระดับความสำเร็จของการตอบสนองต่อเรื่องที่ได้รับการร้องขอ/ 

สั่งการและมีผลผลิตที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

3 5.0000

2.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการบรรลุเป้าหมายของการดำเนิน 

โครงการ/แผนงานตามแผนแม่บทเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของ 

ภาคอุตสาหกรรม

3 5.0000

2.3 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและการเตือนภัย

ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

4 5.0000

3. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย 

ตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

25 4.9480

3.1 จำนวนนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมที่นำเสนอ 

ผู้บริหารและนำไปใช้งานหรือสั่งการ

5 4.9000

3.2 ระดับความสำเร็จของการติดตาม/ผลักดันโครงการตามแผนแม่บท 

เพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมท่ี สศอ. รับผิดชอบ

4 4.8000

3.3 จำนวนผู้รับบริการสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 4 5.0000

3.4 ระดับความสำเร็จของบริหารจัดการเครือข่ายข้อมูลอุตสาหกรรม 4 5.0000

3.5 รอ้ยละความสำเรจ็ของโครงการตามยทุธศาสตรข์องสว่นราชการทีไ่ด ้

รับงบประมาณ (งบรายจ่ายอื่น) ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2553

4 5.0000

3.6 จำนวนบทความบทวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่นำเสนอ 

สาธารณะ

4 5.0000

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 15 4.4052

• ความพึงพอใจ 4.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย 4 n/a

5. ระดบัความสำเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถว่งนำ้หนกัของการบรรลเุปา้หมาย 

ของตวัชีว้ดัทีส่อดคลอ้งกบัภารกจิหลกัยทุธศาสตรข์องสว่นราชการทีเ่นน้ 

ถึงคุณภาพการให้บริการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

• คุณภาพการให้

บริการ

5.1 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการจนได้ข้อยุติ ส่วนราชการ

ไม่มีข้อร้องเรียน

• การเปิดเผย 

ความโปร่งใส

5.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต

5 3.8000

• ความพึงพอใจ 5.3 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3 4.5260

• การมีคุณธรรม 5.4 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการจัดทำจรรยาข้าราชการพลเรือน 

ของส่วนราชการ

3 4.5000

• การมีส่วนร่วมของ 

ประชาชน

5.5 ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน 

การแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ

ไม่เลือก
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ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด
น้ำหนัก

(ร้อยละ)
คะแนน

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 10 4.6341

• การบริหารงบ 

ประมาณ

6. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย 2

6.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 1 5.0000

6.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 1 2.5722

• การควบคุมภายใน 

และการตรวจสอบภายใน

7.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน 1.5 4.9717

7.1.1 มีการประเมินการควบคุมภายในของส่วนราชการ 0.50 5.0000

7.1.2 มีระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 1.00 4.9575

7.2 ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน 1.50 5.0000

• ประสิทธิภาพของ 

การปฏิบัติราชการ

8. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

ของส่วนราชการ

1 5.0000

9. ระดบัความสำเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถว่งนำ้หนกัของการบรรลเุปา้หมาย 

ของตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจหลักยุทธศาสตร์ของส่วนราชการที่ 

เนน้ถงึคณุภาพการใหบ้รกิารตามพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละ 

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

• การรักษามาตรฐาน 

ระยะเวลาการให้ 

บริการ

9.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐาน 

ระยะเวลาการให้บริการ

ไม่เลือก

• การจัดทำต้นทุน 

ต่อหน่วย

9.2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 4 4.7000

• การประเมิน 

ความคุ้มค่า

9.3 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ไม่เลือก

• การพัฒนากฎหมาย 9.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของ 

ส่วนราชการ

ไม่เลือก

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร 20 4.8638

• การพัฒนาองค์กร

- การบริหารจัดการ 

องค์กร

10. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA)

20 4.8638

รวม 93 4.6978





การกำกับดูแลองค์การที่ดี

 กรอบการกำกับดู แลองค์การที่ ดี ของหน่ วยงานภาครั ฐมี  

องค์ประกอบ 4 ด้านสำคัญ (ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด)  

ได้แก่ 1. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2. นโยบายด้าน 

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3. นโยบายด้านองค์การ  4. นโยบาย 

ด้านผู้ปฏิบัติงาน

 ในปีงบประมาณ 2553 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ดำเนินการ 

ในส่วนของการกำกับดูแลองค์การท่ีดี ในด้านรัฐ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

ท่ีสำคัญ คือ “โครงการพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบตรวจวัดค่า COD ระบบออนไลน์  

สำหรับอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์ ตกแต่งสำเร็จ และอุตสาหกรรมอาหาร” โดยได้มีการศึกษาถึงเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าที่  

เหมาะสมในการออกซิไดซ์สารอินทรีย์ในน้ำ การออกแบบระบบหัววัดสารอินทรีย์ การจัดทำต้นแบบ และได้มีการติดต้ัง 

เครื่องวัดนำร่องใน 3 แห่ง คือ บริษัท พอใจพิมพ์ผ้า จำกัด บริษัท ยูไนเต็ดเทคไทล์มิลส์ จำกัด และบริษัท กรีนสปอต จำกัด  

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม เป็นประจำ เช่น การช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส 

มูลนิธิสุธาสินี น้อยอินทร์ จังหวัดยโสธร การสนับสนุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดถ้ำเต่า จังหวัดสระบุรี สร้างจิตสำนึกในการ 

คัดแยกขยะก่อนทิ้ง การปลูกพืชอาหารสำหรับช้างชรา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น

	 การกำกับดู แลองค์การที่ดี 	 “การกำหนดหลักการ	 กติกา	

และกลไก	 ที่มีระบบการกำกับดูแลที่ดีและเหมาะสม	 (Self	 governance)	

ซึ่งรวมถึงการจัดโครงสร้าง	 ระบบการบริหารงาน	 ขั้นตอนกระบวน	

การทำงานมาตรฐานการบริหารภาครัฐ	 ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ	

ของผู้ที่ เกี่ยวข้องสำคัญๆ	 ในการบริหารจัดการและดำเนินงานของ 

องค์กรในภาครัฐ	 สร้างความมั่นคงในสังคม	 และเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	

มีเสถียรภาพ	มีคุณค่า	เป็นกลไกที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของสังคม”

นโยบายดาน

รัฐ สังคม

และ

สิ่งแวดลอม

นโยบายดาน

ผูรับบริการ

และผูมีสวน

ไดสวนเสีย

นโยบายดาน

ผูปฏิบัติงาน

นโยบายดาน

องคการ
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 ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้จัดให้มี “โครงการพัฒนาระบบข้อมูล ระบบเครือข่าย 

และการเชื่อมโยง” เพ่ือเป็นกลไกในการรวบรวม ประมวลข้อมูล เพ่ือให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้รับบริการ  

และองค์กรเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

 ด้านองค์การ ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติตามจรรยา 

ข้าราชการ ให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ  ใช้เป็นแนวทาง 

ปฏบิตั ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานและประโยชนส์ขุ

ของประชาชน รกัษามาตรฐานแหง่ความด ีธำรงไวซ้ึง่ศกัดิศ์ร ี

เกียรติภูมิ และได้รับความเชื่อถือจากศรัทธาจากบุคคล 

ทัว่ไป นอกจากนีย้งัไดจ้ดัทำระบบควบคมุภายในและตรวจ 

สอบภายใน เพ่ือให้เกิดความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

ในการดำเนินงาน (Effectiveness and efficiency of  

operations) ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน  

(Reliability of financial reporting) การปฏิบัติตาม 

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance 

with applicable with laws and regulations) 

 ดา้นผูป้ฏบิตังิาน ไดม้กีารสง่เสรมิใหม้กีารพฒันา 

ศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมให้ความรู้  

เกี่ยวกับการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ประโยชน์จาก 

FTA ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย การใช้แบบจำลอง 

ดุลยภาพทั่วไปในการวิเคราะห์ผลกระทบการค้าระหว่าง  

ประเทศ การจัดเสวนาแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ 

การส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาองค์กร ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ 

ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีใจบริการ 

รณรงค์ให้ดำรงตนด้วยความพอเพียง ส่งเสริมให้มีการ 

สร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน การปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

สถานที่ทำงาน (5 ส.)





การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ
ข ้อม ูลข ่าวสารราชการ พ.ศ. 2540

 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้หน่วยงาน 

ของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จึงได้

ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ และจัดให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ประชาชน 

สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

1. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 สศอ. ได้ดำเนินการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารข้ึนต้ังแต่

ปี 2548 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ในการตรวจดูและศึกษา 

ได้อย่างสะดวก โดยตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 ห้องสมุดสำนักงานเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม เปิดทำการต้ังแต่วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.30 – 16.30 น. 

2. การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร
 เนื่องจากจุดประสงค์สำคัญประการแรกของพระราช 

บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 คือ การให้ 

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ  

ของรัฐให้ครอบคลุมกว้างขวางมากที่สุด  สศอ. จึงได้ดำเนินการ

เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ดังนี้

 2.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการโดยการนำ

ข้อมูลข่าวสารของ สศอ. ตามที่กำหนดไปลงพิมพ์ในราชกิจ 

จานุเบกษา สศอ. ได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามพระราช

บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในมาตรา 7 โดย 

ได้นำข้อมูลโครงสร้างและการจัดองค์กร สรุปอำนาจหน้าที่ที่ 

สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล 

ข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับ สศอ.ลงพิมพ์ใน 

ราชกิจจานุเบกษา และในเว็บไซต์ www.oie.go.th 

 2.2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยนำข้อมูลข่าวสาร 

ตามที่กฎหมายกำหนดไปรวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 

สศอ. ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ 

ราชการ พ.ศ. 2540 ในมาตรา 9 โดยจัดให้มีการจัดระบบข้อมูล 

ขา่วสาร และจดัทำดชันขีอ้มลูขา่วสาร เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถ 

ค้นหาได้เอง

 2.3 การเปดิเผยหรอืการจดัหาขอ้มลูขา่วสารของ สศอ. 

ใหก้บัประชาชนทีม่าขอเปน็การเฉพาะราย ซึง่ สศอ. จะจดัขอ้มลู 

ข่าวสารให้ตามที่ผู้มาขอยื่นคำขอกับ สศอ. 
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3. การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร
 3.1 สศอ. ไดม้อบหมายผูร้บัผดิชอบในการปฏบิตัิ

งานตามกฎหมายขอ้มลูขา่วสารของราชการเปน็การเฉพาะ 

โดยผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้มอบหมาย

ให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการในการ 

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 

2540 และมีผู้แทนจากสำนัก/ศูนย์ต่างๆ เป็นคณะกรรมการฯ

 3.2 ผู้บริหารให้ความสำคัญในการติดตาม  

ควบคมุดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามกฏหมายขอ้มลูขา่วสารของ 

ราชการอย่างเคร่งครัด โดยมีการประชุมคณะกรรมการฯ 

อย่างสม่ำเสมอ

 3.3 สศอ. ไดจ้ดัเกบ็สถติ ิและจดัทำรายสรปุผลการ 

มาใช้บริการของผู้ที่มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของศูนย ์

ขอ้มลูขา่วสาร ณ หอ้งสมดุ สศอ.  และไดน้ำเสนอผลรายงาน 

ต่อผู้บริหารของ สศอ. ทราบเป็นรายไตรมาส

4. การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 สศอ. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจ 

เก่ียวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 

2540 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ สศอ. และประชาชนทั่วไปได้ 

ทราบถึงสาระสำคัญและบทบัญญัติท่ีเก่ียวข้องในการใช้สิทธิ

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิด 

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการเผยแพร่ผ่านทางช่อง 

ทางตา่งๆ คอื อนิทราเนต็ เวบ็ไซต ์สศอ. หอ้งสมดุอเิลก็ทรอนกิส ์

ศนูยข์อ้มลูขอ้มลูขา่วสาร บอรด์ประชาสมัพนัธ ์เสยีงตามสาย 

วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รายงานประจำปี  รวมทั้งม ี

การสำรวจความคิดเห็นจากแบบสอบถามความพึงพอใจที่

มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก 

ผู้มาขอใช้บริการ เพื่อนำความคิดเห็นของประชาชนมา 

พิจารณาประกอบการบริการจัดการด้านการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารหรือให้บริการของ สศอ. ต่อไป

5. การตรวจสอบจากภาคประชาชน
 ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดย สศอ. 

ได้มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคาประกาศสอบ 

ราคา ที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้วเผยแพร่บนเว็บไซต์  

สศอ. www.oie.go.th และมีการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อ  

จัดจ้างเป็นรายเดือนจัดเป็นหมวดหมู่ชัดเจนไว้ในศูนย์ 

ขอ้มลูขา่วสารของสศอ. และมกีารเผยแพรบ่นเวบ็ไซต ์สศอ. 

ทุกเดือน

6. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชน
 สศอ. เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น

ผ่านทางตู้รับฟังความคิดเห็น และการสำรวจความคิดเห็น 

จากประชาชน ซ่ึงประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ 

ของ สศอ. ในระดับพึงพอใจมาก

รายการ ความพึงพอใจ

ความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่

ความครบถ้วนของข้อมูลข่าวสารที่ต้องการล่าสุด

สถานที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระยะเวลาของการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

ระบบการจัดหมวดหมู่และการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร

ความครบถ้วนของข้อมูลข่าวสารที่มีไว้ให้บริการ

ความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลข่าวสารของ สศอ.

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

= 80-100 = 70-79 = 60-69 = 50-59 = ต่ำกว่า 50



 

ทิศทางและนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สำคัญ

ส่วนที่ 3 : 

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย

  สถาบันพลาสติก

  การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทยไปสู่ตลาดโลก

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมยา

  สถาบันพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์

  ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2553 และแนวโน้มปี 2554



นับแต่อดีตที่ผ่านมา ภาคอุตสาหกรรมเป็น
ภาคที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

และมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยมาโดยตลอด 

ซึ่งในปี 2552 พบว่า สัดส่วนมูลค่าผลผลิตอุตสาหกรรม 

ต่อ GDP อยู่ที่ประมาณร้อยละ 39 หรือคิดเป็น 

จำนวนเงินประมาณ 3.09 ล้านล้านบาท (ข้อมูลจากสำนักงาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต)ิ อยา่งไร 

ก็ตามเมื่อพิจารณาถึงมูลค่าผลผลิตอุตสาหกรรมต่อ GDP 

ที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่มาจากการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อการ 

ส่งออกของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ โดยสินค้าท่ีเป็นสินค้าหลักใน 

การส่งออกน้ัน กระจุกตัวอยู่เพียงไม่ก่ีรายการ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสินค้า

ที่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับกลางและสูง พึ่งพาการนำเข้าชิ้นส่วน 

เครื่องจักร เทคโนโลยี และทุนจากต่างประเทศในสัดส่วนที่สูง  

ประกอบกับกระแสการเปลี่ยนแปลงภายใต้โลกาภิวัตน์มี 

ความรวดเร็ว และซับซ้อน ส่งผลให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง 

และอุปสรรคต่างๆ 

 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จึงได้จัดทำ  

โครงการศึกษาทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่ระดับ 

โลก ปีงบประมาณ 2553 ขึ้น เพื่อเป็นแผนที่ในการพัฒนา 

ผูป้ระกอบการไทย และอตุสาหกรรม ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่น 

แปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และได้นำเสนอผลการศึกษา  

ซ่ึงประกอบไปด้วยภาพรวมของการพัฒนาของอุตสาหกรรม 

โลก ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยเพ่ือตอบ

สนองต่อมิติการพัฒนาใหม่ ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์

ต่ออุตสาหกรรมไทย นอกจากนี้ ยังกำหนดเป้าหมาย และ  

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคต 

ทั้งในภาพรวม และในอุตสาหกรรมรายสาขาที่สำคัญ 

ผ่านกระบวนการระดมความคิดเห็น จากทั้งภาครัฐภาคเอกชน 

สถาบันการศึกษา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ได้แก่ภาค 

เหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคกลาง) ซึ่งจะเป็น 

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
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ปัญหาคอขวดเพื่ออำนวยความสะดวก และลดอุปสรรค 

ที่มี พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับ (เช่น แรงงาน วัตถุดิบ 

ดงึดดูเทคโนโลยใีหม ่มาตรฐาน วจิยัและพฒันา จดัเขตพืน้ที ่

พัฒนาและจัดต้ังศูนย์ทดสอบ) พัฒนาคลัสเตอร์ และ การเข้าไปสู่ 

การเป็นผู้ผลิตในภูมิภาคจากการสร้าง ASEAN Supply 

Chain รวมถึงการพัฒนาการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

 • ระยะที่ 2 (5-10 ปี มุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอด 

องค์ความรู้ในการพัฒนาภาคการผลิตและสินค้า เน้นการ 

ผลติสนิคา้ทีต่อ้งใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม การปรบับทบาท 

ประเทศไทยให้เป็นตัวกลางในการบริหารจัดการระบบ ห่วงโซ่ 

การผลิตในภูมิภาคให้เป็นท่ียอมรับในอาเซียนและภูมิภาค  

และบริหารจัดการการผลิตและจัดการเครือข่ายในภูมิภาค 

 • ระยะที่ 3 (10-20 ปี) สร้างภาพลักษณ์ในด้าน 

ตราสินค้าไทยที่ก้าวไกลในตลาดโลก เป็นผู้บริหารจัดการ 

ตราสินค้าที่มีเครือข่ายการผลิตจากในภูมิภาคที่เป็นที่ 

ยอมรับในตลาดโลก และอุตสาหกรรมไทยเป็นที่ยอมรับ 

โดยมีความสมดุลทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

และทรัพยากรมนุษย์

 ท้ังน้ี สศอ. ได้นำผลการศึกษาดังกล่าวมาใช้ 

ในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 

(พ.ศ. 2555-2574) ซึ่งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว โดยคณะอนุกรรมการ 

จัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนา 

อุตสาหกรรมไทย ที่มีผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ 

อตุสาหกรรมเปน็ประธาน จะทำหนา้ทีจ่ดัทำแผนปฏบิตักิาร

ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ เพื่อนำ 

แผนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในการเพ่ิมความสามารถ 

และศักยภาพทางการแข่งขันในระดับนานาชาติเพื่อสร้าง 

รายไดเ้ขา้สูป่ระเทศ ยกระดบัศกัยภาพผูป้ระกอบการขนาด

กลางและขนาดย่อม สร้างงาน และรายได้ให้กับประชาชน 

ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความสมดุล 

เป็นฐานรากในการพัฒนาประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์  

“มุง่สูก่ารพฒันาอตุสาหกรรมสรา้งสรรคท์ีส่มดลุและยัง่ยนื” 

ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

 • ยทุธศาสตรท์ี ่1 ยกระดบัคลสัเตอรอ์ตุสาหกรรม  

และขยายเครอืขา่ยการผลติสูต่า่งประเทศ เพือ่การเพิม่ผลติ 

ภาพ ด้านการผลิต ลดข้อจำกัดต่างๆ ในการดำเนินงาน  

และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันร่วมกัน 

 • ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ

ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน พัฒนาผู้ประกอบการ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตลอดจนยก 

ระดับศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้มีความสามารถ 

ในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 

 • ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับโครงสร้างสนับสนุน 

อุตสาหกรรม เพื่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอย่าง 

บรูณาการดว้ยการบงัคบัใชม้าตรฐานการผลติ การควบคมุ  

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน และปรับปรุงกฎระเบียบ 

ให้เอื้อต่อการลงทุน

 โดยมีการกำหนดเป้าหมายเป็น 3 ระยะ ใน 

ช่วงเวลา 20 ปี ดังนี้

 • ระยะที่ 1 (1-5 ปี) เตรียมความพร้อมสู่ 

AEC (ASEAN Economic Community) โดยเริ่มจาก 

การสร้างความพร้อมด้วยการปรับ แก้ไขกฎระเบียบ 
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 อุตสาหกรรมพลาสติกเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสำคัญ 

ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นอุตสาหกรรมที่สร้าง 

มูลค่าเพ่ิม ให้กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักในประเทศ 

และเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนให้กับอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีก 

มากมาย เชน่ อตุสาหกรรมยานยนต ์ไฟฟา้อเิลก็ทรอนกิส ์อาหาร  

รวมท้ังอุตสาหกรรมการเกษตรและชลประทาน เป็นต้น  ซ่ึงก่อให้เกิดการ 

สร้างรายได้ให้กับประเทศกว่า 2.2 แสนล้านบาท การจ้างงาน 

350,000 คน และในปี พ.ศ. 2553 สามารถส่งออกได้กว่า 8 

หมื่นล้านบาท อย่างไรก็ตาม การนำเข้ายังคงค่อนข้างสูงกว่า 

8.3 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้เกิดการขาดดุลทางการค้ากว่า 3 

พันล้านบาท ท้ังน้ี เน่ืองจากอุตสาหกรรมพลาสติกประสบปัญหา 

การชะลอตัวของการเติบโต ความสามารถในการพัฒนาอยู่ใน 

เกณฑ์ต่ำ การพัฒนาไม่ทันกับการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรม

ต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยรวมของ 

ประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ 

โดยเร่งด่วน โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและ

ขนาดย่อม ที่ ไม่สามารถปรับตัวตอบสนองต่อการแข่งขัน 

ได้ด้วยตนเอง ในการน้ี กระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมกับ 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง จัดทำยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 

หลัก ได้แก่ การพัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการ การเพิ่ม 

ความสามารถทางการตลาด และการสร้างฐานข้อมูล 

สถาบันพลาสติก
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Houseware
Footware

Agriculture

Others

Construction

Packaging

EE & Appliances

Vehicles

Medical Devices

Recreation

20,541 ลานบาท (9%)

5,389 ลานบาท (2%)

7,868 ลานบาท (4%)

33,304 ลานบาท (15%)

85,116 ลานบาท (38%)

39,551 ลานบาท (18%)

23,129 ลานบาท (10%)

221,479 ลานบาทมูลคาของอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติก

580 ลานบาท (0.3%)

4,189 ลานบาท (2%)

1,812 ลานบาท (1%)

Note : as of June 10
Source : PTIT, Industry Survey

เพื่อผลักดันให้ “ไทยเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมแปรรูป 

ผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงในภูมิภาคอาเซียน  

และสนับสนุนการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม 

ตอ่เนือ่งตา่งๆ ของไทยอยา่งยัง่ยนื ภายในป ีพ.ศ. 2559” 

โดยมีแผนงานโครงการเร่งด่วน ในระยะ 5 ปี ประกอบด้วย 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์  เทคโนโลยีและการจัดการ 

การพัฒนาบุคลากร การเสริมสร้างศักยภาพทางการตลาด 

และการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและวิเคราะห์เชิงลึก ทั้งนี้ ได้

กำหนดเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกใน

ช่วง 5 ปี (ปี 2555-2559) ประกอบด้วย การเพิ่มปริมาณ

การผลิตเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี จาก 3.18 ล้านตัน เป็น 

4.48 ล้านตัน มูลค่าการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ต่อปี จาก 

2.2 แสนล้านบาท เป็น 3.33 แสนล้านบาท ยกระดับ 

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม

สูงขึ้น

 เพื่อให้แผนงานโครงการต่างๆ ที่กำหนดตาม 

ยุทธศาสตร์ฯ ได้รับการผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  

ภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการ 

แข่งขันอย่างจริงจังและต่อเน่ือง การดำเนินงานสามารถบรรลุ 

เป้าหมายที่กำหนด จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้ง “สถาบัน 

พลาสติก” ในรูปแบบองค์กรอิสระ เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อ

นการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของไทยโดยมุ่งหวังให้มี

การทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา 

และเอกชนที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้  กระทรวงอุตสาหกรรม 

โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้นำเสนอคณะ 

รัฐมนตรีพิจารณาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 คณะ 

รัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบในหลักการยุทธศาสตร์การ 

พัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกและการจัดตั้ งสถาบัน 

พลาสติก ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ซึ่งขณะนี้ได้

มีการจัดตั้งสถาบันพลาสติก และร่างระเบียบของสถาบัน 

พลาสติกเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ได้คัดสรร 

ผู้อำนวยการสถาบัน แล้วโดยจะเริ่มงานได้ในวันที่ 1 

กันยายน 2554 





การพัฒนาอุตสาหกรรม

อาหารฮาลาลไทย ไปสู่ตลาดโลก

 อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลถือว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีน่าสนใจอย่างมากสำหรับประเทศไทย 

เนื่องจากมูลค่าตลาดที่ค่อนข้างสูงและกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2552 ตลาด 

อาหารฮาลาลในกลุ่มประเทศมุสลิม หรือกลุ่มประเทศท่ีเป็นสมาชิกองค์การการประชุมอิสลาม 

(Organization of Islamic Conference: OIC) มีมูลค่าสูงถึง 88,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

และมีอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 18 ต่อปี 
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	 นอกจากนี้ความนิยมอาหารฮาลาลของกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ใช่มุสลิมที่

เพิ่มมากขึ้นยังเป็นแรงผลักดันให้อุตสาหกรรมนี้เป็นที่จับตามองของหลายประเทศ 

	รวมถึงประเทศไทย	ซึ่งมีความพร้อมด้านวัตถุดิบ	ด้านเทคโนโลยีการแปรรูป	

และด้านมาตรฐานการผลิต

 อย่างไรก็ตาม หากพูดถึงอุตสาหกรรมอาหาร 

ฮาลาลคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าประเทศมาเลเซียเป็นประเทศ

หนึ่งที่มีความโดดเด่นในเร่ืองภาพลักษณ์ของสินค้าฮาลาล  

เน่ืองจากมีความชัดเจนของนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุน 

และพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ดังนั้น สำนักงาน 

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงจัดทำการศึกษาวิจัยเรื่อง  

“วิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลมาเลเซีย

และแนวทางดำเนินกลยุทธ์ของไทย” ภายใต้โครงการ 

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อุตสาหกรรม

อาหาร ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ใน 

การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทยไปสู่ตลาดโลก 

ภายใต้วิสัยทัศน์ “ตลาดโลกเชื่อมั่นและยอมรับอาหาร 

ฮาลาลไทย” ประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 5 ด้าน คือ  

1. ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ การผลักดันยุทธศาสตร์

การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการ 

ฮาลาล พ.ศ. 2553-2557 ไปสู่ระดับปฏิบัติจริง การจัดทำ

กลไกและระบบบริหารจัดการการติดตามและประเมินผล 

การทำงานอย่างต่อเนื่องและการสร้างเครือข่ายความ 

ร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2. ด้านการพัฒนา 

บคุลากร ไดแ้ก ่การพฒันาทกัษะวชิาชพีของทัง้แรงงานเดมิที่

มอียูใ่นภาคอตุสาหกรรมและแรงงานใหม ่ การพฒันาความ 

เช่ียวชาญของบุคลากรท้ังในสาขาสหวิชาและสาขาเฉพาะด้าน 

และการพัฒนากลุ่ม SMEs 3. การสร้างองค์ความรู้ ได้แก่ 

การสรา้ง R&D การจดัทำฐานขอ้มลูฮาลาลและระบบการจดั 

เก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ในรูปแบบของ One Stop Unit    

4. ดา้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน ไดแ้ก ่การจดัหาและสรา้ง 

ระบบแหลง่เงนิทนุและแหลง่วตัถดุบิฮาลาลทีส่ามารถเขา้ถงึ 

ไดง้า่ย   การจดัหาและปรบัปรงุระบบสาธารณปูโภคและระบบ  

ขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ และการปรับปรุงกฎระเบียบมาตรฐาน 

ต่างๆ และ 5. ด้านการพัฒนาการตลาด ได้แก่ การสร้าง 

ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นให้แก่อาหารฮาลาลไทย  

การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารฮาลาล การพัฒนา 

ให้ไทยเป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาล การสร้างความ 

หลากหลายของสินค้าอาหารฮาลาล การคัดสรร Thailand  

Halal Product Champion และการสร้างเครือข่ายผู้

นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายในแต่ละตลาดกุญแจสำคัญ 

ของการเป็นหนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล  

คือ การรักษาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้า ตลอด 

จนการพัฒนาสินค้าให้มีความแตกต่างเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ 

กับผลิตภัณฑ์และเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค ทั้งนี้   

ภาครัฐจำเป็นต้องเร่งปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศให้

สามารถอำนวยความสะดวกและเอื้อประโยชน์ต่อภาค 

ธรุกจิ โดยเฉพาะดา้นโลจสิตกิส ์ซึง่เปน็ตน้ทนุทีไ่ทยเสยีเปรยีบ 

ประเทศคู่แข่งมาก ส่วนผู้ประกอบการจำเป็นต้องศึกษา 

พฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละตลาดให้เข้าใจอย่างถ่องแท้  

เพื่อให้สามารถเข้าถึงตลาดได้หลากหลายช่องทางและ 

ขจัดอุปสรรคทางการค้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

“
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร

 อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร	 เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อภาคการ 

ผลิตในห่วงโซ่อุปทาน	 และเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกิดขึ้นมาควบคู่กับอุตสาหกรรม 

อาหารของประเทศ	การพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารจะส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหาร 

เติบโตได้อย่างเข้มแข็งไปพร้อมๆ	กัน	เนื่องจากบรรจุภัณฑ์มีความสำคัญไม่เฉพาะเพียงการ 

บรรจุ	และปกป้องอาหารภายในเท่านั้น	แต่บรรจุภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการออกแบบยังสามารถ 

ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค	 โดยเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการส่งเสริมการขายของผู้จำหน่าย 

อาหาร	รวมไปถึงการเพิ่มความสะดวกในการใช้	และการสื่อสารข้อมูลจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค 

ได้อย่างกว้างขวางอีกด้วย
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 ปัจจุบันตลาดบรรจุภัณฑ์อาหารในประเทศ มีมูลค่า 

ตลาดโดยรวมประมาณ 86,000 ล้านบาท สามารถแบ่งตาม 

ประเภทของวัสดุหลักที่ใช้ในการผลิตเป็น 4 ประเภท 

คือ บรรจุภัณฑ์โลหะประมาณ 30,000 ล้านบาท 

บรรจุภัณฑ์พลาสติกประมาณ 30,000 ล้านบาท 

บรรจภุณัฑแ์กว้ประมาณ 16,000 ลา้นบาท และบรรจภุณัฑ ์

กระดาษประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยมีอัตราการ 

ขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรม 

บรรจภุณัฑอ์าหาร มคีวามจำเปน็ทีต่อ้งพฒันาตนเองในมติิ 

ต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการพัฒนา 

ของอุตสาหกรรมอาหาร ให้เป็นอุตสาหกรรมสนับสนุน 

ท่ีมีความพร้อม เป็นอุตสาหกรรมท่ีสามารถสร้างคุณค่า 

(Value Creation) ให้กับผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุอยู่ 

ภายในบรรจุภัณฑ์ และเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความมั่นใจให้

กับผู้บริโภคด้านความสะอาดและปลอดภัย 

 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นถึง 

โอกาสของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร จึงได้ดำเนิน 

โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม 

บรรจุภัณฑ์อาหาร เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานภาพการ 

แข่งขัน และกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนา 

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารของไทย ซึ่งจะนำไปสู่  

วิสัยทัศน์ “บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยสร้างสรรค์ 

นวัตกรรม เชื่อมโยงอุตสาหกรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม”  

โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโตไปในทิศทางท่ีเหมาะสม 

ประกอบด้วย การสร้างสมดุลจากแรงผลักดัน 3 ประการ  

คือ ด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมุ่งเน้น 

พฒันาอตุสาหกรรมใหม้คีวามเขม้แขง็ดา้นการผลติ เริม่ตน้ 

จากการพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตและบุคลากรด้าน 

การออกแบบเชิงโครงสร้างให้เพียงพอต่อความต้องการ  

รวมถึงการพัฒนาให้ผู้ผลิตมีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ  

ก า ร พั ฒ น า ต ล อ ด ส า ย โ ซ่ อุ ป ท า น ที่ เ ชื่ อ ม โ ย ง ก ลุ่ ม 

อุตสาหกรรมและการวิจัยในอุตสาหกรรม การพัฒนา 

เทคโนโลยีการผลิตในด้านต่างๆ เช่น การเพิ่มผลิตภาพเพื่อ 

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน การลดพลังงานและ 

วตัถดุบิใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ตลอดจนดา้นมาตรฐาน  

ที่ต้องพัฒนาอุตสาหกรรมโดยการสร้างความตระหนักต่อ 

ความสำคัญและความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อ 

ยกระดับมาตรฐานการผลิต และมาตรฐานสำหรับอาหาร 

 นอกจากนี ้ในสว่นยทุธศาสตรเ์ชงิรกุ จะเรง่พฒันาให ้

บรรจภุณัฑอ์าหารของไทยสามารถสรา้งคณุคา่ และปรบัตวั

ใหท้นัตอ่สถานการณแ์ละกฎระเบยีบใหม่ๆ  ทีก่ำลงัจะเกดิขึน้ 

การพฒันาใหบ้รรจภุณัฑม์คีวามทนัสมยั มคีณุสมบตัทิีด่ขีึน้ 

รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่ 

ภายในประเทศ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมของบรรจุภัณฑ์อาหาร 

ตลอดจนสรา้งความตระหนกัใหกั้บผู้บริโภคในด้านส่ิงแวดล้อม 

ซ่ึงจะก่อให้เ กิดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อ า ห า ร ที่ เ ป็ น 

ผลิตภัณฑ์สีเขียวสร้างจุดเด่นทางด้านนวัตกรรม ความสามารถ 

ในการแข่งขัน และสร้างความย่ังยืนบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจ

สีเขียวอย่างสมดุล



ยุทธศาสตร์
การพัฒนาอุตสาหกรรมยา

 อุตสาหกรรมยาในประเทศ เป็นอุตสาหกรรมที่ผลิต 

เพื่อตอบสนองตลาดภายในเป็นหลัก แต่สามารถสร้างรายได้ 

จากการส่งออกให้กับประเทศได้ด้วย อย่างไรก็ตามปัจจุบัน 

ผูผ้ลติตอ้งเผชญิกบัอปุสรรคตา่งๆ เชน่ ยานำเขา้จากตา่งประเทศ 

มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การแข่งขันอย่างรุนแรงในตลาด 

ส่งออกหลัก และการปรับตัวเข้าสู่มาตรฐานการผลิตยาที่สูงขึ้น 

อยา่งไรกต็ามอตุสาหกรรมยายงัมโีอกาสเตบิโต จากการทีผู่ผ้ลติ 

ยาข้ามชาติได้ใช้นโยบาย Outsourcing มายังเอเชียมากขึ้น  

รวมถึงยาสิทธิบัตรหลายตัวกำลังหมดอายุลง ซึ่งสำนักงาน 

เศรษฐกจิอตุสาหกรรมไดต้ระหนกัถงึโอกาสและอปุสรรคดังกล่าว  

จึงได้ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมยาขึ้น  

เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมยาของไทย 

ให้มีศักยภาพ อยู่รอด และสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมยา มีระยะเวลา 

5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2559 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาอุตสาหกรรมยาในภาพรวม และตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

ยาสำคัญจำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ ยาชื่อสามัญแผนปัจจุบัน 

เภสัชเคมีภัณฑ์ ยาชีววัตถุ และยาแผนโบราณ/สมุนไพร 

ซ่ึงมีมาตรการหลัก  ๆในการพัฒนาอุตสาหกรรมยา ได้แก่ การสง่เสรมิ 

การผลติยาใหไ้ดม้าตรฐานสากล การสง่เสรมิ การวจิยัและพฒันา 

การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยี 

สารสนเทศ และการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการ 

พัฒนาอุตสาหกรรม 

 การดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะส่งผล

ให้มีทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยาของประเทศไทยที่ 

ชัดเจน อันจะช่วยพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาใน  

ประเทศให้เติบโต และมีศักยภาพ ตลอดจนเกิดบูรณาการร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการกำหนดนโยบาย 

และมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของ 

อุตสาหกรรมยาในทิศทางเดียวกัน 





สถาบันพัฒนาผลิตภัณฑ์
ยางและไม้ยางพารา

 ปัจจุบันประเทศไทยผลิตยางธรรมชาติได้มากเป็นอันดับ 1 ของโลก แต่ยังเป็นการ 

ส่งออกในรูปของยางแปรรูปขั้นต้น เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางใน 

ประเทศไทยยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร ส่วนใหญ่ยังเป็นโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก ขาดความ 

พรอ้มดา้นเทคโนโลยกีารผลติ ขอ้มลูขา่วสารดา้นการตลาดตลอดจนความพรอ้มของบคุลากร ดงันัน้ 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 ให้จัดตั้งสถาบันพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยาง 

พาราขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและ 

ไม้ยางพารา ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราของประเทศไทย ใหเ้ตบิโต 

อยา่งมปีระสทิธภิาพและสามารถแขง่ขนัไดใ้นระดบัโลก โดยสถาบนัฯ จะเปน็หนว่ยงานหลกัในการ

วจิยัและพฒันา ถา่ยทอดองคค์วามรูเ้ทคโนโลยแีละสรา้งนวตักรรมในการสง่เสรมิและสนบัสนนุการ 

สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราอย่างเป็นระบบและมีความหลากหลายต่อเน่ือง ท้ังน้ี  

เป็นการดำเนินการต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมยางในขั้นกลางน้ำและปลายน้ำ โดยเชื่อมโยงกับ 

การพัฒนายางต้นน้ำตามยุทธศาสตร์พัฒนายางพารา พ.ศ. 2552–2556 ของกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 
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ยุทธศาสตร์

การพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก

 ปัจจุบันอุตสาหกรรมเซรามิกไทยต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ	 อย่างมากมายทั้งด้านราคา 

น้ำมัน	ราคาก๊าซ	อัตราดอกเบี้ย	ความไม่แน่นอนทางการเมือง	ภาวะเศรษฐกิจโลก	การขาดแคลนแรงงาน	

ผลกระทบจากการจัดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ	การกำหนดมาตรฐานและมาตรการ	

ด้ านสิ่ งแวดล้อมของประเทศคู่ค้ า 	 รวมทั้ งยั งไม่มียุทธศาสตร์ที่ จะนำมาใช้ ในการพัฒนา 

อุตสาหกรรมเซรามิก	 ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเซรามิกไทยเริ่มลดลง	

ดังนั้น	สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจึงได้ดำเนินโครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม 

เซรามิกขึ้นในปี	 2553	 ซึ่งผลจากการดำเนินโครงการฯ	 ได้กำหนดยุทธศาสตร์	 และกลยุทธ์ในการ 

พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกไว้ทั้งในระดับภาพรวมและรายสาขาผลิตภัณฑ์	 ภายใต้วิสัยทัศน์	 “ผู้ผลิต	

ขนาดกลาง	และเล็กในอุตสาหกรรมเซรามิกไทยมุ่งสู่นวัตกรรมการผลิตเซรามิกเชิงสร้างสรรค์และเป็น 

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมในปี	พ.ศ.	2563”	ซึ่งยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเซรามิก	ประกอบด้วย
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01. ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเซรามิกในภาพรวม
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความรู้ให้กับ 

ผู้ประกอบการ มีกลยุทธ์ที่สำคัญ คือ การพัฒนา 

สารสนเทศสำหรบัอตุสาหกรรมเซรามกิ สรา้งระบบตดิตาม 

และจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีหน่วยงานที่ 

ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก 

ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากระบวนการผลิต 

ท่ีมีผลิตภาพสูงข้ึนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม มีกลยุทธ์ 

ท่ีสำคัญ คือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้เทคนิคต่างๆ  

ในการปรบัปรงุประสทิธภิาพกระบวนการผลติ และสง่เสรมิ

และสนบัสนนุใหม้กีารวจิยัและพฒันากระบวนการผลติทีม่ี

ประสิทธิภาพสูงขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถใน 

การสร้างมูลค่าเพ่ิม มีกลยุทธ์ท่ีสำคัญคือส่งเสริมให้มีการสร้าง 

บุคลากรที่มีความรูใ้นการนำคอมพวิเตอร์มาประยกุต์ใช้ใน 

กระบวนการออกแบบ การผลิตและการตกแต่งผลิตภัณฑ์ 

เซรามกิ และเสรมิสรา้งความรูแ้ละทกัษะดา้นการออกแบบ

ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเซรามิก

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างช่องทางการจัด 

จำหน่าย มีกลยุทธ์ที่สำคัญ คือ ส่งเสริมให้มีการสร้าง 

ช่องทางจัดจำหน่ายใหม่ และสร้างภาพลักษณ์และการ 

ประชาสัมพันธ์

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก
รายผลิตภัณฑ์ 
 ซึ่ งสรุปยุทธศาสตร์ในแต่ละผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้ 

ผลิตภัณฑ์กระเบ้ืองเซรามิก และเคร่ืองสุขภัณฑ์

 ยุทธศาสตร์ : การพัฒนามาตรฐานการตรวจ 

สอบคุณภาพผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิกและเครื่อง 

สุขภัณฑ์ มีกลยุทธ์ที่สำคัญ คือ การปรับปรุงมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิก และเครื่องสุขภัณฑ์ให้มีการ 

ตรวจสอบคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากลและประกาศ 

ใช้เป็นมาตรฐานบังคับ ซ่ึงเป็นการสร้างกลไกในการตรวจสอบ 

คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตในประเทศและนำเข้ามา 

จำหน่ายในประเทศ

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร และของประดับ 

ตกแต่ง

 ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเมืองหัตถกรรมเซรามิก 

มีกลยุทธ์ที่สำคัญ คือการสร้างเอกลักษณ์เมือง 

หัตถกรรมเซรามิก พัฒนามาตรฐานสินค้าหัตถกรรม 

เซรามิกและประชาสัมพันธ์และสร้างช่องทางการจำหน่าย 

สินค้าหัตถกรรมเซรามิก ให้เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีมีการผลิต

ผลิตภัณฑ์ เซรามิก โดยการสร้างสรรค์และพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ ด้วยการใช้เครื่องหมายการค้า 

ท้องถิ่น (Local Brand)  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกดังกล่าว  

จะเป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกให้มีความ

เข้มแข็ง เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีศักยภาพและ  

ขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีการค้าโลกได้





ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
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 อุตสาหกรรมส่ิงพิมพ์เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการ 

เชื่อมโยงครบวงจรของการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ  

และการมีนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 

สินสาคร ส่งผลด้านบวกต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน  

อีก ท้ัง ปัจ จุ บัน คุณภาพงานพิมพ์ของไทย จัดอ ยู่ใน 

ระดับสากล ทำให้ต่างชาติเล็งเห็นถึงศักยภาพความ 

พร้อมในด้านงานพิมพ์ของไทย จึงเป็นช่องทางให้อุตสาหกรรม 

ส่ิงพิมพ์ขยายตัวทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อีก 

มาก อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ยังคงมีปัญหา 

ด้านความสม่ำเสมอของคุณภาพงานพิมพ์ การแข่งขันกัน 

ด้ว ย ต้น ทุน แ ล ะ ร า ค า ร ว ม ท้ัง ก า ร เ ผ ชิญ กับ ปัญ ห า 

หลายๆ ด้าน ได้แก่ การพัฒนาเทคโนโลยีโดยเฉพาะระบบ 

คอมพิวเตอร์และดิจิตอล ที่เข้ามาแทนที่การใช้สิ่งพิมพ์ 

การขาดแคลนบุคลากร และศักยภาพของคู่แข่งขันใน 

ภูมิภาค อาทิ สิงคโปร์ ฮ่องกง จีน ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  

รวมทั้งกระแสด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อความ 

สามารถด้านการผลิตและขีดความสามารถในการ 

แข่งขันของไทย

 ดังน้ัน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึง

ได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์  

เพื่อให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีแนวทางการดำเนินงาน 

และทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ของไทยที่ 

ชัดเจน โดยได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

อุตสาหกรรมส่ิงพิมพ์ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ส่ิงพิมพ์เชิงรุก ประกอบด้วย การพัฒนาประสิทธิภาพ 

และเพ่ิมผลผลิตของผู้ผลิต การพัฒนาความร่วมมือ 

ในห่วงโซ่ อุปทาน การเพ่ิมมูลค่าสินค้าด้านการ 

ออกแบบและการพัฒนาเ น้ือหาโดยเฉพาะกลุ่ม 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเภทส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น หนังสือ 

รวมทั้งการส่งเสริมการส่งออก ทั้งนี้  การพัฒนา 

บุคลากรและองค์ความรู้จะเข้ามาเสริมให้อุตสาหกรรม 

ส่ิงพิมพ์เข้มแข็งขึ้น ด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกร  

การพิมพ์ และช่างปรับปรุงเครื่องจักร การส่งเสริม 

การรวมกลุม่แบบคลสัเตอร ์การวางมาตรฐานสนิคา้และ 

กระบวนการจัดทำมาตรฐาน และการวิจัยและพัฒนา 

โดยเฉพาะระบบการจัดการสี เทคนิคการพิมพ์ และ 

กระบวนการพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะ 

พัฒนาผู้ผลิตให้มีศักยภาพในการแข่งขันต่อไป
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ภาวะอุตสาหกรรมภาพรวมปี 2553 

และแนวโน้มปี 2554
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จำกัดเฉพาะบางประการท่ีอาจจะกระทบต่อการขยายตัว

ของอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ต้นทุน 

ราคาวัตถุดิบ ได้แก่ ฝ้ายที่ราคาในตลาดโลกเพิ่มขึ้น 

ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรม

ที่ใช้แรงงานมาก โดยแรงงานจำนวนหนึ่งได้กลับเข้าสู่ภาค 

เกษตรกรรมที่ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงอย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะยางพารา มันสำปะหลัง อ้อย เป็นต้น หรือ 

ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับท่ีราคาทองคำใน 

ตลาดโลกซ่ึงเป็นวัตถุดิบยังมีความผันผวนอยู่มาก 

 จากท่ีกล่าวในข้างต้น ในปี 2554 ภาคอุตสาหกรรม 

จะพบปัจจัยเส่ียงด้านต้นทุนการผลิตท่ีจะสูงข้ึนจากค่าแรง  

ต้นทุนวัตถุดิบที่มีแนวโน้มสูงขึ้นและปัญหาการขาดแคลน 

แรงงาน นอกจากนี้ในส่วนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

ที่แม้จะชัดเจนขึ้น แต่ยังคงมีความเปราะบางอยู่โดยปัจจัย 

เสี่ยงต่อการฟื้นตัวในระยะต่อไปยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะใน 

กลุ่มประเทศที่ เป็นตลาดส่งออกหลักของไทย อาทิ  

สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และประเทศญี่ปุ่น รวมถึงแรง 

กดดันจากปัญหาฐานะทางการคลังที่พร้อมจะสั่นคลอน 

ระดับความน่าเชื่อถือในบางประเทศด้วย

 นอกจากน้ี ปัจจัยเส่ียงอีกหน่ึงประการท่ีสำคัญท่ี 

นับวนัจะทวคีวามรนุแรงและดเูหมอืนจะสง่ผลเขา้ใกลต้วัเรา 

มากขึน้ กค็อื ปญัหาภยัธรรมชาต ิไมว่า่จะเปน็ปญัหาวาตภยั 

อุทกภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหวรวมถึงสึนามิ  โดยล่าสุด 

ก็คือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิในญี่ปุ่น และ 

เหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่มในหลายพ้ืนท่ีของประเทศ

ไทยตั้งแต่ช่วงปี 2553 ที่ผ่านมา และในช่วงมีนาคม-

เมษายน 2554 ทั้งนี้ไม่ว่าภัยธรรมชาติจะมาในรูปแบบใด 

ก็ส่งผลกระทบในทุกภาคส่วน รวมถึงภาคเศรษฐกิจและ 

ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม

 สถานการณ์การผลิตในภาคอุตสาหกรรมซึ่งวัดจากดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรมในปี 2553 ขยายตัวได้ดีที่ร้อยละ 14.5 

ถือได้ว่ามีการฟื้นตัวที่ดีหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกในช่วงปี 

2551 เป็นต้นมาที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในปี 2552 

หดตัวหรือติดลบไปถึงร้อยละ 7.2

 ทัง้นีก้ารขยายตวัของดชันฯี ทีร่อ้ยละ 14.5 ดงักลา่ว 

ถือเป็นปีท่ีมีการขยายตัวสูงท่ีสุดนับต้ังแต่ท่ีกระทรวง 

อุตสาหกรรมโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือ 

สศอ. ได้เริ่มจัดทำดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในปี 2543  

ในส่วนของอัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยในปี 2553 

อยู่ที่ระดับร้อยละ 63.42 เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ที่อยู่ที่ร้อยละ 

56.09 ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

 ที่มีการฟื้นตัวที่ดีหลังจากวิกฤติ เศรษฐกิจโลก ทั้งนี้เมื่อ  

พิจารณาในอุตสาหกรรมรายสาขาที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิต   

อตุสาหกรรมในภาพรวมมกีารขยายตวัดใีนป ี2553 ทีส่ำคญั 

ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ 

และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

 ในปี 2554 คาดการณ์ว่าการขยายตัวของภาวะ 

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยซ่ึงวัดจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

จะชะลอลงจากฐานตัวเลขที่สูงในปี 2553 โดยอัตราการ 

ขยายตัวจะอยู่ที่ร้อยละ 6.0 - 8.0 เท่ากับการคาดการณ์ 

เมื่อช่วงปลายปี 2553 ทั้งนี้ทิศทางของอุตสาหกรรมในปี 

2554 โดยภาพรวมยังคงขยายตัวดี โดยเฉพาะกลุ่มที่เน้น 

การส่งออกเป็นหลักแต่ก็มีบางกลุ่มที่อาจต้องเผชิญกับ 

ข้อจำกัดในการเติบโต โดยมีปัจจัยบวกที่ส่งผลดีต่อการ 

ขยายตัว ได้แก่ เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว 

ชัดเจน การขยายการลงทุนท้ังจากความต้องการของตลาด 

ต่างประเทศท่ีปรับตัวดีข้ึนและการย้ายฐานการผลิตบางส่วน 

มาไทย รวมถึงตลาดเกิดใหม่และอาเซียนท่ียังมีทิศทาง 

การขยายตัวดี ท้ังน้ีอุตสาหกรรมหลักท่ีเน้นการส่งออกเป็นหลัก 

อาท ิยานยนต ์เครือ่งใชไ้ฟฟา้และอเิลก็ทรอนกิส ์สิง่ทอตน้นำ้ 

ผลิตภัณฑ์ยาง รวม ถึงอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบในประเทศ 

เช่นอุตสาหกรรมอาหาร ยังคงมีการเติบโตที่ดี  

 ในขณะเดียวกันบางกลุ่มอุตสาหกรรมอาจจะมีข้อ 





อุตสาหกรรมพลาสติก

ภาวะอุตสาหกรรมปี 2553 

 การบริโภค

 - การปรบัตวัดขีึน้ของอตุสาหกรรมตา่งๆ สง่ผลดตีอ่การบรโิภคพลาสตกิเพิม่ขึน้ ดงัจะเหน็ไดจ้ากตวัเลขการสง่ออก 

รถยนต์และชิ้นส่วนที่เพิ่มขึ้น อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวในตลาดส่งออก

 - ความต้องการภายในประเทศขยายตัวโดยเฉพาะอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน 

สายสีแดง

 - ภาวะการณ์หลังน้ำท่วม ผู้ประสบภัยต้องการสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น

 การส่งออก

 - การส่งออกยังคงดีอย่างต่อเนื่อง แต่มีปัจจัยสำคัญที่ควรระวังจากปัญหาเศรษฐกิจของยุโรป

 - การแข็งค่าของเงินบาทส่งผลให้มูลค่าการส่งออกลดลงในไตรมาสที่ 4 และคาดการณ์ว่าค่าเงินบาทน่าจะแข็งค่า

มากขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อมูลค่าส่งออกลดลงอย่างต่อเนื่อง

 การนำเข้า

 - มกีารนำเขา้ตอ่เนือ่ง เปน็ผลมาจากความเชือ่มัน่ของการบรโิภคทีด่ขีึน้ และอตัราแลกเปลีย่นทีแ่ขง็คา่ขึน้เปน็ผลดทีี ่

ทำให้นำเข้าสินค้าในราคาถูกลง จึงมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อบริโภคเพิ่มขึ้น

 

แนวโน้มอุตสาหกรรมปี 2554

 - จากการคาดการณอ์ตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิโลกทีจ่ะมกีารปรบัลดลงในป ี2554 ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากวกิฤติ 

เศรษฐกิจของยุโรป จะส่งผลต่อการส่งออกของไทย

 - ค่าเงินบาทที่แข็งค่า หากไม่มีมาตรการใดมาช่วยอาจมีผลกระทบรุนแรงต่อผู้ส่งออกของไทย

 - แตท่ัง้นีม้าตรการกระตุน้การใชจ้า่ยของรฐับาลในการปรบัปรงุซอ่มแซมสาธารณปูโภคตา่งๆ หลงัจากปญัหานำ้ทว่ม 

คลี่คลาย คาดว่าน่าจะมีการใช้จ่ายมากพอสมควร

มาตรการหรือโครงการที่สำคัญที่กระตุ้นและขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมพลาสติก

 - การจดัตัง้สถาบนัพลาสตกิทีจ่ะเปน็ศนูยก์ลางความเชือ่มโยงของภาครฐั เอกชน ภาคการศกึษา รวมถงึหนว่ยงานตา่งๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาอตุสาหกรรมอยา่งมปีระสทิธภิาพ ตอ่เนือ่งเปน็รปูธรรมและมคีวามยัง่ยนืมากขึน้ โดยจะเปน็ 

แหลง่รวบรวมขอ้มลูทีส่ำคญัของอตุสาหกรรม วเิคราะหส์ถานการณ ์จดัทำรายงาน รวมถงึการเขา้ไปชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการ 

พลาสติกที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในการผลิต และการตลาด เพื่อให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับตลาดสากลได้
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ภาวะอุตสาหกรรมปี 2553

 ในปี 2553 มีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง โดยดัชนี 

ผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปรับตัว 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 17 เมือ่เทยีบกบัปกีอ่น และมมีลูคา่การสง่ออก 

53,317 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เมื่อเทียบ 

กับปีก่อน โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุกตลาด ตลาดสำคัญที่ 

มีสัดส่วนมากที่สุดได้แก่ ตลาดอาเซียน รองลงมาคือจีน 

และสหภาพยุโรป 

 อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้ามีการขยายตัวได้ดีท้ังการ 

ผลติและการสง่ออก ดชันผีลผลติเพิม่ขึน้รอ้ยละ 23 ตามการ 

ฟืน้ตวัของเศรษฐกจิและความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้ทัง้ตลาดใน  

ประเทศและส่งออก โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศมีดัชนีผล 

ผลติเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 69  ตามการเตบิโตของอสงัหารมิทรพัย ์

ประกอบกับราคาที่ถูกลงกว่าเดิม จากการยกเลิกการเก็บ

ภาษีสรรพสามิต  รวมถึงการส่งออกยังขยายตัวได้อีกถึง

ร้อยละ 36 ซึ่งเป็นการขยายตัวในทุกตลาด  รองลงมาคือ 

เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า  

กล้องถ่าย TV VDO และตู้เย็น ที่การส่งออกการปรับตัว 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 27 และ 31 ตามลำดับ 

 โครงสร้างตลาดส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า 3 อันดับ 

แรก ประกอบด้วย อาเซียน ญี่ปุ่น และ EU โดยคิดเป็น 

สัดส่วนร้อยละ 47 และทั้ง 3 ตลาดมีการขยายตัวค่อน 

ขา้งมากถงึรอ้ยละ 26, 31, 22 ตามลำดบั และยงัมอีอสเตรเลยี 

ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 

ร้อยละ 37 จากผลของการเปิดการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย 

และอาเซียน-ออสเตรเลีย

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 

เช่นกัน โดยดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เมื่อเทียบ 

กับปีก่อน โดยเฉพาะ Semiconductor IC และ HDD 

ดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 35, 30, 14 ตาม  

ลำดับ และมูลค่าการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในปี  

2553 มีมูลค่า 33,046 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับ 

ปีก่อน ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเนื่องจาก 

ปริมาณการส่ังซ้ือเร่ิมกลับเข้ามา โดยเฉพาะตลาดหลัก

อย่างสหรัฐอเมริกา และจีน เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ 

โดยรวมเริ่มกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง  รวมถึงเศรษฐกิจ 

ของประเทศคู่ค้าอื่นๆ ปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน ประกอบกับ 

ความต้องการสินค้าไอทีรุ่นใหม่ๆ ที่มีการเปิดตัวมากขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง

แนวโน้มอุตสาหกรรมปี 2554

 ในป ี2554 คาดวา่อตุสาหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟา้และ 

อิเล็กทรอนิกส์ยังคงขยายตัวได้ แต่มีอัตราการขยายตัวที่ไม่

สูงมากนักเมื่อเทียบกับปี 2553 โดยอุตสาหกรรมเครื่องใช้ 

ไฟฟ้าคาดว่าจะปรับตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12 เน่ืองจากการปรับตัว 

เพิ่มขึ้นของเครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมเพรสเซอร์และ 

ตู้เย็นท้ังตลาดในประเทศ ตลาดส่งออกหลักอย่างอาเซียน 

และตลาดใหมอ่ยา่งออสเตรเลยี ซึง่จะสง่ผลใหส้นิคา้เครือ่งใช ้

ไฟฟ้าปรับเพิ่มขึ้น ส่วนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คาดว่า 

จะปรับตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 เน่ืองจากความต้องการสินค้า 

ไอทีใหม่ๆ ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่มีปัจจัยเสี่ยงทาง 

ดา้นการฟืน้ตวัทางเศรษฐกจิของ EU สหรฐัอเมรกิา และญีปุ่น่ 

ที่มีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูง ซึ่งจะส่งผลให้การซื้อ 

สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ลดลงได้

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 





อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
ภาวะอุตสาหกรรมปี 2553

 สถานการณ์เหล็กโดยรวมในปี 2553 เมื่อเทียบกับ 

ระยะเดียวกันของปีก่อน  พบว่าการผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 

7.60 ความต้องการใช้ในประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.71 สำหรับ

มูลค่าและปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.71 และ 31.13 

ตามลำดับ  เนื่องจากการขยายตัวของในภาคอุตสาหกรรมการ 

ผลิตโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้

ไฟฟ้า ซึ่งมียอดการผลิตขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ที่มี 

มูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ 

ปกีอ่น  ไดแ้ก ่เหลก็แผน่เคลอืบโครเมยีม เพิม่ขึน้รอ้ยละ 113.02 

รองลงมาคือ เหล็กแผ่นบางรีดร้อนชนิดผ่านการกัดล้างและชุบ 

น้ำมัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 102.13 สำหรับมูลค่าและปริมาณ 

การส่งออกเหล็กและเหล็กกล้าในปี 2553 มีจำนวนประมาณ  

45,776 ล้านบาท และ 1,555,043 เมตริกตัน  โดยมูลค่า 

และปริมาณการส่งออก เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.48 และ 17.86   

ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการส่งออกลดลงมากที่สุดในช่วงนี้เมื่อ 

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ เหล็กแท่งแบน (Slab) 

ลดลงร้อยละ 80.46 และเหล็กแผ่นบางรีดร้อนชนิดผ่านการ 

กัดล้างและชุบน้ำมัน ลดลงร้อยละ 50.70 

แนวโน้มอุตสาหกรรมปี 2554

 สำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในปี 2554 คาด 

ว่าจะสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่องเนื่องจากทั้งภาคการก่อสร้าง 

และภาคการผลติคาดวา่จะขยายตวัได ้แมว้า่แนวโนม้เศรษฐกจิ 

โลกจะยงัอยูภ่ายใตค้วามผนัผวนและปญัหาคา่เงนิโดยภาคการ

กอ่สรา้งมโีอกาสใหม่ๆ  จากการลงทนุของภาครฐัโดยเฉพาะการ 

ลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐานตา่งๆ ทีใ่นป ี2553 มกีารเปดิประมูลและ 

เตรียมงานก่อสร้าง ขณะท่ีภาคการผลิต อุตสาหกรรมยานยนตจ์ะเปน็ 

อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่คาดว่าจะขยายตัวได้ในอัตราที่สูงมาก 

จากการผลิต Eco-car ของหลายบริษัท ส่วนกลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องคาดว่าอาจอยู่ในระดับที่ 

ทรงตัวด้วยข้อจำกัดจากฐานการผลิตที่สูงในปี 2553

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี  
ภาวะอุตสาหกรรมปี 2553

 มูลค่าการนำเข้าและส่งออกปิ โตรเคมี ไทยทั้ ง 

ขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นปลายในปี 2553 มีอัตราการขยายตัว 

ดีขึ้นกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยได้รับปัจจัย 

หนุนจากการที่ เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวขึ้นส่งผลให้ความ 

ต้องการสินค้าและบริการเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ความต้องการใช้ 

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นตาม 

ไปด้วย โดยมูลค่าการนำเข้ารวมปี 2553 มีมูลค่า 141,688.53 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 43.08 ปัจจัย 

สนับสนุนการขยายตัวของมูลค่าการนำเข้า ได้แก่ กรณีปัญหา 

ของโครงการปิโตรเคมีต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  

การขยายตัวของมูลค่าการนำเข้าสอดคล้องกับทิศทางการ 

ขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศทั้งในด้านของอัตราการ 

ใช้กำลังการผลิต และการบริโภคภายในประเทศ รวมทั้งการ 

ส่งออกที่ขยายตัวดีขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์  

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ 

เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทางด้านมูลค่าการส่งออก 

รวมปี 2553 มีมูลค่า 269,290.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 

คิดเป็นร้อยละ 27.15 ปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของมูลค่า 

การส่งออก ได้แก่ การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกท่ีส่งผลให้อัตรา 

การเติบโตทางเศรษฐกิจของหลายๆ ประเทศขยายตัวดีขึ้น มี 

การเปิดดำเนินงานโรงงานปิโตรเคมีใหม่ๆ ในประเทศ ทั้งที่เป็น 

โรงงานปิโตรเคมีขั้นต้น และขั้นปลายซึ่งส่วนใหญ่มีเป้าหมาย 

ผลิตเพื่อส่งออก และปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบและความ 

ล่าช้าในการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการปิโตรเคมี 

ใหม่ๆ ในตะวันออกกลาง
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อุตสาหกรรมรถยนต์
ภาวะอุตสาหกรรมปี 2553

 • การผลิต  ปริมาณการผลิตรถยนต์ของ 

ประเทศไทยในปี 2553 มีจำนวน 1,645,304 คัน เมื่อ 

เปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตปี 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 

64.63 โดยมีการผลิตรถยนต์นั่ง และรถยนต์ปิกอัพ  1 ตัน 

และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 76.87, 

59.04 และ 58.91 ตามลำดับ 

แนวโน้มอุตสาหกรรมปี 2554 

 การส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีไทยในปี 2554  

คาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ 

โลก อย่างไรก็ตาม วิกฤตเศรษฐกิจในสหภาพยุโรปและปัญหา

การเมืองของประเทศในตะวันออกกลางคาดว่าจะส่งผลให้

เศรษฐกิจโลกประสบภาวะชะลอตัวอีกครั้งในปี พ.ศ. 2554 

และอาจจะตอ่เนือ่งไปยงัป ี2555 ประกอบกบัจนีซึง่เปน็ตลาด 

ปโิตรเคมหีลกัในเอเชยีมแีนวโนม้พึง่พาตนเองมากขึน้ อกีทัง้

ผลติภณัฑป์โิตรเคมตีน้ทนุตำ่จากตะวนัออกกลางมแีนวโนม้ 

เขา้มาสูต่ลาดเอเชยีมากขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง ปจัจยัตา่งๆ เหลา่นี้

คาดวา่จะยงัคงเปน็ปจัจยัเสีย่งทีส่ง่ผลกระทบตอ่การสง่ออก

ผลติภณัฑป์โิตรเคมขีองไทย สำหรบัตลาดภายในประเทศนัน้ 

โครงการเม็กกะโปรเจ็กต์ต่างๆ ของภาครัฐ และมาตรการ 

ช่วยเหลือและซ่อมแซมสาธารณูปโภคต่างๆ หลังภาวะน้ำท่วม 

จะช่วยกระตุ้นความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีภายใน 

ประเทศ รวมถึงการเปิดดำเนินการของโรงงานใหม่ๆ 

ในประเทศ คาดว่าจะส่งผลให้ไทยนำเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 

ลดลงในปี 2554

 • การจำหน่าย ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ของ 

ประเทศไทยในปี 2553 มีจำนวน 800,357 คัน 

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.48 

โดยมีการจำหน่ายรถยนต์นั่ง รถยนต์ปิกอัพ 1 ตัน 

รถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ และรถยนต์ PPV รวม 

SUV เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.69, 40.11, 40.84 และ 53.52 

ตามลำดับ

 • การส่งออก  ปริมาณการส่งออกรถยนต์ของ 

ประเทศไทยในป ี2553 มปีรมิาณการสง่ออกรถยนต ์(CBU) 

โดยรวมจำนวน 895,855 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 67.27 ถ้าคิดเป็นมูลค่าการส่งออกมีมูลค่า 

404,659.37 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ  61.00  

 ภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2553 มีการ 

ขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากผู้บริโภค

มีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจของประเทศ และเศรษฐกิจโลก 

สำหรับตลาดในประเทศ ได้รับผลดีจากการแนะนำรถยนต์

เข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นปี 2553 ในขณะที่ 

ตลาดส่งออกยังสามารถขยายตัวได้ดี อีกทั้งยังได้รับผลดี 

จากการยกเวน้อากรภายใตเ้ขตการคา้เสรอีาเซยีน อยา่งไรกด็ ี

การปรับตัวเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมรถยนต์ส่วนหนึ่งอาจเกิด 

จากฐานที่ค่อนข้างต่ำใน ปี 2552 จากข้อมูลแผนการผลิต 

ของผู้ประกอบการรถยนต์ 

แนวโน้มอุตสาหกรรมปี 2554 

 คาดว่า ปี 2554 จะมีการผลิตรถยนต์ประมาณ  

1.8 ล้านคัน โดยเป็นการผลิตเพื่อการจำหน่ายในประเทศ 

ร้อยละ 44  และการผลิตเพื่อการส่งออกร้อยละ 56





อุตสาหกรรมเซรามิก
ภาวะอุตสาหกรรมปี 2553

 ในป ี2553 การผลติและจำหนา่ยเซรามกิ มกีารเตบิโต 

เพิ่มขึ้น โดยการผลิตกระเบื้องปูพื้น บุผนัง มีปริมาณ 158.36 

ล้านตารางเมตร และเครื่องสุขภัณฑ์ มีปริมาณ 7.17 ล้านชิ้น 

เพิม่ขึน้จากป ี2552 ในอตัรารอ้ยละ 11.70 และ 22.21 ตามลำดบั 

สำหรับการจำหน่ายกระเบื้องปูพื้น บุผนัง มีปริมาณ 163.15 

ล้านตารางเมตร และเครื่องสุขภัณฑ์ มีปริมาณ 4.33 ล้านชิ้น 

เพิม่ขึน้จากป ี2552 ในอตัรารอ้ยละ 11.97 และ 11.29 ตามลำดบั 

ซึง่เปน็การเตบิโตตามการปรบัตวัของภาวะเศรษฐกจิในประเทศ 

และการขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์จากการเร่งโอน 

กรรมสิทธ์ิจำนวนมากให้ทันกับมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ท่ีจะ

สิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2553 ทำให้มีความต้องการใช้เซรามิก

ในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

 ในปี 2553 การนำเข้าผลิตภัณฑ์เซรามิก มีมูลค่ารวม 

354.09 ล้านเหรียญสหรัฐ และการส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิก 

มีมูลค่ารวม 629.18 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2552 

ในอัตราร้อยละ 55.62 และ 15.59 ตามลำดับ โดยการนำเข้า 

เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ส่งผลให้การ 

ลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ในขณะที่การส่งออกเพิ่มขึ้น 

จากภาวะเศรษฐกจิโลกทีเ่ริม่ฟืน้ตวั ทำใหก้ารสง่ออกผลติภณัฑ์ 

เซรามิกที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร กระเบื้องปูพื้น 

บุผนัง และเครื่องสุขภัณฑ์ มีการส่งออกเพิ่มขึ้น  

แนวโน้มอุตสาหกรรมปี 2554

 สำหรับแนวโน้มการผลิตและจำหน่ายเซรามิก ในปี  

2554 จะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย เนื่องจากในปี 2553 มี

การ เติบโตเพิ่มขึ้ นอย่างรวดเร็ วจากมาตรการกระตุ้น 

อสังหาริมทรัพย์ และมาตรการดังกล่าวได้ส้ินสุดลงแล้ว  

ในส่วนของการนำเข้าผลิตภัณฑ์เซรามิก ในปี  2554 

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการนำเข้ากระเบื้องปูพื้น บุผนัง 

ที่มีราคาถูกจากจีน สำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิก 

ในปี 2554 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย แม้ว่าเศรษฐกิจ 

โลกจะเริ่มฟื้นตัว แต่จากปัญหาเงินบาทที่แข็งค่าทำให้สินค้า 

ของไทยมรีาคาสงูกวา่คูแ่ขง่ จงึทำใหก้ารสง่ออกอาจจะขยายตวั 

ได้ไม่มากนัก 
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อุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน
ภาวะอุตสาหกรรมปี 2553

 การผลิตของอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน ปี 

2553  มีปริมาณการผลิตรวม 10.00 ล้านชิ้น เมื่อเทียบ 

กับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 3.85 

ถึงแม้ว่าสถานการณ์การเมืองภายในประเทศเร่ิมคล่ีคลาย  

และเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศเร่ิมฟ้ืนตัว 

บวกกับมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล  

ส่งผลให้ภาคอสังหาริมทรัพย์เริ่มกระเตื้องขึ้น และส่งผลให้

อตุสาหกรรมไมแ้ละเครือ่งเรอืนซึง่เปน็อตุสาหกรรมตอ่เนือ่ง

ขยายตวัตามไปดว้ย แตผ่ลกระทบของความไมส่งบทางการ 

เมืองในช่วงครึ่งปีแรก ซึ่งภาคเอกชนขาดความเชื่อมั่นใน 

การลงทนุและลดปรมิาณการผลติลง และผลกระทบของการ 

แขง็คา่ของเงนิบาท ทำใหภ้าพรวมการผลติของอตุสาหกรรม 

ไม้และเครื่องเรือนตลอดปี  2553 มีปริมาณลดลง 

 การจำหน่ายในประเทศของอุตสาหกรรมไม้และ 

เคร่ืองเรือนในป ี2553 มปีรมิาณการจำหนา่ยในประเทศรวม 

3.96 ล้านชิ้น เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.54 เนื่องจากตลาดของอุตสาหกรรม 

ไม้และเครื่องเรือนยังมีความต้องการสูง โดยเฉพาะ 

ตลาดกลางและตลาดบน ประกอบกับการได้รับอานิสงส์ 

จากมาตรการกระตุน้ภาคอสงัหารมิทรพัยข์องรฐับาล ซึง่ถงึ

แม้จะหมดไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2553 แต่ทำให้ที่พักอาศัย 

ขยายตัว ส่งผลให้อุปสงค์ของอุตสาหกรรมไม้และ 

เคร่ืองเรือนซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมต่อเน่ืองขยายตัวตามไปด้วย 

 การส่งออกของสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมไม้และ 

เครื่องเรือนในปี 2553 มีมูลค่าการส่งออกรวมทั้งสิ้น 

2,688.69 ล้านเหรียญสหรัฐ เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน

ของปีก่อน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.40 เนื่องจากเศรษฐกิจโลก  

โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักของไทย ได้แก่ 

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหราชอาณาจักร เริ่มฟื้นตัวและ

การส่งออกไปตลาดรองของไทย เช่น ออสเตรเลีย อินเดีย 

ประเทศแถบตะวันออกกลาง และประเทศสมาชิกอาเซียน 

ขยายตัวได้ดี 

แนวโน้มอุตสาหกรรมปี 2554

 สำหรับแนวโน้มของการผลิตและการจำหน่ายใน 

ประเทศของอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือนในปี 2554  

คาดวา่จะขยายตวัอยา่งคอ่ยเปน็คอ่ยไป เนือ่งจากเศรษฐกจิ 

ในประเทศเริ่มฟื้นตัว ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

กระเต้ืองข้ึน ส่งผลให้ความต้องการสินค้าไม้และเคร่ืองเรือน

เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ คาดว่าผู้ประกอบการน่าจะหันมาเจาะ

ตลาดภายในประเทศเพิ่มขึ้น เพราะตลาดระดับกลางและ 

ระดับบนยังมีศักยภาพ ส่วนแนวโน้มการส่งออกของ 

อุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือนในปี 2554 คาดว่าจะทรงตัว 

จากปจัจยัเสีย่งของการแขง็คา่ของเงนิบาท และภาพทีย่งัไม่

ชัดเจนของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของตลาดหลักของไทย  

ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร โดยเฉพาะญี่ปุ่น 

หลังภัยพิบัติ อย่างไรก็ตามตลาดรองของไทย เช่น ประเทศ 

สมาชิกอาเซียน ประเทศแถบตะวันออกกลางมีศักยภาพ 

สูง และประเทศแถบเอเชียใต้ท่ีภาคอสังหาริมทรัพย์ ขยายตัว 

อย่างต่อเน่ือง จะส่งผลให้ความต้องการสินค้าไม้และ 

เครื่องเรือนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย 





อุตสาหกรรมยา 
ภาวะอุตสาหกรรมปี 2553

 ปริมาณการผลิตและการจำหน่ายยา ในปี 2553 

ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 8.9 และ 12.1 ตามลำดับ 

เนื่องจากมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น รวมทั้งผู้ผลิตได้ปรับปรุงสินค้า 

ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนภาครัฐควบคุมการเบิก

ค่าใช้จ่ายด้านยา ทำให้ความต้องการยาชื่อสามัญที่ผลิตใน

ประเทศเพิ่มขึ้น ในส่วนมูลค่าการนำเข้าขยายตัวร้อยละ 2.9 

ซึ่งการขยายตัวไม่สูงนัก เพราะภาครัฐมีแนวโน้มจะใช้ยาที่ 

ผลิตภายในประเทศมากขึ้นสำหรับมูลค่าการส่งออกขยายตัว  

ร้อยละ 13.8 จากการที่ผู้ผลิตได้พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ  

และขยายตลาดส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง 

แนวโน้มอุตสาหกรรมปี 2554

 ในปี 2554 คาดว่า การผลิต การจำหน่าย และ 

การส่งออก มีแนวโน้มขยายตัว เน่ืองจากยาช่ือสามัญมีแนวโน้ม

ความต้องการมากขึ้น รวมทั้งมียาสิทธิบัตรหลายชนิดที่  

กำลังจะหมดอายุลง ประกอบกับงบประมาณโครงการหลัก 

ประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ปรับเพิ่มสูงขึ้น  สำหรับการนำเข้า 

คาดว่าจะขยายตัว จากจำนวนประชากรผู้สูงวัยที่เพิ่มขึ้น  

และผู้นำเข้ายังคงดำเนินกลยุทธ์ด้านการตลาดและสังคม 

อย่างต่อเนื่อง 

อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
ภาวะอุตสาหกรรมปี 2553

 ในปี  2553 อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางคง 

ขยายตัวได้ดีในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะยางยานพาหนะ ซึ่งเมื่อ 

เทียบกับปีก่อน มีการผลิตและการจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 

16.53 และ 15.29 ตามลำดับ สำหรับการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.11 

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกเริ่มขยายตัว ทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์ 

กลับมาขยายตัวอีกครั้ง ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ยางยานพาหนะขยายตัว 

ตามไปด้วย สำหรับในส่วนของการผลิตถุงมือยางยังขยายตัวได้ดี  

โดยมกีารผลติและการจำหนา่ยในประเทศ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.92 และ 

10.96 ตามลำดบั สำหรับการส่งออก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 47.00 เน่ืองจาก

เป็นส่ิงจำเป็นที่ใช้ในทางการแพทย์และใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ 

แนวโน้มอุตสาหกรรมปี 2554

 สำหรับแนวโน้มในปี 2554 คาดว่าอุตสาหกรรมยาง 

และผลิตภัณฑ์ยาง จะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องตามภาวะ 

เศรษฐกจิทีเ่ตบิโตขึน้ ประกอบกบักรอบขอ้ตกลง FTA กม็สีว่น 

ช่วยผลักดันการส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ให้ขยายตัวเพ่ิม 

ขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ต้องระวังคือ ผลของกรอบ 

FTA นอกจากจะช่วยผลักดันการส่งออกแล้ว ยังส่งผลให้ 

การนำเข้ายางและผลิตภัณฑ์ยางเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
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 อุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ กระดาษ และส่ิงพิมพ์ ในปี 2553 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท้ังภาวะการผลิต 

การนำเข้า และการส่งออก โดยมีค่าดัชนีผลผลิต 135.5 จากเดิมอยู่ที่ 126.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 ส่วนมูลค่าการ 

นำเข้าและการส่งออกเท่ากับ 2,457.2 และ 3,532.3 ล้านเหรียญสหรัฐ จากเดิมอยู่ที่ 1,713.1 และ 2,845.7 

ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลำดับ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.4 และ 24.1 ตามลำดับ สาเหตุที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากปัจจัย 

สนับสนุนท่ีสำคัญ คือ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ รวมท้ังประเทศไทยโดยเฉพาะแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 

ส่งผลให้มีการใช้จ่าย ทั้งการบริโภคและการลงทุนกระเตื้องขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับมีการเลือกตั้งซ่อม 

ในหลายจังหวัดของประเทศไทย และการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010 นอกจากนี้การปรับตัวที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งอาจมาจาก 

ฐานข้อมูลของปี 2552 ที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าปี 2553

แนวโน้มอุตสาหกรรมปี 2554

 แนวโน้มของภาวะอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์ ในปี 2554 คาดว่าจะทรงตัว เนื่องจาก 

ปัจจัยเสี่ยงจากเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ การปรับค่าแรงขั้นต่ำที่สูงขึ้น  

ประกอบกับราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและการขนส่งให้สูงขึ้น อีกทั้งการขยายตัวของ 

Internet และเทคโนโลยีเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ามาแทนที่การอ่านหนังสือในลักษณะรูปเล่ม อาจส่งผล

ให้การผลิตลดลงอย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยบวกภายในประเทศจากงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล 

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ และการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งจะกระตุ้นให้ภาคการผลิตใน

อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์ ขยายตัวได้เพิ่มขึ้น

อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์ 
ภาวะอุตสาหกรรมปี 2553
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อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ภาวะอุตสาหกรรมปี 2553

 ภาวะการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มปี 2553 เมื่อ 

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีการผลิตเส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน 

และเครือ่งนุง่หม่ (เสือ้ผา้สำเรจ็รปู) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.0, 5.4 และ 

12.3 ตามลำดับ การจำหน่ายในประเทศเส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน 

และเครือ่งนุง่หม่ (เสือ้ผา้สำเรจ็รปู) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.2, 4.1 และ 

30.7 ตามลำดับ ส่วนการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 19.2 เป็นสิ่งทอเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.5 และเครื่องนุ่งห่ม 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 เป็นผลจากคำสั่งซื้อของคู่ค้าขยายตัว 

ต่อเนื่องนับแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา ทั้งนี้มีปัจจัยบวกจากที่ 

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตและส่งออกสิ่งทอ 

ภายใตข้อ้ตกลงการคา้เสรขีองอาเซยีน เพือ่จะสง่ตอ่ไปในหลาย

ประเทศในภมูภิาคทีไ่มม่สีิง่ทอตน้นำ้ เชน่ ลาว เวยีดนาม กมัพชูา 

และบังคลาเทศ ซึ่งนำเข้าสิ่งทอต้นน้ำและกลางน้ำจากประเทศ 

ไทยไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพื่อการส่งออกมากขึ้น  

ประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัว

แนวโน้มอุตสาหกรรมปี 2554

 แนวโน้มปี 2554 คาดว่าการผลิตเส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน  

จะยังขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 แต่สำหรับเครื่อง 

นุ่งห่มโดยเฉพาะเสื้อผ้าสำเร็จรูป คาดว่าจะมีการผลิตที่   

ลดลงกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  

เนือ่งจากปจัจยัเสีย่งทัง้ดา้น เงนิบาทแขง็คา่ การสง่ออกชะลอตวั 

ตามเศรษฐกิจโลก พิบัติภัยทางธรรมชาติจากภัยน้ำท่วม  

และความไม่แน่นอนทางการเมืองที่มีผลต่อความเชื่อมั่น 

ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะ เศรษฐกิจ 

ประเทศคู่ค้าที่ยังมีความไม่แน่นอนว่าจะฟื้นตัวและขยายตัว 

ได้ต่อเนื่องหรือไม่ การส่งออกปีหน้าต้องเผชิญปัญหาจาก 

ผลกระทบของต้นทุนวัตถุดิบจากการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น โดย 

เฉพาะฝา้ยทีไ่ทยตอ้งพึง่พาการนำเขา้ทัง้หมดไดม้กีารปรบัราคา

ขึน้รอ้ยละ 30-40 เพราะผลผลติของประเทศผูผ้ลติลดลงจากภยั 

ธรรมชาติ เช่น สหรัฐอเมริกา ปากีสถาน แอฟริกา และอิหร่าน

ประเด็นสำคัญในอุตสาหกรรมที่ต้องติดตาม  มีดังนี้

 1. ราคาวตัถดุบิ (ฝา้ย) ทีใ่ชใ้นการทอผา้ผนืเพือ่ตดัเยบ็ 

เส้ือผ้าสำเร็จรูปได้ปรับตัวสูงข้ึนต่อเน่ืองจนถึงขณะน้ี มีผลให้ผ้าฝ้าย

ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 30-40 เนื่องมาจากสภาพอากาศของ 

โลกไม่เอื้ออำนวยในการปลูกฝ้าย ทำให้ผลผลิตฝ้ายของโลก 

เกิดการขาดแคลนและมีราคาสูง จากราคาต้นทุน สูงขึ้นมีผล 

ทำให้ราคาสินค้าสำเร็จรูปสูงข้ึนด้วย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการ 

แข่งขันมากข้ึน

 2. อตัราคา่จา้งแรงงานของไทยไดป้รบัสงูขึน้ สง่ผลให ้

ลูกค้าส่วนหนึ่งหันไปสั่งซื้อกับเวียดนามซึ่งมีต้นทุนค่าแรงต่ำ 

กว่าไทยมากขึ้น 

 3. การขาดแคลนแรงงานในอตุสาหกรรมเครือ่งนุง่หม่  

ทำให้ไม่สามารถขยายกำลังการผลิตตามเป้าหมายที่วางไว้ได้

 4. การเสยีเปรยีบเรือ่งคา่เงนิ เนือ่งจากคา่เงนิบาทไทย 

ค่อนข้างผันผวนในทิศทางที่แข็งค่าขึ้น
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อุตสาหกรรมอาหาร
ภาวะอุตสาหกรรมปี 2553

 ภาวะอุตสาหกรรมอาหารโดยรวม ปี 2553 

การผลิตขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 7.2 

ในขณะที่การส่งออกมีมูลค่า 23,503.4 ล้านเหรียญสหรัฐ 

หรือ 745,698.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 

14.8 และ 6.1 ตามลำดับ จากปริมาณคำสั่งซื้อที่ปรับตัวดี 

ขึน้ แมว้า่ระดบัคา่เงนิบาททีม่แีนวโนม้แขง็คา่ขึน้เรือ่ยๆ จาก 

ระดับ 32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงต้นปี 2553 เป็น 30 

บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจของ 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีเ่ปน็ตลาดหลกัของสนิคา้อาหารของ 

ไทย มีสัญญาณฟื้นตัวชัดเจนขึ้น ต้องการผลักดันให้ค่าเงิน 

ดอลลาร์อ่อนค่าลง โดยการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเพิ่มเติม  

เพื่อให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่อง แต่เนื่องจากการระเบิดของแท่นขุดเจาะน้ำมัน จึง 

ประกาศห้ามทำประมงในอ่าวเม็กซิโก ทำให้การผลิตและ 

การสง่ออกสนิคา้ของไทยในกลุม่ประมงเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะ 

สินค้ากุ้ง ประกอบกับได้รับผลดีจากประเทศผู้ผลิตกุ้งได้รับ 

ผลกระทบจากภยัธรรมชาตแิละโรคระบาด นอกจากนีส้ตอ็ก

สนิคา้ในตลาดโลกทีส่ำคญั คอื นำ้ตาลทราย ไดป้รบัตวัลดลง

จากการทีป่ระเทศอนิเดยี ประสบปญัหาภยัแลง้ทำใหส้ง่ออก

น้ำตาลได้ลดลง ส่งผลต่อระดับราคาน้ำตาลท่ีปรับเพ่ิมข้ึนอย่าง 

ต่อเนื่อง ในส่วนสินค้ากลุ่มปศุสัตว์โดยเฉพาะไก่แปรรูป  

ปริมาณความต้องการจากต่างประเทศยังขยายตัวจาก 

สหภาพยุโรปนำเข้าในปริมาณที่เต็มโควตาโดยตลอด  

และมีข่าวที่จะพิจารณาการนำเข้าไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง 

จากไทยอีกคร้ัง ภายหลังท่ีไทยสามารถควบคุมการระบาด

ของไข้หวัดนกจากการเปล่ียนระบบการเล้ียงเป็นระบบ

ปิดท่ีได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ อย่างไรก็ตาม  

ยงัมสีนิคา้ทีป่รมิาณการผลติปรบัตวัลดลง คอื กลุม่ผกัผลไม ้

และมันสำปะหลัง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัย 

ธรรมชาต ิทำใหผ้ลผลติลดลง สง่ผลโดยตรงกบัระดบัราคาที ่

ปรับเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก แม้ว่าจะมีคำสั่งซื้อเข้ามามาก 

แต่ไม่สามารถทำการผลิตได้ 

แนวโน้มอุตสาหกรรมปี 2554

 สำหรับแนวโน้มการผลิตและการส่งออกอุตสาหกรรม 

อาหาร ในปี 2554 คาดว่าทิศทางการผลิตและการส่งออก

จะปรับตัวดีขึ้นตามสถานการณ์การฟื้นตัวของภาวะ 

เศรษฐกิจโลก ค่าเงินบาทที่เริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มอ่อน 

ค่าลง ระดับราคาสินค้าอาหารในตลาดโลกปรับตัวสูงข้ึน และ

หากความเช่ือม่ันต่อภาวะเศรษฐกิจในประเทศของผู้บริโภค

ดีขึ้น จะส่งผลต่อการจับจ่ายใช้สอยที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้จะเป็น 

ตัวกระตุ้นการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหาร อย่างไร 

ก็ตามยังคงมีปัจจัยลบ คือความรุนแรงของการระบาดของโรค  

ใหม่ๆ ภัยธรรมชาติที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ การก่อจลาจลใน 

หลายประเทศ รวมถงึการเคลือ่นไหวของระดบัราคานำ้มนัที่

มแีนวโนม้ปรบัตวัเพิม่ขึน้ และมาตรการกดีกนัทางการคา้รปู 

แบบต่างๆ ที่ประเทศผู้นำเข้าจะประกาศใช้ในอนาคต เช่น  

การประกาศมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าประมงกับประเทศ

ทีท่ำประมงผดิกฎหมายของสหภาพยโุรปและสหรฐัอเมรกิา  

มาตรการบงัคบัปดิฉลากเพิม่เตมิของหลายประเทศ และการ

ประกาศเกณฑ์ข้ันต่ำของสารตกค้างในอาหารท่ีเข้มงวดมากข้ึน 

ในหลายสินค้า นอกจากน้ีมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เริ่มมี 

การบังคับใช้ โดยเฉพาะการทำฉลากระบุร่องรอยคาร์บอน

ที่จำหน่ายในสหภาพยุโรป ทำให้ไทยต้องเร่งดำเนินการเพื่อ 

รองรับกับมาตรการต่างๆ ที่จะประกาศใช้ในอนาคต





 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่ องประดับเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการ 

ส่งออกสูง โดยปี 2553 มีมูลค่าการส่งออก 11,651.87 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นอันดับท่ี 3 

ของสินค้าส่งออกสำคัญของไทย ซึ่งเป็นปีที่เศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัว จึงมีส่วนช่วย 

สนับสนุนภาคการส่งออกของอุตสาหกรรมนี้ แม้สถานการณ์ราคาทองคำจะอยู่ใน 

ภาวะที่สูงถึงสูงมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

ก่อให้เกิดการพัฒนาของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันตั้งแต่การทำเหมือง การเจียระไน 

การออกแบบ การทำและประกอบตัวเรือน การผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองจักรในการเจียระไน 

พลอยและการทำวัสดุหีบห่อ เป็นต้น ก่อให้เกิดการจ้างงานประมาณ 1.3 ล้านคน  

ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก มีโรงงานที่จดทะเบียนกับกรม 

โรงงานอุตสาหกรรม ประมาณ 700 โรงงาน อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

จึงเป็นอุตสาหกรรมหลักประเภทหนึ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ภาวะอุตสาหกรรมปี 2553

แนวโน้มอุตสาหกรรมปี 2554

 สำหรับแนวโน้มปี 2554 คาดว่าการผลิตของ 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจะขยายตัวเล็กน้อย 

ร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2553 

 ด้านการส่งออกคาดว่าจะมีมูลค่า 12,584.06 

ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2553 ซึ่ง 

เป็นผลจากการส่งออกสินค้าสำคัญ ได้แก่ พลอย เครื่องประดับ 

แท้ และทองคำยังไม่ขึ้นรูปที่คาดว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 8 

เมื่อเทียบกับปี 2553 

 ด้ านการนำ เข้ าคาดว่ าจะมีมู ลค่ า  10 ,371 

ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2553 

ซึง่เปน็ผลจากการนำเขา้พลอย และทองคำยงัไมข่ึน้รปูทีค่าดวา่ 

จะขยายตัวได้ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2553

 ภาวะอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับปี 2553 เม่ือเทียบกับปี 2552 

ด้านการผลิตลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.24  ด้านการส่งออกภาพรวมจะขยายตัวได้

ร้อยละ 19.36 เนื่องจากการส่งออกพลอยที่ขยายตัวร้อยละ 19.15 เครื่องประดับ 

แท้ที่ขยายตัวร้อยละ 25.26 ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่กำลังฟื้นตัว และ 

การส่งออกทองคำยังไม่ขึ้นรูปที่ขยายตัวร้อยละ 14.57 ซึ่งเป็นไปตามภาวะราคา 

ทองคำในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยในเดือนตุลาคมปีนี้ราคาทองคำทำสถิติ 

สูงสุดประมาณ 1,350 เหรียญสหรัฐ ต่อออนซ์ ด้านการนำเข้าขยายตัวร้อยละ 80.33 

เนื่องจากการนำเข้าวัตถุดิบสำคัญ เช่นพลอยขยายตัวร้อยละ 16.96 และการนำเข้า 

ทองคำยังไม่ข้ึนรูปท่ีชดเชยการส่งออกอย่างมากในปี 2552 โดยขยายตัวร้อยละ 107.36





รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำป

ี 2
01

0

อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง 
ภาวะอุตสาหกรรมปี 2553

 การส่งออกของอุตสาหกรรมรองเท้าและเคร่ือง

หนัง ในปี 2553 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกผลิตภัณฑ์ เมื่อเทียบ

กับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน โดยรองเท้าและชิ้นส่วน 

เครื่องใช้สำหรับเดินทาง หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอก 

และหนังอัด เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5, 25.4 และ 22.0 ตามลำดับ 

เนื่องจากฐานการส่งออกปี 2552 อยู่ในระดับต่ำ อีกทั้ง 

ประเทศคู่ค้าที่สำคัญเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่

มีเสถียรภาพมากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในการ 

จับจ่ายใช้สอยสินค้า 

 ดัชนีผลผลิตสอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกท่ี 

เพ่ิมข้ึนทุกผลิตภัณฑ์ คือ การฟอกและตกแต่งหนังฟอก, 

การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกัน 

อานม้าและเครื่องเทียมลาก และการผลิตรองเท้า 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.3, 20.1 และ 2.1 ตามลำดับ เน่ืองจาก 

แนวโน้มเศรษฐกิจเร่ิมดีข้ึนและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ต้องใช้ 

สินค้ากลุ่มหนังฟอกและหนังตกแต่งในการผลิตด้วย เช่น 

อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น มี

คำสั่งซื้อและการส่งออกที่เพิ่มขึ้น ยกเว้นการผลิตรองเท้าท่ี

ยังได้รับผลกระทบจากการย้ายฐานการผลิตรองเท้าจากไทย 

ไปประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับการนำเข้าหนังดิบและ 

หนังฟอก ที่นำมาผลิตเป็นสินค้าปลายน้ำ รวมทั้งสินค้า 

กลุ่มรองเท้าและกระเป๋า ใน ปี 2553 เมื่อเทียบช่วงเวลา 

เดียวกันกับปีก่อนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกผลิตภัณฑ์ เป็นผล 

มาจากเศรษฐกจิโลกทีเ่ริม่ฟืน้ตวั และผูบ้รโิภคมคีวามเชือ่มัน่ 

ในการบริโภคสินค้ามากขึ้น

 แนวโน้มอุตสาหกรรมปี 2554

 แนวโน้มมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมรองเท้าและ 

เคร่ืองหนังในปี 2554 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2553 

คาดว่าอุตสาหกรรมรองเท้าจะเพ่ิมข้ึนแต่สำหรับอุตสาหกรรม  

ผลิตภัณฑ์หนังจะทรงตัวทั้งนี้ปัจจัยบวกในปีหน้าจะมา

จากการขยายตัวด้านการลงทุนที่จะเพิ่มขึ้นนอกจากนี้

จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น  

กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น และแนวโน้มของเศรษฐกิจภายใน 

ประเทศและเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะดีขึ้น ขณะที่ปัจจัยลบ

ทีจ่ะกระทบตอ่อตุสาหกรรมไทย จะมาจากอตัราแลกเปลีย่น 

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ราคาน้ำมัน สถานการณ์การเมือง 

ภายในประเทศและปัญหาภาวะเศรษฐกิจของยุโรป

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ภาวะอุตสาหกรรมปี 2553

 ปริมาณการผลิตและปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์

ในประเทศ ปี 2553 ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน 

โดยมปีรมิาณการผลติปนูเมด็ 38.94 ลา้นตนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

4.12 และปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) 36.62 ล้านตัน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.12 และมีปริมาณการจำหน่ายในประเทศ 

รวม 29.66 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.29 เนื่องจากการ

ขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ตามภาวะเศรษฐกิจที่ 

ดี ปัจจัยสำคัญท่ีมีส่วนช่วยในการเติบโตของอุตสาหกรรม 

คือ การเร่งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล 

สำหรับการส่งออกปูนซีเมนต์ในปี 2553 ยังขยายตัวได้ดี 

โดยมีปริมาณการส่งออกปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) 6.21 

ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.46 เนื่องจากตลาดส่งออก 

ปนูซเีมนตห์ลกัของไทย คอื ประเทศในแถบอาเซยีน ยงัมคีวาม 

จำเป็นต้องใช้ปูนซีเมนต์ในกิจกรรมการก่อสร้าง เพื่อรองรับ 

การขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศ แตใ่นดา้นการสง่ออก 

ปูนเม็ดลดลงเพียงเล็กน้อย เน่ืองจากไม่มีคำส่ังซ้ือจาก 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งประสบกับปัญหาเศรษฐกิจใน 

ประเทศชะลอตัว   

แนวโน้มอุตสาหกรรมปี 2554

 สำหรบัแนวโนม้ในป ี2554 อตุสาหกรรมปนูซเีมนต ์

คาดว่าจะยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยสนับสนุนที่ 

สำคัญ คือการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคของรัฐบาล  

และส่วนหน่ึงมาจากการซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยท่ีเสียหาย 

หลังจากปัญหาน้ำท่วมในช่วงปลายปี 2553 สำหรับการส่งออก

คาดว่าจะยังคงขยายตัว เนื่องจากตลาดส่งออกหลักยังมี 

ความต้องการใช้ปูนซีเมนต์อย่างต่อเนื่อง



 

ผลงานสำคัญของ สศอ.

ส่วนที่ 4 : 

  “สร้างสมดุล ทิศทางที่ท้าทายอุตสาหกรรมไทยในยุคโลกหมุนเร็ว”

  FTA โอกาสธุรกิจไทยปักธงตลาดโลก 

เตรียมความพร้อมด้านสิ่งแวดล้อม

  จับทิศ “สัญญาณเตือนภัย”

  ดัชนีอุตสาหกรรม

  รายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2552



“สร้างสมดุล ทิศทางที่ท้าทาย
อุตสาหกรรมไทยในยุคโลกหมุนเร็ว”

 ในสภาพแวดล้อมธุรกิจอุตสาหกรรมของยุคโลกหมุนเร็ว 

เช่นในปัจจุบันนี้ โลกสามารถเชื่อมโยงเข้าหากันได้อย่างไร้พรมแดน 

และไรข้อบเขต ภาพของการรวมตวัทางเศรษฐกจิในแตล่ะภมูภิาคทัง้

ในรปูทวภิาคหีรอืพหภุาคมีอีตัราการขยายตวัเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ 

ในชว่งทศวรรษทีผ่า่นมา โดยมเีปา้หมายเชน่เดยีวกบัสหภาพยโุรปที่

มคีวามอสิระในการเคลือ่นยา้ยทรพัยากรทกุชนดิอยา่งเตม็ทีใ่นกลุม่ 

ประเทศสมาชิก 



  นอกจากนี้ การรวมตัวทางเศรษฐกิจในวงกว้างทั้งโลกในกรอบขององค์กรการค้าโลกที่พยายามจะสร้างสภาพ 

แวดล้อมทางการค้าที่เสรีทั้งโลก ก็จะมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของธุรกิจอุตสาหกรรม 

ซึ่งอุตสาหกรรม ในอนาคตจะเชื่อมกับสังคม การเมือง และเศรษฐกิจเข้าด้วยกันอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลง

อยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้แนวโน้มของกระแสสังคมและระบบเศรษฐกิจโลก (Global Megatrend) จะส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรม 

ในด้านของพฤติกรรมลูกค้า และ/หรือกระบวนการทำธุรกิจ (Business Process) ที่เปลี่ยนไป เช่น โครงสร้างประชากร 

ของโลกเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุมากขึ้น ซึ่งการที่สังคมมีผู้สูงอายุมากทำให้โครงสร้างความต้องการของผู้บริโภคต่อสินค้าใน 

ตลาดเปลี่ยนไป โดยให้ความสำคัญกับเครื่องอุปโภคบริโภคที่เน้นการดูแลสุขภาพและอนามัยมากขึ้น รวมถึงการพัฒนา  

เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดในแต่ละสาขาและการผสมผสานกัน 

ของเทคโนโลย ี(Convergence) จะทำใหภ้าคอตุสาหกรรมสามารถผลติสนิคา้แปลกใหมอ่อกมาสูต่ลาดไดม้ากขึน้ นอกจากนี ้

ประชากรโลกจะให้ความสำคัญกับสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ทำให้ 

ชุมชนเริ่มให้ความสำคัญกับการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมมากขึ้น และในอนาคตเศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยน

ศูนย์กลางอำนาจมาอยู่ที่ประเทศแถบเอเชียมากขึ้น เป็นต้น ดังนั้น อุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย ควรมีการปรับตัวให้

สอดคล้องกับกระแสสังคมและระบบเศรษฐกิจโลกที่จะเกิดขึ้น เพราะปัจจัยที่กำหนดความสามารถในการแข่งขันของตลาด 

ในอนาคตได้เปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้เพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับอุตสาหกรรมและเพื่อที่จะรักษาความสามารถในการ 

แข่งขันไว้ ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมที่ไม่สอดคล้องกับกระแสดังกล่าวก็จะเสียเปรียบและอาจหลุดไปจากระบบธุรกิจใน 

ที่สุด ซึ่งอุตสาหกรรม ไทยที่จะสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนควรจะมีลักษณะที่สำคัญ ดังนี้ 
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สังคมแห่งการเรียนรู้ซ่ึงจะต้องมีการปรับตัวทางธุรกิจและบุคลากร 

ที่มีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆ โดยเป็นการพัฒนาสร้างสรรค์ 

ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ 

 6) ต้องเป็นอุตสาหกรรมที่ปรับตัวได้ดีในสภาพ

แวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น 

การที่สังคมมีผู้สูงอายุมากขึ้น อุตสาหกรรมควรผลิตสินค้าที่ 

เป็นการดูแลสุขภาพอนามัยมากขึ้น  เป็นต้น

 ท้ังน้ี การบริหารอุตสาหกรรมในยุคโลกหมุนเร็วน้ี

จะต้องมีมุมมองในหลายมิติและมีความสัมพันธ์ของการ 

พัฒนาท่ีครบและต่อเน่ืองทุกข้ันตอนของกระบวนการผลิต  

เพราะการด้อยประสิทธิภาพเพียงส่วนใดส่วนหน่ึงในห่วงโซ่

มูลค่าอาจจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของ 

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ซึ่งทางสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

(สศอ.) ในฐานะเป็นหน่วยงานด้านนโยบายของกระทรวง

อุตสาหกรรม ซึ่ งมีภารกิจในการเสนอแนะนโยบาย 

ยุทธศาสตร์  และแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 

ตลอดจนการผลักดันนโยบาย รวมไปถึงการจัดทำระบบ 

สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สัญญาณเตือนภัยภาค 

อุตสาหกรรมที่ทันสมัย และให้บริการเผยแพร่เชื่อมโยงฐาน 

ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ 

เปน็องคก์รแหง่ความรูใ้หก้บัภาคอตุสาหกรรม ซึง่ทีผ่า่นมา สศอ. 

ได้เตรียมความพร้อมท่ีจะรับมือกับการเปล่ียนแปลง ดังน้ี 

 1) ด้านการชี้นำ เตือนภัย และศูนย์ข้อมูลเชิงลึก 

(IU) โดย สศอ. ได้จัดทำดัชนีอุตสาหกรรมขึ้นเพื่อใช้เป็น 

เครื่องมือในการชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบ 

ด้วยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม / ดัชนีการส่งสินค้า / ดัชนีสินค้า 

สำเร็จรูปคงคลัง / ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง / 

อัตราการใช้กำลังการผลิต / ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 

และดัชนีผลิตภาพแรงงาน โดยดัชนีดังกล่าวได้จากการสำรวจ

ขอ้มลูใน 53 กลุม่อตุสาหกรรมและมกีารเผยแพรไ่มเ่กนิวนัที ่27 

ของทุกเดือน  และได้จัดทำระบบเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็น 

สัญญาณเตือนภัยให้ผู้ประกอบการทราบว่าภาวะเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมในอนาคต 2-4 เดือนข้างหน้า เพื่อทำให้ผู้ประกอบ 

การสามารถนำไปใช้ในการวางแผนเตรียมการรองรับ 

สถานการณ์เศรษฐกิจล่วงหน้า นอกจากนี้ สศอ. ได้จัดทำ 

ระบบข้อมูลอัจฉริยะ หรือที่เรียกว่า Intelligent Unit ซึ่งเป็น

 1) ต้องเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์จาก 

การเปลี่ยนแปลงภายใต้กฎระเบียบต่างๆ ของความตกลง 

การค้าเสรีอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งต้องมีข้อมูลข่าวสารและ

ความรู้เพียงพอ ที่จะสามารถสร้างระบบการผลิต การพัฒนา 

และสร้างสรรค์สินค้า เพื่อให้สามารถก้าวข้ามกฎระเบียบ 

อุปสรรคต่างๆ ได้ เนื่องจากรูปแบบของการกีดกันทางการค้าจะ

มีรูปแบบเก่ียวข้องในประเด็นอื่นๆ นอกเหนือทางการค้ามากขึ้น 

เช่น ด้านมนุษยธรรม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 2) ต้องเป็นอุตสาหกรรมท่ีใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดอย่างชาญฉลาด โดยต้อง 

สามารถที่จะนำเอาประโยชน์จากเทคโนโลยีต่างๆ ที่ก้าวหน้า 

เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ และนาโนเทคโนโลยี มาผสมผสานกัน 

เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการ 

ของผู้บริโภคได้เหนือกว่าคู่แข่ง หรือสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้

ดีกว่า 

 3) ต้องเป็นอุตสาหกรรมที่มุ่งพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  

เนื่องจากแนวทางการพัฒนาในอนาคตจะให้ความสำคัญกับ 

ส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ดังน้ันอุตสาหกรรมจะต้องอยู่ร่วมกับ 

สังคมได้ในทุกมิติทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของสังคม 

และมนุษยธรรม อีกทั้งเน้นการผลิตแบบ Green Productivity  

 4) ตอ้งเปน็อตุสาหกรรมทีม่พีนัธมติรรอบดา้น เนือ่งจาก 

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจท่ีสินค้าและวัตถุดิบมีการเคล่ือนย้าย

อย่างเสรีระหว่างประเทศ จะทำให้โอกาสเป็นไปได้ยากมากท่ีธุรกิจ 

หนึง่ๆ จะสามารถทำการผลติทกุอยา่งโดยตนเองและสามารถมี 

คุณภาพและต้นทุนการผลิตที่แข่งขันได้ ดังนั้น อุตสาหกรรมจะ

ต้องพยายามสร้างความชำนาญเฉพาะด้าน (Specialization)  

ให้กับตนเองและอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจที่มี

ความชำนาญในแต่ละส่วนมาร่วมดำเนินการ 

 5) ต้องเป็นอุตสาหกรรมท่ีจะต้องมีการปรับตัวสู่สังคม 

แห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะต้องมีการปรับตัวทางธุรกิจและกลยุทธ์ 

ทางธุรกิจที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา การพัฒนาเทคโนโลยี ระบบ 

ข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งการพัฒนาความรู้ของผู้บริหารสู่
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การจัดทำข้อมูลเชิงลึกรายสาขาอุตสาหกรรม และการ 

วเิคราะหส์ภาวะอตุสาหกรรม รวมถงึบทความตา่งๆ สำหรบั 

อุตสาหกรรมที่สำคัญ โดยระบบดังกล่าวสามารถเช่ือมโยง

ข้อมูลจากเครือข่ายระหว่าง สศอ. กับสถาบันเฉพาะทาง 

ได้แก่ สถาบันยานยนต์ /สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ /

สถาบันส่ิงทอ /สถาบันอาหาร สถาบันเหล็กและเหล็กกล้า 

แห่งประเทศไทย และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่ง 

ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการดำเนิน 

งานได้อย่างเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

 2) ด้านความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหก

รรมระหว่างประเทศ โดยจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา 

อุตสาหกรรมภายใต้ความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ซ่ึง สศอ.  

ได้ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย แผนงาน 

มาตรการในการส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนทางอุตสาหกรรม

ของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนาความ 

ร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพ่ือนบ้านในเชิงรุก  

และสนองตอบนโยบายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ 

ประเทศเพ่ือนบ้าน  อีกท้ังยังแสวงหาประโยชน์จากข้อตกลง 

การเปิดเสรี FTA และแนวทางการปรับตัวซึ่ง สศอ. ได้ 

เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ประกอบการในภูมิภาคต่างๆ เพื่อ 

ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมได้รับทราบความรู้ 

ความเขา้ใจเกีย่วกบัความตกลง FTA ตา่งๆ ทีส่ำคญั รวมถงึ 

การใช้ประโยชน์จากข้อตกลง และแนวทางในการปรับตัว

 3) ดา้นการพฒันาอตุสาหกรรมในภาพรวม โดย 

การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม 

ซ่ึง สศอ. ได้ดำเนินการตามแผนแม่บทการเพ่ิมประสิทธิภาพ

และผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (Productivity) และ 

แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา เพื่อเตรียมความ 

พร้อมกับการแข่งขันที่เพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นทั้งในและ 

ต่างประเทศจากการเปิดเสรีการค้า และการรวมกลุ่ม 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะนำไปสู่การขยายตัวทาง 

เศรษฐกิจของประเทศได้อย่างม่ันคง และได้มีการการจัดทำ 

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งในระยะสั้น กลาง 

และระยะยาวซึ่ง สศอ. ได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา 

อุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินการพัฒนา 

อตุสาหกรรมในอนาคต  นอกจากนีย้งัมกีารจดัทำฐานขอ้มลู 

อุปสงค์ อุปทานกำลังคนภาคอุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศกำลังคนภาคอุตสาหกรรมโดยเชื่อมโยง

กับฐานข้อมูลระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวง

แรงงาน 

 4) ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา โดยจดัทำ 

แผนแม่บทอุตสาหกรรมรายสาขารวมท้ังมีการผลักดัน 

อุตสาหกรรมรถยนตป์ระหยดัพลงังาน Eco-car รวมถงึ สศอ. 

ได้มีการพิจารณาแบบการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงาน 

ตามมาตรฐานสากล และแจง้ผลใหบ้รษิทัผูผ้ลติ รวมทัง้ BOI 

เพือ่สง่เสรมิใหไ้ทยเปน็ฐานการลงทนุผลติยานยนตป์ระหยดั

พลังงานที่สำคัญ นอกจากนี้ สศอ. ได้ผลักดันนโยบายต่างๆ 

ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

 อย่างไรก็ดี นอกจากภาคอุตสาหกรรมไทยจะต้อง 

ติดตามและเรียนรู้ถึงทิศทาง แนวโน้ม และการขับเคลื่อน 

เศรษฐกิจโลกอยู่ตลอดเวลาแล้ว ควรมีการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ที่จะต้องเป็นไปในแนวทางที่มีความสมดุลกันระหว่างการ 

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดล้อมด้วย  ซ่ึงการ 

พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันน้ัน โดยหลักภาคเอกชน 

ต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง (Player) โดยมีภาครัฐดำเนิน 

การพัฒนา “ประสิทธิภาพภายนอก” (Government  

Facilitators) ในการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการ 

เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และภาคเอกชน 

จะดำเนินการพัฒนา “ประสิทธิภาพภายใน” ซึ่งจะเป็น 

ลักษณะของการดำเนินงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่

สมดุลและยั่งยืนร่วมกันในยุคของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง

อยู่ตลอดเวลาเช่นนี้



FTA ส่งผลอย่างมีน ัยสำค ัญต่อการเพิ ่มการส่งออกและนำเข ้าในภาพรวม 

และในสาขาอ ุตสาหกรรมที ่สำค ัญเป็นส ่วนใหญ่

FTA โอกาสธุรกิจไทยปักธงตลาดโลก 
เตรียมความพร้อมด้านสิ่งแวดล้อม
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 จากการศึกษาของสถาบันวิ จั ย เพื่ อการพัฒนาประเทศไทย 

(TDRI) ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) พบว่าในปี 2552 

ความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่สำคัญของไทย ได้แก่ อาเซียน อาเซียน-จีน 

ไทย-อินเดีย ไทย-ออสเตรเลีย และไทย-ญี่ปุ่น ทำให้ภาคการส่งออกของไทย 

ประหยัดภาษีศุลกากรได้ 7.2 หม่ืนล้านบาท ภาคการนำเข้าประหยัดภาษีศุลกากร 

ได้ 3.3 หมื่นล้านบาท แต่มีผู้ประกอบการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพียงร้อยละ 

50 เทา่นัน้ ซึง่หากมกีารเกบ็เกีย่วการใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งเตม็ที ่จะทำใหภ้าคการ 

สง่ออกสามารถประหยดัไดอ้กีกวา่ 5.9 หมืน่ลา้นบาท และภาคการนำเขา้ประหยดั 

ภาษไีดอ้กีกวา่ 2 หมืน่ลา้นบาท  ทัง้นี ้ผลการศกึษาแสดงใหเ้หน็วา่ FTA สง่ผลอยา่ง 

มนียัสำคญัตอ่การเพิม่การสง่ออกและนำเขา้ในภาพรวม และในสาขาอตุสาหกรรม 

ที่สำคัญเป็นส่วนใหญ่  

 อย่างไรก็ดี การท่ีผู้ประกอบการยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก FTA 

ได้อย่างเต็มที่ ทั้งที่ FTA จะทำให้กำแพงภาษีส่วนหนึ่งหายไป เนื่องมาจาก 

มาตรการที่มิใช่ภาษี (NTBs) เช่น กฎระเบียบ และมาตรการต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น 

ซึ่งอาจเกิดจาก FTA เองและจากประเด็นต่างๆ ที่ประเทศคู่ค้ากำหนดขึ้นเพื่อ 

ปกป้องสินค้าของตน มาตรการสำคัญ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ส่งผลต่อ 

รายการสินค้าที่ค้าขายกันโดยตรง

 จากรายงานการศึกษาของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  

(MTEC) ร่วมกับ สศอ. พบว่า ยังมีความยุ่งยากในการตรวจสอบว่า สินค้า 

ลักษณะใดคือสินค้าสิ่งแวดล้อม เนื่องจากยังไม่มีคำจำกัดความที่แน่ชัด 

ของ “สินค้าสิ่งแวดล้อม” ในขณะที่ FTA จะยึดถือแนวทางทั่วไปสำหรับการ 

ผลติสนิคา้ คอื ตอ้งเปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม ทีผ่า่นมา ผูป้ระกอบการไทยทีส่ง่ออก 

จ ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม ที่ ผู้ น ำ เ ข้ า ร้ อ ง ข อ เ ท่ า นั้ น  ซึ่ ง มี เ พี ย ง ผู้ ผ ลิ ต ใ น ก ลุ่ ม 

อุตสาหกรรมปลายน้ำเท่าน้ันท่ีสามารถดำเนินการเองได้ จึงไม่ได้เป็นการ 

ปรับตัวให้เข้ากับสภาพการณ์อย่างแท้จริง ทำให้เกิดปัญหาตามมา คือ 

ทำใหม้ตีน้ทนุการผลติเพิม่ขึน้ เพราะไมไ่ดเ้ปน็การปรบัตวัทัง้ระบบตน้นำ้ กลางนำ้ 

และปลายน้ำ

 ผลทีต่ามมากค็อืไทยอาจจะสง่ออกไดเ้พยีงในระยะแรกเทา่นัน้ เนือ่งจาก 

ประเทศอื่นยังปรับตัวไม่ทัน แต่ในระยะยาวสินค้าไทยจะไม่มีแต้มต่อ ซึ่งตรงจุดนี้ 

เห็นว่าความเข้มแข็งของสินค้าไทย น่าจะมาจากการที่เรามีห่วงโซ่การผลิต  

(supply chain) อยูแ่ลว้ จงึควรสรา้งใหเ้กดิหว่งโซก่ารผลติสเีขยีว (green supply 

chain) ขึ้นอย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นจุดแข็งของสินค้าไทย เพราะยังเป็นเรื่องใหม่ที่

ยังไม่แพร่หลายมากนัก และสินค้าของไทยยังมีความน่าเชื่อถือในตลาด ซึ่งเชื่อ 

วา่หากทำครบทัง้ระบบแลว้จะทำใหส้นิคา้สิง่แวดลอ้มมตีน้ทนุทีถ่กูลง  นอกจากนี ้

ปัจจุบันผู้บริโภคยุคใหม่มีความรู้และมีความตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อมและ 

ความปลอดภัยในสินค้ามากขึ้น ทำให้ปัญหาเรื่องกฎระเบียบสินค้าและความ 

ปลอดภัยในอนาคต อาจเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคเรียกร้องขึ้นเอง 

 ดังนั้น ภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อเชื่อมโยง 

ข้อมูลอย่างเป็นระบบ รวมถึงรายงานปัญหาและอุปสรรคที่พบให้ภาครัฐใช้

ประกอบการการกำหนดนโยบาย ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมและ 

สามารถใช้ประโยชน์จาก FTA เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสามารถปักธงในตลาดใหม่ๆ 

ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป





มุมมองของภาคเอกชนต่อโอกาสของผู้ประกอบการ

จาก FTA  

 ผู้ประกอบการเห็นว่า FTA น่าจะเป็นโอกาสสำหรับ 

ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมหรือความสามารถในการ 

แขง่ขนั และใหข้อ้เสนอแนะวา่ การใชป้ระโยชนจ์าก FTA ในดา้น 

ภาษีให้ได้จริง ภาครัฐควรเจรจาเรื่องกฎถิ่นกำเนิดสินค้าที่ 

สามารถทำให้สินค้าเข้าถึงตลาดของคู่ค้าได้จริงก่อนจะเจรจา 

ลดภาษี 

 ปัจจุบัน เห็นว่าการแข่งขันด้านสินค้าเป็นการแข่งขัน

ในเชิงคุณภาพ โดยจะเห็นได้จากมีมาตรการด้านสุขอนามัย 

มาตรฐานต่างๆ มาบังคับใช้มากขึ้น ซึ่งในอนาคตสินค้าทั่วโลก 

อาจมุ่งไปสู่การใช้มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งผู้ประกอบการไทยควร 

ให้ความสำคัญในการปรับตัวให้ทันและมุ่งพัฒนาสินค้าของไทย 

เพื่อไปสู่จุดนั้น ดังนั้น การสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับการ 

พัฒนาจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อไม่ให้ถูกกีดกันทางการค้า

 การท่ีผู้ประกอบการจะใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA 

ได้อย่ าง เต็มที่ หรื อ ไม่  นอกจากเรื่ องอัตราภาษีแล้ ว 

จำเป็นต้องรู้ข่าวสารข้อมูล ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎ 

ระเบียบและมาตรการทางการคา้อืน่ๆ ดว้ย ดงันัน้ ภาคการผลติ 

ต้องมีการเชื่อมโยง supply chain เข้าด้วยกันทั้งระบบ 

ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ รวมถึงภาครัฐควรให้การดูแล

และให้ความรู้กับผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่หรือ 

เล็กให้อยู่ในธุรกิจได้ และต้องคำนึงว่าภาคเอกชนและภาครัฐ 

ตา่งเปน็หุน้สว่นซึง่กนัและกนัในการสนบัสนนุและอำนวยความ

สะดวกในการถ่ายทอดความรู้

 นอกจากนี้ ภาครัฐควรสร้างบรรยากาศที่ดีในการ 

สนับสนุนหรือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไปลงทุนในต่างประเทศ 

เช่น กำหนดภาษีในการทำธุรกรรมนอกราชอาณาจักรที่  

เหมาะสม ซึ่งจะทำให้สินค้าของไทยมีต้นทุนที่แข่งขันได้

 สิ่งที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญ คือประเด็น 

ด้านสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นมาตรการที่เป็นอุปสรรคทาง 

การค้า (NTBs) อีกรูปแบบหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงกับ FTA 

ซึ่งจากกรอบการเจรจา WTO ได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกให้ 

ความสำคญัในการลดภาษสีนิคา้สิง่แวดลอ้ม แตท่ีผ่า่นมา นยิาม

ของสนิคา้สิง่แวดลอ้มยงัไมม่คีวามชดัเจน ซึง่ในอนาคตอนัใกลน้ี ้

จะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการชดเชยภาษีสินค้าจากปริมาณ 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีปล่อยออกมาในการผลิตสินค้าน้ัน

ดังนั้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการไทยต้อง 

เตรียมความพร้อม สร้างเสริมศักยภาพและขีดความสามารถ 

ทางการแข่งขัน เพื่อให้รองรับการดำเนินการตามข้อกำหนด 

ต่างๆ ที่จะมีผลบังคับใช้ให้ได้

 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา สศอ. ได้มีการรณรงค์ 

และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้กับผู้ประกอบการภาค 

อุตสาหกรรมรับทราบและหันมาใช้สิทธิประโยชน์ FTA 

เพิ่มมากขึ้น ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ได้แก่ ขอนแก่น 

นครราชสีมา ระยอง และเชียงใหม่  รวมถึงการจัดประชุม 

ระดมความคิดเห็น (Focus Group) เพื่อรับทราบข้อมูลและ 

ความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับอุปสรรคในการใช้สิทธิประโยชน์ 

ด้านภาษี ภายใต้ FTA ของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม และยังเป็น 

เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายจัดทำ FTA 

อีกด้วย
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จับทิศ “สัญญาณเตือนภัย” 

 อย่างเช่น ในช่วงปี 2540-2541 หรือ วิกฤตต้มยำกุ้ง (Tom Yum Kung Disease) 

นอกจากนี้ถัดมาอีก 3-4 ปี ภาคอุตสาหกรรมไทยก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจดอทคอม 

(Dot.Com Crisis) ที่เกิดจากปัญหาฟองสบู่แตกในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐฯ และล่าสุดภาค

อุตสาหกรรมไทยก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐฯ หรือที่หลายคนเรียกว่า 

วกิฤตแฮมเบอรเ์กอร ์(Hamburger Crisis) ทีเ่ริม่กอ่ตวัจากปญัหาสนิเชือ่ดอ้ยคณุภาพ (Sub-Prime 

Mortgage) ในช่วงเดือนสิงหาคม 2550 และขยายตัวลุกลามเป็นวิกฤติการเงิน จนกระทั่งกระทบ

ต่อทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจโลกในช่วงปี 2551-2552 แม้สถานการณ์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2553 

จะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้น ตัวเลขเศรษฐกิจในหลายประเทศรวมถึงไทยมีการขยายตัวได้ดี จนอาจ

เรียกได้ว่าเข้าสู่ภาวะฟื้นตัว (Recovery) แต่ในช่วงครึ่งหลังของปี 2553 สถานการณ์เศรษฐกิจมี 

สัญญาณผันผวนและชะลอลงจากช่วงต้นปีมาก

อุตสาหกรรมไทยปรับตัวรับเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลง
ภาคอุตสาหกรรมไทยในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาได้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาแล้วหลายครั้ง ทั้งที ่

เป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากไทยและได้ส่งผลลุกลามกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจโลก





 สำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมไทยในปี  2554 

จะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่เป็นไปในทิศทางชะลอตัว  

เป็นผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่เริ่มมีเสถียรภาพมาก

ขึ้น ซึ่งจากรายงาน JPMorgan Global Manufacturing PMI 

ซึ่งได้มีการจัดทำ ดัชนีการจัดซื้อจากโรงงาน (Purchasing  

Managers Index: PMI) ซึ่งเป็นตัวแปรหนึ่งที่ทำให้ทราบถึง 

ภาวการณข์ยายตวัหรอืหดตวัของการผลติโลก โดยขอ้มลูทีน่ำมา 

จัดทำ PMI ถูกรวบรวมมาจากการสำรวจกระบวนการจัดซื้อ

จากกว่า 7,500 โรงงาน ในประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจจำนวน 

30 ประเทศ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 86 ของปริมาณผลผลิตทั่วโลก 

พบวา่  Global Manufacturing PMI  ประจำเดอืนธนัวาคม 2553 

ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 55.0 เพิ่มจากเดือนพฤศจิกายน 

2553 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 53.9 ซึ่งในภาพรวมพบว่า ผลผลิต 

คำสัง่ซือ้สนิคา้ใหม ่และราคาปจัจยัการผลติ เพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ 

ขณะที่การจ้างงานไม่ เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า 

แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมไทยยังคงนิ่ง 

ภาพที่ 1 ทิศทางดัชนีจัดซื้อจากโรงงาน (Purchasing Managers Index) ประจำเดือนธันวาคม 2553

ที่มา: JP Morgan Global Manufacturing PMI, ฉบับวันที่ 3 มกราคม 2554

JPMorgan Global Manufacturing PMI
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นอนใจไม่ได้ เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังถือว่ามี 

ความเปราะบาง โดยเฉพาะในกลุ่มสหภาพยุโรปและญี่ปุ่น  

ท่ีอุปสงค์ของท้ังสองประเทศได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน 

ที่มีความผันผวน ทำให้ทั้งสองประเทศมีแนวโน้มการขยายตัว 

อยู่ในระดับต่ำ ซ่ึงจากการเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวของประเทศ 

หลักนี้ ส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายเงินมาสู่ประเทศกำลังพัฒนา 

มากขึน้ โดยเฉพาะในภมูภิาคเอเชยี มผีลทำใหค้า่เงนิในภมูภิาค 

รวมถึงค่าเงินบาทของไทยแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความ

ได้เปรียบในการส่งออกลดลง นอกจากนี้ปัญหาภัยธรรมชาติ

ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ เช่น 

เหตุการณ์อุทกภัยในประเทศจีน และเหตุการณ์สึนามิในญี่ปุ่น 

เป็นต้น ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ 

รวมถึงประเทศไทยด้วย  อีกทั้งสถานการณ์ทางการเมืองและ 

ความขัดแย้งภายในประเทศไทยที่ยังไม่มีความมั่นคง  ซึ่งเป็น 

อุปสรรคสำคัญประการหนึ่งในการขยายตัวของอุตสาหกรรม 

ไทย 

 สำนกัวจิยัเศรษฐกจิอตุสาหกรรม (สว.) ไดเ้ลง็เหน็ความ  

สำคัญในการพัฒนาระบบเตือนภัยเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม  

เพื่อคาดการณ์เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมล่วงหน้า เพื่อเป็น 

ประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบการในการปรับตัว  

รองรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีอาจจะเกิดข้ึน ดังน้ัน การเตือนภัย 

เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมจึงเป็นภารกิจหนึ่งที่สำนักวิจัย 

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ความสำคัญและได้มีการพัฒนามาโดย 

ต่อเน่ือง ซ่ึงระบบเตือนภัยเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม (Industrial 

Warning Indicator System: IWIS) เปน็ระบบทีใ่ชใ้นการเตอืนภยั 

เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน IWIS 

ประกอบด้วยระบบเตือนภัย 3 ส่วนหลัก ดังนี้ 

 1) Industrial Warning by Economic Variables  

Relation (IW-EVR) 

 IW-EVR เป็นระบบเตือนภัยที่พัฒนาขึ้นโดยใช้แบบ

จำลองถดถอยหลายตัวแปร (Multiple Regression Model) 

ซึ่งสามารถเตือนภัยได้รายไตรมาส

 2) The Early Warning System of Industrial  

Economics (EWS-IE)

 EWS-IE เป็นระบบเตือนภัยที่พัฒนาขึ้นโดยใช้แบบ 

จำลองโลจิท (Logit Model) ซึ่งสามารถเตือนภัยรายเดือนได้ 

ล่วงหน้า 2 เดือน

 3) OIE Composite Leading Index (OIE CLI) 
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 การเตือนภัยเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

 ผลจากระบบเตือนภัยในเดือนธันวาคม 2553 

คาดว่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2554จะอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

โดยเมื่อวิเคราะห์ จากระบบ EWS-IE พบว่า มูลค่านำเข้า

สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป มูลค่านำเข้าสินค้าทุน ดัชนี 

การลงทุนภาคเอกชนและดัชนีการอุปโภคบริโภคภาค 

เอกชน ยังมีการขยายตัวแต่เป็นไปในอัตราที่ชะลอลง โดย 

มูลค่าการนำเข้าสินค้าทุน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และ 

ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนมีอัตราการขยายตัวที่ 

ชะลอลง โดยขยายตวัรอ้ยละ 2.3, 11.0 และ 3.8 สว่นมลูคา่ 

การนำเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูปหดตัวร้อยละ -3.8 

เป็นต้น นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์ระบบ OIE CLI พบว่า 

ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำเดือนธันวาคม 

2553 อยู่ที่ระดับ 101.5 มีสถานะขยายตัว หรือขยายตัว 

0.2 ทำใหค้าดไดว้า่ในอนาคต 3-4 เดอืนขา้งหนา้  (มนีาคม-

เมษายน 2554) ทิศทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมยังคงมี

แนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่อง 

 ทั้ งนี้  เมื่อได้ทำการพิจารณาโดยรวมแล้ว

สามารถสรุปได้ว่า ทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ในเดือนกุมภาพันธ์  2554 นั้น คาดว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

ภาพที่ 2 EWS-IE ประจำเดือนธันวาคม 2553 คาดการณ์เดือนกุมภาพันธ์ 2554                                                     

ที่มา: สำนักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยูในเกณฑปกติ

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยูในเกณฑไมปกติ

ระบบเตือนภัย

เดือนมีนาคม 2554

สงสัญญาณปกติ

ส่วนในเดือนมีนาคม-เมษายน มีแนวโน้มการขยายตัวอย่าง 

ต่อเน่ือง  โดยแสดงผลในแต่ละระบบ ดังน้ี

 ผลการเตอืนภยัของระบบ The Early Warning 

System of Industrial Economics: (EWS-IE)

 EWS-IE เทอร์โมมิเตอร์เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความ 

สามารถในการชี้นำภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป็น 

ระยะเวลา 2 เดือน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระดับปกติ 

และ ระดับผิดปกติ โดยระดับของเหลวในเทอร์โมมิเตอร์ 

คือ ค่าความน่าจะเป็น (%) ถ้าระดับตั้งแต่ 0-45 

ของเหลวจะเป็นสีเขียว หมายถึง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

อยู่ในเกณฑ์ปกติ หากมีระดับมากกว่า 45 ขึ้นไป ของเหลว 

จะเปลี่ยนเป็นสีแดง หมายถึง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

อยู่ในเกณฑ์ผิดปกติ  โดย EWS-IE ในเดือนธันวาคม 2553 

ส่งสัญญาณปกติ คาดว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554  

เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมอยู่ในภาวะปกติ โดยตัวแปร 

ชี้นำเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมของระบบ EWS-IE ยังมี 

การขยายตวัแตเ่ปน็ไปในอตัราทีช่ะลอลง โดย นำเขา้สนิคา้ทนุ 

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และดัชนีการอุปโภคบริโภคภาค 

เอกชน  มีอัตราการขยายตัวที่ชะลอลง โดยขยายตัวร้อยละ 

2.3, 11.0 และ 3.8 ส่วนการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบและก่ึงสำเร็จรูป

หดตัวร้อยละ -3.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน 

ทัง้นีเ้มือ่พจิารณาตวัแปรชีน้ำ เปรยีบเทยีบกบัเดอืนกอ่นหนา้ 

พบวา่ มกีารหดตวัลดลงทกุตวัแปรโดย มลูคา่การนำเขา้สนิคา้ 

วตัถุดบิและกึง่สำเรจ็รปู ลดลงจากการหดตัวของการนำเข้า 

ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ ผลิตภัณฑ์แร่และโลหะ 

เป็นสำคัญ มูลค่าการนำเข้าสินค้าทุน ลดลงจากากรนำเข้า

เครื่องจักรกลและชิ้นส่วนที่ใช้ในอุตสาหกรรม ส่วนดัชนีการ 

ลงทุนภาคเอกชนและดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน  

หดตัวเนื่องจากพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล  

และการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคลดลงเป็นส่วนสำคัญ 

ตามลำดับ เป็นต้น 

 OIE CLI เกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบ Industrial  

Economics Cycle Warning System (IEC) ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

สูงขึ้น แต่ยังคงแนวคิดเดิม คือการสร้างดัชนีชี้นำผสม  

(Composite) จากตัวแปรที่มีคุณสมบัติในการเป็นตัวแปร

ชี้นำเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม (Leading) แต่มีการปรับ 

วธิกีารใหล้ดความซบัซอ้น และมกีารใชง้านทีง่า่ยขึน้ รวมถงึ 

ได้มีการทบทวนตัวแปรองค์ประกอบ โดยจัดทำเป็น OIE 

Composite Leading Index (OIE CLI) ซึง่สามารถเตอืนภยั 

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมล่วงหน้าเฉลี่ยได้ 4 เดือน จากเดิม 2 

เดือน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเตือนภัยสูงสุด





ตารางที่ 1 ตัวแปรในระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (EWS-IE)

ตัวแปร ข้อมูล อัตราการขยายตัวในเดือน

ธันวาคม 2553

ต.ค. 53 พ.ย. 53 ธ.ค.53 เทียบกับเดือน 

ธ.ค. 52

เทียบกับเดือน 

พ.ย.53 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) 191.6 190.4 188.4 -2.2 0.2

มูลค่าการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบ

และกึ่งสำเร็จรูป (ล้านบาท)

198,038.3 207,766.2 201,213.8 -3.8 -3.2

มูลค่าการนำเข้าสินค้าทุน 

(ล้านบาท)

122,775.7 126,610.7 118,093.0 2.3 -6.7

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 186.7 186.6 184.8 11.0 -1.6

ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 133.0 137.2 137.2 3.8 0.0

ที่มา: สำนักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ผลการเตอืนภยัของระบบ  OIE Composite Leading Index: 

OIE CLI

 ดชันชีีน้ำเศรษฐกจิอตุสาหกรรม มวีตัถปุระสงคใ์นการ 

จัดทำเพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางเลือกประกอบการคาดการณ์ 

ทิศทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมในอนาคต ทั้งนี้ดัชนีชี้นำ 

เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมเป็นดัชนีผสมที่ใช้คาดการณ์ 

เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมล่วงหน้า 3-4 เดือน ดังนั้นจาก 

ก า ร ที่ ดั ช นี ชี้ น ำ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ป ร ะ จ ำ เ ดื อ น 

ธันวาคม 2553 มีทิศทางการขยายตัวเพิ่มขึ้นจึงทำให้คาดว่า

ทิศทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมในเดือนมีนาคม-เมษายน 

ภาพที่ 3 OIE Composite Leading Index ประจำเดือนธันวาคม 2553                                                                                                                      

ที่มา: สำนักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง อุตสาหกรรม

2554 จะยังคงมีทิศทางขยายตัวเช่นกันโดยดัชนีช้ีนำเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม ประจำเดือนธันวาคม 2553 อยู่ที่ระดับ 101.5 

หรือขยายตัว 0.2 จุด เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 

2553 แสดงถึงสถานะ ขยายตัว ทำให้คาดได้ว่าในอนาคต 

3-4 เดือนข้างหน้า (มีนาคม-เมษายน 2554) ทิศทางเศรษฐกิจ 

ภาคอุตสาหกรรมยังคงมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อ เนื่ อง 

เนื่องจากปัจจัยองค์ประกอบทั้ง 7 ตัวแปร มีสถานะขยายตัว 

ไดแ้ก ่ดชันชีีน้ำเศรษฐกจิ ดชันตีลาดหลกัทรพัยแ์หง่ ประเทศไทย 

ดัชนีค่าเงินบาท ทิศทางการผลิตโลก ดัชนีความเชื่อมั่น 

ผูบ้รโิภคในสหรฐัฯ ดชันคีวามเชือ่มัน่ทางธรุกจิของสหภาพยโุรป 

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคญี่ปุ่น 
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ดัชนีอุตสาหกรรม





ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

เห็นว่า ข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรมของ สศอ. มีประโยชน์ 

ต่อการปฏิบัติงานในการกำหนดนโยบาย และการวางแผน 

พัฒนาอุตสาหกรรม ตลอดจนการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม 

ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ และเห็นควรที่จะให้ สศอ. ที่จะ  

เป็นหน่วยงานเดียวในการจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมเพื่อลด 

ความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณ และบุคลากร รวมทั้ง 

ลดภาระให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในการตอบข้อมูล 

อุตสาหกรรม และที่สำคัญที่สุด คือ ทำให้เกิดเอกภาพและ 

ประสิทฺธิภาพในงานด้านข้อมูลและเคร่ืองช้ีวัดทางเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม 

 จากความเห็นดังกล่าว  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ธปท.) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีการจัดทำดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

ในลักษณเดียวกันกับ สศอ. และมีภาระหน้าที่ติดตามภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศ เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย 

การเงินให้สามารถตอบสนองและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ 

เจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ซ่ึงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

นับเป็นตัวช้ีเศรษฐกิจภาคการผลิตอุตสาหกรรมท่ีสำคัญท่ี 

สะท้อนถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีจะทำให้ผู้บริหาร 

นโยบายสามารถประเมินภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันได้อย่าง 

ถูกต้อง ซ่ึง ธปท. ได้มีการ ประสาน ความร่วมมือกับ สศอ. ใน 

การจดัทำดชันผีลผลติอตุสาหกรรมรว่มกนัมาเปน็เวลายาวนาน  

จนดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของ สศอ. สามารถสนอง 

ความต้องการใช้งานของทั้ง สศอ. และ ธปท. ได้เป็นอย่างดี  

 สศอ. กับ ธปท. จึงได้มีการลงนามในบันทึกความ

ตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์ข้อมูลระหว่าง สศอ. กับ ธปท.  

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 โดย ธปท. ได้ยุติการจัดทำดัชนี 

ผลผลิตอุตสาหกรรมในส่วนของ ธปท. ออกเผยแพร่ตั้งแต่เดือน 

สิงหาคม 2553 เพื่อให้ สศอ. เป็นหน่วยงานเดียวในการ 

จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการ 

ของประเทศ เพื่อหน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ 

โดยการประสานความร่วมมือการจัดทำดัชนีอุตสาหกรรม 

ของทั้ง 2 หน่วยงานจะยังคงดำเนินการร่วมกันในการพัฒนา 

การจัดทำดัชนีอุตสาหกรรม โดยผ่านคณะทำงานร่วมตาม 

บันทึกความตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์ข้อมูลต่อไป

 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 

ได้จัดทำดัชนีอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นเคร่ืองช้ีภาวะเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมเป็นครั้งแรกในปี 2542 โดยได้รับความร่วมมื

อทางด้านวิชาการจากรัฐบาลญี่ปุ่น ผ่านองค์การความร่วมมือ  

ระหว่างประเทศจากประเทศญ่ีปุ่น (Jica : Japan International 

Cooperation Agency) ภายใต้โครงการช่วยเหลือการพัฒนา 

ระบบอุตสาหกรรม (The Development of Industrial in 

the Kingdom of Thailand) โดยได้ดำเนินการนำร่องสำรวจ 

ข้อมูลจากผู้ประกอบการโรงงาน จำนวน  377 โรงงาน 10 

กลุ่มอุตสาหกรรม 49 ผลิตภัณฑ์ จำแนกตามรหัส ISIC :  

International Standard Industrial (Classification Revision 

3.1)ครอบคลุมสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมของผลผลิตอุตสาหกรรม (GDP)  

ภาคการผลิตอุตสาหกรรมประมาณร้อยละ 30 เพื่อประมวลผล 

จัดทำดัชนีอุตสาหกรรมจำนวน 4 ชนิด คือ ดัชนีผลผลิต 

อุตสาหกรรมดัชนีการส่งสินค้า ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง แล

ะดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง ออกเผยแพร่ข้อมูลดัชนี 

อุตสาหกรรมเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2543 

 สศอ. ได้มีการพัฒนาการจัดทำดัชนีอุตสาหกรรม 

อย่างต่อเน่ืองโดยในปี 2545 สศอ. ได้ขยายกลุ่ม อุตสาหกรรมเป็น 

50 กลุม่อตุสาหกรรม ครอบคลมุ GDP ภาคการผลติอตุสาหกรรม 

ประมาณร้อยละ 70 เพื่อให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมมากขึ้น 

ซึ่งจะสะท้อนภาพภาวะอุตสาหกรรมได้ดียิ่งขึ้นและสอดคล้อง 

กับโครงสร้างอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไปกับทิศทางการเปลี่ยนแปลง

ของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก นอกจากน้ียังได้จัดทำดัชนี 

อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอีก 2 ชนิด คือ ดัชนีอุตสาหกรรมแรงงาน

ในภาคอุตสาหกรรม และดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 

รวมท้ังอัตราการใช้กำลังการผลิตอุตสาหกรรมออกเผยแพร่  

ต่อมาในปี 2548 สศอ. ได้ขยายกลุ่มอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 

เป็น 53 กลุ่มอุตสาหกรรม 216 ผลิตภัณฑ์ 2,121 โรงงาน 

ครอบคลุม GDP ภาคการผลิตอุตสาหกรรม ประมาณร้อยละ 

75 โดย สศอ. ได้เผยแพร่ข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรมเป็นรายเดือน 

รายไตรมาส และรายปี สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง 

 การจัดทำและการเผยแพร่ข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรม 

ดังกล่าว หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์  

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ดัชนีอุตสาหกรรม
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 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้ทำการสำรวจจัด

เก็บข้อมูลการผลิตรายปี (แบบ ร.ง. ๙) จากผู้ประกอบการโรงงาน

ตามตัวอย่างเป้าหมาย

 โดยได้สอบถามถึงลักษณะและผลการดำเนิน

การของสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่สำคัญๆ อาทิ 

ขอ้มลูการผลติ การลงทนุ แรงงาน ทรพัยากรมนษุย ์และการเงนิ 

ข้อมูลที่ ได้จากสำรวจ เพื่อจัดทำตัวชี้วัดผลิตภาพรวม  

(Total Factor Productivity : TFP) ผลิตภาพแรงงาน (Labor 

Productivity) ผลิตภาพการใช้ทุน (Capital Productivity) 

การขยายตัวของผลิตภาพรวม (Total Factor Productivity  

Growth : TFPG)  โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบการเติบโต

ของการผลิตหรือที่เรียกว่าบัญชีการเจริญเติบโต (Growth  

Accounting)  นอกจากน้ี จัดทำการวิเคราะห์ผลการประกอบการ

และประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงข้อมูลที่  

แสดงถึงโครงสร้างอุตสาหกรรม ท้ังอุตสาหกรรมในภาพรวม 

และสาขาอุตสาหกรรมท่ีสำคัญเพ่ือติดตามความเคล่ือนไหว 

เปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม  

ภาวะอุตสาหกรรมในภาพรวม ปี พ.ศ. 2552
 เศรษฐกิจไทยปี 2552 หดตัวร้อยละ 2.3 จากปี 

ก่อนที่มีการขยายตัวที่ร้อยละ 2.6  ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ 

10 ปี เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบรุนแรง

ต่อเศรษฐกิจประเทศหลัก ทำให้การส่งออกของประเทศ

ไทยลดลงอย่างมาก ส่งผลต่อการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

และความเชื่อมั่นภาคเอกชน ตลอดจนการบริโภคและการ 

ลงทุนในประเทศ เศรษฐกิจไทยหดตัวมากที่สุดในไตรมาส 

แรกและเริ่มฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 25521  

 อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม (GDP 

ภาคอุตสาหกรรม) ในปี 2552 หดตัวร้อยละ 5.12  จากปีก่อน 

สอดคล้องกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่หดตัวร้อยละ 7.23  

1 รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ปี ๒๕๕๒ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3 รายงานรายเดือน ดัชนีอุตสาหกรรม (ก.ย. ๒๕๕๒ – ก.ย. ๒๕๕๓) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ผลิตภาพของอุตสาหกรรม
 จากการวิเคราะห์โครงสร้างบัญชีการเจริญเติบโต 

(Growth Accounting Analysis) พบว่า ในภาพรวมปี 

2552  มูลค่ า เพิ่ มของอุตสาหกรรมหดตั วลดลง เมื่ อ 

เทียบกับปีก่อน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการหดตัวของ TFPG 

และปัจจัยทุน ขณะท่ีปัจจัยแรงงานขยายตัวเพียงเล็กน้อย 

เนื่องจากในปี  2552 อยู่ ในช่วงที่ เกิดวิกฤติ เศรษฐกิจ  

ประกอบกับสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองใน 

ประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการไม่มีการขยายการลงทุน 

เพิ่ม รวมถึงไม่เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วย 

ทำให้ TFPG ลดลง อย่างไรก็ตาม หากเทียบกับปี 2551 

จะพบว่า การหดตัวของมูลค่าเพิ่มในปี 2552 ยังน้อยกว่า 

เป็นผลมาจากปัจจัย TFPG และปัจจัยแรงงานหดตัว 

ส่วนปัจจัยทุนขยายตัว อย่างไรก็ตาม TFP Level 

โดยรวมลดลงจากปีก่อนโดยในปี ๒๕๕๒ ค่า TFP Level 

อยู่ที่ระดับ 93.54 ลดลงจากปี 2551 ซึ่งมีค่าอยู่ที่ระดับ 

93.61 โดยค่า TFP Level ที่อยู่ในระดับต่ำกว่าฐานที่ 100  

สะท้อนถึงความสามารถของผู้ผลิตในการใช้ปัจจัยทุน 

แรงงาน และผลิตภาพการผลิตที่ยังไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ 

สูงสุดของการผลิต

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยในช่วงครึ่งแรกของปีการ

ผลิตลดลงในเกือบทุกอุตสาหกรรม เนื่องจากผลกระทบของ 

วิกฤติเศรษฐกิจโลก ทำให้อุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศ 

ลดลง อย่างไร ก็ ดีในช่วงค ร่ึงหลังของปีผลผลิตภาค 

อุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นและกระจายออกไปในเกือบทุก 

อุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการส่งออก 

เป็นผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและความ 

ต้องการในประเทศเพ่ิมขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ของรัฐบาล รวมทั้งการผลิตเพื่อชดเชยสต็อกที่ลดลง

รายงานผลิตภาพ
และผลประกอบการอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2552





รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำป

ี 2
01

0

 เมื่อพิจารณากลุ่มผู้ผลิตตามขนาดกิจการแล้ว

พบว่า  กิจการขนาดใหญ่มีมูลค่าเพิ่มหดตัวร้อยละ 0.16  

ลดลงจากปกีอ่นทีห่ดตวัอยูท่ีร่อ้ยละ 0.93 โดยปจัจยัทีท่ำให้ 

มูลค่าเพิ่มของกิจการขนาดใหญ่หดตัว คือ TFPG 

ปัจจัยทุน กิจการขนาดกลางมีมูลค่าเพิ่มหดตัวร้อย 

ละ 0.25 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่หดตัวร้อยละ 0.13 ซึ่ง 

ปัจจัยหลักที่ทำให้มูลค่าเพิ่มหดตัวคือปัจจัยทุน ขณะ

ที่กิจการขนาดเล็กมีมูลค่าเพิ่มขยายตัวร้อยละ 1.18 

จากที่ปีก่อนหดตัวร้อยละ 0.29 เป็นผลมาจากการขยายตัว

ของปัจจัยทุนเป็นหลัก และปัจจัยแรงงานขยายตัวเล็กน้อย 

ส่วนปัจจัย TFPG หดตัว อย่างไรก็ตาม TFP Level ของ 

กิจการทุกขนาดลดลงจากปีก่อนโดยอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 

ฐาน 100 

 ทั้งนี้ หากพิจารณากลุ่มผู้ผลิตตามโครงสร้างการ 

ลงทนุพบวา่ ผูผ้ลติทัง้ 3 กลุม่ทัง้ตา่งชาต ิรว่มทนุ และไทยล้วน 

มีมูลค่าเพ่ิมหดตัว ร้อยละ 0.001 0.10 และ 0.27  

ตามลำดับ ซ่ึงการหดตัวของมูลค่าเพ่ิมของผู้ผลิตต่าง

ชาติมาจากปัจจัยทุนหดตัวพอๆ กับปัจจัย TFPG 

ที่ขยายตัว และปัจจัยแรงงานขยายตัวเล็กน้อย การ 

หดตัวของมูลค่าเพิ่มของผู้ผลิตกลุ่มร่วมทุนมาจาก 

ปัจจัยทุนเป็นหลัก ส่วนมูลค่าเพิ่มของผู้ผลิตไทยล้วน 

หดตัวมาจากปัจจัย TFPG เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม TFP 

Level ของกลุ่มผู้ผลิตต่างชาติเพิ่มขึ้น แต่ผู้ผลิตกลุ่ม 

ร่วมทุนและไทยล้วนมี TFP Level ลดลงจากปีก่อนหน้า 

โดยทั้ง 3 กลุ่มผู้ผลิตมี TFP Level ระดับต่ำกว่าฐาน 100

 ภาพรวมอตุสาหกรรมมกีารใชป้จัจยัทนุลดลงเมือ่ 

เทียบกับปีก่อน ขณะท่ีผลิตภาพการใช้ปัจจัยทุน (Capital  

Productivity) เพิ่มขึ้น โดยในปี 2552 ผลิตภาพของ 

ทุนอยู่ที่ระดับ 1.09 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2551 ที่อยู่  

ที่ระดับ 0.83 แสดงว่าการใช้ทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

สำหรบัปจัจยัแรงงาน ทีม่กีารใชเ้พิม่ขึน้เลก็นอ้ย และผลติภาพ 

ของแรงงาน (Labor Productivity) ในอุตสาหกรรมปี 2552 

โดยอยูท่ีร่ะดบั 1.08 ลดลงจากปกีอ่นหนา้ทีอ่ยูท่ี ่1.10 แสดง 

ว่าการใช้แรงงานมีประสิทธิภาพลดลง

สรุปข้อมูลจากผลการสำรวจ 

 อุตสาหกรรมในภาพรวมมีสัดส่วนของการใช้ปัจจัย 

ทุนมากกว่าแรงงาน และแรงงานท่ีใช้ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงาน

ที่มีฝีมือ โดยโครงสร้างด้านต้นทุนจะประกอบด้วยต้นทุน

การผลิตคิดเป็นร้อยละ 87.80 ของต้นทุนทั้งหมด ค่าใช้ 

จ่ายในการขายและบริหารคิดเป็นร้อยละ 8.49 และต้นทุน 

ด้านแรงงานคิดเป็นร้อยละ 3.72 นอกจากนี้ หากพิจารณา 

จากมูลค่าการจำหน่ายของอุตสาหกรรมแล้ว จะพบว่ามีมูลค่า 

เพ่ิมคิดเป็นร้อยละ 37.25

 ในปี 2552 อุตสาหกรรมมีมูลค่าเพิ่มหดตัวร้อยละ  

0.10 ซึ่งเป็นผลมาจากการหดตัวของปัจจัย TFPG  คิดเป็น 

ร้อยละ 0.07 สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ปัจจัยการผลิต 

ในภาพรวมอยา่งไมม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่เหมอืนกบัปทีีผ่า่นมาที ่

มลูคา่เพิม่ของอตุสาหกรรมหดตวัรอ้ยละ ๐.๙๑  ซึง่เปน็ผลมา 

จากการหดตัวของปัจจัย TFPG ร้อยละ ๐.๙๗ 

 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณากลุ่มผู้ผลิตตามขนาดแล้ว 

พบว่า ผู้ผลิตขนาดใหญ่และขนาดกลาง มีมูลค่าเพิ่มหดตัว 

ร้อยละ 0.16 และ 0.25 ตามลำดับ ซึ่งกลุ่มผู้ผลิตขนาด

ใหญ่เป็นผลมาจากปัจจัยทุนและแรงงาน ขณะที่ผู้ผลิต 

ขนาดกลางมาจากปัจจัยทุน ส่วนผู้ผลิตขนาดเล็กมีอัตรา 

การขยายตัวของมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 1.18 มาจากปัจจัยทุน 

หากพิจารณาตามโครงสร้างการลงทุน พบว่า การขยายตัว

ของมูลค่าเพิ่มของทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มต่างชาติ ร่วมทุน 

และไทยล้วนหดตัว โดยในกลุ่มผู้ผลิตต่างชาติเป็นผล 

มาจากปัจจัยทุนและ TFPG กลุ่มร่วมทุนมาจากปัจจัยทุน 

และกลุ่มไทยล้วนมาจากปัจจัย TFPG
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ส่วนที่ 5 : 

กิจกรรมสำคัญในรอบปี

กิจกรรมสำคัญในรอบปี 2553 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

  ความท้าทายอุตสาหกรรมไทย รับมือเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลง




กิจกรรมสำคัญในรอบปี 2553
ส ำ น ั ก ง า น เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม
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 ในป ี2553 สำนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม (สศอ.) ไดด้ำเนนิการผลกัดนันโยบาย แผนยทุธศาสตรใ์นการ

พฒันาอตุสาหกรรมชีน้ำเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรม รวมทัง้ใหบ้รกิารขอ้มลูทางวชิาการ ตลอดจนกจิกรรมเพือ่สงัคม 

ซึ่งสามารถสรุปกิจกรรมที่สำคัญในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1.  ผลักดันนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์
 สศอ. ไดด้ำเนนิงานจดัทำ ผลกัดนันโยบาย แผน ยทุธศาสตร ์เพือ่พฒันาและเพิม่ขดีสามารถอตุสาหกรรม 

ทัง้ระดบัมหภาค รายสาขา และระดบัประเทศ  โดยไดจ้ดัประชมุ สมัมนาทางวชิาการ และการระดมความคดิเหน็  

เพื่อสร้างการรับรู้ รับฟังความคิดเห็นในกลุ่มเป้าหมาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ อาทิ

 -  อนาคตสิ่งทอไทย...ปรับตัวอย่างไรให้ก้าวพ้นวิกฤต 

 - การรวมกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อเรือไทยและซ่อมเรือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ 

กำหนดบทบาทของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต้นน้ำ และปลายน้ำ 

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร

 -  เกาะติดการใช้ประโยชน์จาก FTA 

 -  ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในอนาคต 

 -  ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่ระดับโลก

 -  การพัฒนาภาพจำลองของอุตสาหกรรมประเทศไทยในปี 2565

 -  แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศไทย 

(ระยะที่ 2)

 -  นวัตกรรมสิ่งทอ...สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Textile Innovation towards Creative Economy)       

 -  การพัฒนาอุตสาหกรรมคอมโพสิทของไทย กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

 - การพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบตรวจวัด COD ระบบ online สำหรับอุตสาหกรรมฟอกสีย้อม พิมพ์ 

ตกแต่งสำเร็จ และอุตสาหกรรมอาหาร

 -  การพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกไทย 

 -  การส่งเสริมศักยภาพด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 -  การพัฒนาและจัดการระบบการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยระบบการผลิตแบบลีน (LEAN) 

 -  สัมมนาวิชาการประจำปี 2553 ภายใต้ชื่อ OIE FORUM : ความท้าทายอุตสาหกรรมไทยรับมือ 

เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลง 

 -  อุตสาหกรรมก้าวใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
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2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
 เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขันอย่าง

ยัง่ยนื สศอ. จงึไดด้ำเนนิการศกึษา วเิคราะห ์วจิยัในประเดน็ตา่งๆ  

เพื่อนำไปประกอบการกำหนดนโยบายด้านอุตสาหกรรม  

อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย 

อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ 

 • ระดับมหภาค/ภาพรวม

 - โครงการภายใต้แผนแม่บทเพิ่มประสิทธิภาพและ 

ผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (Productivity)

 -  โครงการภายใต้แผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญา

 - โครงการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนการ 

พัฒนาอุตสาหกรรม

 - โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ภูมิภาค ระยะท่ี 3 : แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดน

 • ระดับรายสาขาอุตสาหกรรม

 -  โครงการพฒันาอปุกรณต์น้แบบตรวจวดั COD ระบบ 

online สำหรับอุตสาหกรรมฟอกสีย้อม พิมพ์ ตกแต่งสำเร็จ 

และอุตสาหกรรมอาหาร

 - โครงการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continual 

Quality Improvement) เพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืนของ 

อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือไทย

 - โครงการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 

ผลิตภัณฑ์พลาสติกไทย

 - โครงการพัฒนาและจัดการระบบการผลิตใน 

อุตสาหกรรมสิ่งทอโดยระบบการผลิตแบบลีน (LEAN)

 - โครงการจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมยา

 - โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนและอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองในประเทศ ระยะท่ี 2

 - โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริม 

อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ ระยะที่ 3 (กรณีศึกษา : อุตสาหกรรม

กรดอินทรีย์และกรดอะมิโน)

 - โครงการจัดทำยุทธศาสต์การพัฒนาอุตสาหกรรม 

รองเท้าและเครื่องหนัง

 - โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม 

ไม้และเครื่องเรือน

 - รายงานการศึกษาภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

กระเบื้องปูพื้น บุผนัง

 - รายงานการศึกษาเรื่อง “อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

การเกษตร (Agricultural Machinery)

 • ระหว่างประเทศ

 -  โครงการศึกษาทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย

ไปสู่ระดับโลก

 -  โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับ 

ประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค 

ลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) และกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

รอบอ่าวเป่ยปู้ (PBG)
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 -  โครงการเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม 

ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 

ของไทย (ระยะที่ 1)

 -  โครงการศึกษากลยุทธ์การจัดทำและพัฒนาสินค้า

ส่ิงแวดล้อมภายใต้กรอบการค้าระหว่างประเทศ ระยะท่ี 1

3. ชี้นำเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม 
 ในฐานะท่ี  สศอ. เป็นองค์กรช้ีนำการพัฒนาอุตสาหกรรม  

ได้ติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ 

อตุสาหกรรม  เพือ่วเิคราะห ์คาดการณแ์นวโนม้สถานการณ ์ 

เสนอแนะแนวทางมาตรการและแจ้งการเตือนภัยอย่าง 

เหมาะสม สศอ. ที่ผ่านมาได้ดำเนินกิจกรรม อาทิ 

  -  กิจกรรม Morning Talk โดยนำประเด็นที่น่า 

สนใจในแวดวงอุตสาหกรรมและทันสถานการณ์ เช่น   

“กำเริบหรือฟื้นไข้อุตสาหกรรมไทยปี 53”, การวิเคราะห์ 

ตำแหน่งการตลาดของสินค้าอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน   

เป็นต้น โดยมีผู้เก่ียวข้องร่วมพูดคุยและวิเคราะห์ถึงแนวโน้ม 

สถานการณ์ของอุตสาหกรรมไทย

 -  สัมมนารายงานภาวะอุตสาหกรรม

 -  การจัดเสวนาโต๊ะกลม 

 -  จัดทำระบบเตือนภัย IIU (Industrial Intelligence 

Unit)

4.  สร้างความร่วมมือ
 สศอ. มีการสร้างความร่วมมือและหารือร่วมกัน 

กับหน่วยงานต่างๆ  เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการ 

พัฒนาอุตสาหกรรม และนำข้อมูลมาเป็นแนวทางเพ่ือปรับใช้

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ  อาทิ   

 -  ลงนามความรว่มมอืการเชือ่มโยงเครอืขา่ยขอ้มลู

อปุสงค ์อปุทานกำลงัคนรองรบัการพฒันาภาคอตุสาหกรรม

ของประเทศระหวา่งกระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงแรงงาน 

และกระทรวงศึกษาธิการ

 - ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการว่าด้วย 

การใช้ประโยชน์ข้อมูล ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย 

กับ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) โดยให้ สศอ.  

จัดเก็บฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลของอุตสาหกรรม 

แต่เพียงหน่วยงานเดียว เพื่อลดความซ้ำซ้อน 

5. พัฒนาประสิทธิภาพและการเรียนรู้ขององค์กร
 สศอ. ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพ 

และการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร เพ่ือให้เกิดการ 

บรูณาการ สรา้งความผกูพนั และความรว่มมอืภายในองคก์ร 





รวมท้ังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย 

ที่กำหนด โดยส่งเสริมให้มีการจัดสัมมนา การฝึกอบรม 

เชิงปฏิบัติการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร  อาทิ

 • การพัฒนาภายในองค์กร

 กจิกรรม PMQA โดยสง่เสรมิใหเ้จา้หนา้ทีข่อง สศอ. มี

สว่นรว่มในการพฒันาองคก์รตามหลกัเกณฑก์ารบรหิารจดัการ

ภาครัฐ (PMQA)

 กิจกรรม KM

 -  การจดังาน KM DAY 2010 ภายใตแ้นวคดิ “Moving 

Forward” 

 -  กิจกรรมตลาดนัดความรู้

 -  กิจกรรมรักคนอ่าน

 นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้  

“สภากาแฟ” KM TALK ในปี 2553 จัดขึ้นทั้งหมด 16 ครั้ง  เพื่อ 

ถ่ายทอดประสบการณ์จากการไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ ให้กับเจ้าหน้าที่ สศอ. ได้รับฟังและร่วม 

แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

 • การพัฒนาบุคลากร

 ในป ี2553 ไดด้ำเนนิการจดัฝกึอบรม/สมัมนา ตามแผน 

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรประจำปี ทั้งหมด 6 หลักสูตร ดังนี้

 -  การบริการที่ดี และการยึดมั่นในความถูกต้อง 

ชอบธรรมและจริยธรรม 

 -  การบริการที่ดี และการคิดวิเคราะห์

 - การคิดวิเคราะห์ ศิลปะการสื่อสารจูงใจ และความ 

ถูกต้องของงาน

 -  การบริการที่ดี และการยึดมั่นในความถูกต้อง 

ชอบธรรมและจริยธรรม

 -  การทำงานให้สนุกและมีความสุขกับงานได้อย่างไร

 -  การวิเคราะห์ วิจัย สถานการณ์เศรษฐกิจ

6.  การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 สศอ. ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

หนว่ยงานในงานประชมุ สมัมนาวชิาการ และงานแสดงนวตักรรม 

ทางวิชาการต่างๆ อาทิ 

 • นิทรรศการ

 -  ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาวิชาการระดับ 

นานาชาติ “Asian Electrical and Electronic Green Society  

International Conference 2009” เนื่องในโอกาสครบรอบ  

10 ปี สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 -  รว่มจดัแสดงนทิรรศการในงาน Thailand SME Expo 

2010 ซึ่งจัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

 • แถลงข่าว

 - แถลงข่าวในประเด็น “ส่อง Productivity - 

โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา อุตสาหกรรมไทย ปี 2553”

 - แถลงข่าวการเตรียมจัดงาน OIE FORUM ปี 2553 

ภายใต้แนวคิด “ความท้าทายอุตฯ ไทย รับมือเศรษฐกิจโลก”

 -  การจัดงานแถลงข่าว “สรุปอุตฯ ไทยหลังวิกฤต 

และทิศทางการฟื้นตัวปี 53 ”  

 -  รว่มสนทนาในรายการ “บา่ยนีม้คีำตอบ” ทางสถาน ี

วิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ในประเด็นกระทรวงอุตสาหกรรม 

กับการเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรม ปี 2553
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 • สื่อสิ่งพิมพ์

 -  วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 -  ภาวะอุตสาหกรรมรายเดือน/รายไตรมาส/

รายปี

 -  รายงานประจำปี

 -  ดัชนีอุตสาหกรรม

 - เอกสารเผยแพร่ที่ เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมไทยน่ารู้ การศึกษา/

วิจัยเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย เป็นต้น

 • สื่อมวลชนสัมพันธ์

 - นำคณะสื่อมวลชนส่วนกลางและภูมิภาค 

ศึกษาดูงานภายใต้ “โครงการสร้างนวัตกรรมพลังงานโดย 

การใช้ถ่านหินมาเป็นพลังงานทางเลือกในเตาเผาของ 

อุตสาหกรรมเซรามิก” จ.ลำปาง และเข้าเยี่ยมชมโรงงาน 

ตน้แบบประกอบดว้ย 3 โรงงาน คอื โรงงานทดิา คลนี แอนด ์

เฟอร์เนส, โรงงานเซราเฮาท์ เซรามิก และโรงงานแสงอรุณ 

เซรามิก 

 -  นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ 

ทดสอบของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

7.  สศอ.เพื่อสังคม
 สศอ. เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม  

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้านอนุรักษ์ 

ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคม อาทิ 

 -  รับมอบนโยบาย ASSA “ร่วมใจด้วยใจอาสา”  

เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหัวใจอาสา

 - มอบเงินและสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยหนาว 

จ.ลำปาง

 - มอบเงินและอุปกรณ์การศึกษาแก่มูลนิธิ  

ครูน้อย สุธาสินีย์  น้อยอินทร์ จังหวัดยโสธร

 -  กจิกรรม PMQA กลุม่ยอ่ย เชน่ การสรา้งจติสำนกึ 

ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 

 -  กิจกรรมการปลูกพืชอาหารสำหรับช้างชรา 

มูลนิธิ “ช.ช้าง” จังหวัดกาญจนบุรี

 -  สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียน

วัดถ้ำเต่า จังหวัดสระบุรี




ความท้าทายอุตสาหกรรมไทย 
รับมือเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลง

 ด้วยความตระหนักดีว่าการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่สำคัญ และเมื่อโลกหมุน
เร็วขึ้นภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จึงจะอยู่รอดได้ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
ร่วมกับ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ได้จัดงานสัมมนาวิชาการ OIE Forum ประจำปี 2553 ในหัวข้อ 
ความท้าทายอุตสาหกรรมไทย รับมือเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลง เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนสู่การขับเคลื่อนภาค 
อุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยได้รับเกียรติ 
จากนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ 
ภาคอุตสาหกรรม และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก

 ปาฐกาถาพิเศษ :  นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์

 “สร้างความสมดุล มีเสถียรภาพ คือความ 

ยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมไทย”

 การเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและเกิดอย่างสมดุล 

เ ป็น ปัจ จัย ส ำ คัญ ข อ ง ก า ร พัฒ น า อุต ส า ห ก ร ร ม ท่ีย่ัง ยืน 

ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรมได้รับการสนับสนุน 

จากภาครัฐในแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ 1 ทำให้เกิดการ 

จ้างงานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น และกลับสู่ภาวะปกติ 

ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายลดภาระแก่ประชาชน ผู้มี  

รายได้น้อย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจ 

ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก ทำให้ 

สามารถ เพิ่ มอำนาจซื้ อแก่ เศรษฐกิ จภายในประ เทศ  

รวมทั้งแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่  2 ที่รัฐบาลได้เน้น 

โครงการลงทุนใน 7 สาขาหลักทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม
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 ส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดยุทธศาสตร์

เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน โดยมียุทธศาสตร์การ 

เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม 

ในการแข่งขัน และการสร้างความเชื่อมโยงสู่พื้นที่และ 

ตลาดอาเซียน ภาคอุตสาหกรรมควรใช้รูปแบบการผลิต 

แบบเฉพาะที่หลากหลาย (Niche Market) หรือผลิตแบบ 

Customization Production ควบคู่กับการผลิตแบบ Mass 

Production เนื่องจากการแข่งขันด้านการผลิตและการค้า 

โลกจะทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสินค้าระดับล่าง 

อย่างไรก็ดีโอกาสในการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม

ยังมีอีกมาก จากการรวมกลุ่มตามกรอบความร่วมมือ

ระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เช่น 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economics Community 

: AEC) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ทั้ง 10 ประเทศ 

ในปี พ.ศ. 2558 ทำให้ภาษีระหว่างกันเป็นศูนย์ จึงเป็น 

โอกาสของภาคอุตสาหกรรมไทยที่จะก้าวสู่เศรษฐกิจ 

อาเซียนและเศรษฐกิจโลก แนวความคิดอุตสาหกรรม 

สร้างสรรค์จึงมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านจาก 

อุตสาหกรรมท่ีขับเคล่ือนโดยปัจจัยการผลิต เป็นอุตสาหกรรม

ท่ีขับเคล่ือนโดยนวัตกรรม ซ่ึงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ท่ีสร้าง

คุณค่าแก่ผลิตภัณฑ์จะต้องอาศัยการศึกษาที่เน้นการวิจัย 

และพฒันา การออกแบบและการสรา้งตราสนิคา้ ตอ้งมกีาร 

สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการคิดค้น พัฒนาสินค้า 

กระบวนการผลิต ก่อให้เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ 

มีการให้ความสำคัญและดูแลแรงงานที่เหมาะสม

 การพฒันาใหภ้าคอตุสาหกรรมมกีารเตบิโตอยา่ง

มีเสถียรภาพและสมดุล เป้าหมายคือการเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขันจากการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ การ 

ทำให้อุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนเป็นที ่

ยอมรับของลูกค้า คือผู้ซ้ือท้ังในตัวสินค้าและกระบวนการผลิต

เกิดการสมดุลท้ังในด้านการจัดสรรผลตอบแทนแก่ปัจจัยการ 

ผลิต และสมดุลของการบริหารจัดการทรัพยากร

 นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสำนักงาน 

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 “ความจำเป็นของผู้ประกอบการจากน้ีไปต้อง

มีการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เร่งปรับตัว

เองจากเดิมที่เป็นผู้รับจ้างผลิต เปลี่ยนไปสู่การพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ สร้างนวัตกรรมเป็นของตัวเอง”

 สิ่งที่ท้าทายในอนาคต คือ การเปิดเสรีทางการค้า 

และอีก 5 ปีข้างหน้า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

จะมผีลบงัคบัใชอ้ยา่งสมบรูณ ์ทกุอยา่งจะเคลือ่นทีอ่ยา่งเสร ี

ระบบการกีดกันจะมีมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ทำให้วัฎจักรอายุของสินค้าสั้นลง และมีการผสมผสานของ

เทคโนโลยีมากขึ้น ผู้บริโภคก็มีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง 

อย่างรวดเร็ว สินค้ามีให้เลือกมากขึ้น และจะเน้นเพื่อ 

สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

 ความจำเป็นของผู้ประกอบการจากนี้ไปต้องมี 

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เร่งปรับตัวเองจาก 

เดิมที่เป็นผู้รับจ้างผลิต เปลี่ยนไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ใหม่ สร้างนวัตกรรมเป็นของตัวเอง โดยสำนักงานเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมมีโครงการหลายโครงการภายใต้แผนแม่บท 

โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา ที่มุ่งเน้นด้านการวิจัยพัฒนา 

เพื่อทำสินค้าให้มีลักษณะพิเศษ หรือเพิ่ม Productivity  

เช่น การเพิ่ม Creative จากผ้าและข้าว สร้างให้เกิด 

มูลค่าเพิ่มขึ้นมา โดยใส่วัฒนธรรมลงไป ด้านการพัฒนา 

บุคลากร พัฒนาแรงงาน ก่อนหน้านั้นคนมุ่งเน้นเรียน  

เพื่อให้มีปริญญาบัตร อาชีวะมีคนเรียนน้อย ทุกวันนี้ 

อุตสาหกรรมมีความต้องการแรงงานที่จบด้านอาชีวะ 

มากขึ้น แรงงานที่มีความสามารถทางช่างต้องมีการพัฒนา  

และมีค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ซ่ึงเร่ืองน้ีกระทรวงอุตสาหกรรม

ได้ร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการ  

เพื่อพัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ 

ภาคอุตสาหกรรม





 ดร.สวุทิย ์เมษณิทรยี ์ผูอ้ำนวยการ SIGA สถาบนั 

ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 “จากนี้ไป ไม่ว่าจะอยู่จุดใดของโลก สามารถเป็น

ฐานการผลิตอุตสาหกรรมได้ทั้งสิ้น”

 อารยธรรมของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผลจาก 

การสรา้งสรรค ์ณ ทีห่นึง่จะสง่ผลกระทบไปอกีทีห่นึง่ โลกจงึเตม็ 

ไปด้วยการเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์ การเคลื่อนย้ายคนหรือสินค้า 

การถ่ายเทเทคโนโลยีการผลิต ดังนั้นการคิดในเชิงนโยบาย 

หรือการคิดในเชิงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพ่ือสนองความต้องการ

ของผู้บริโภคอย่างทั่วถึง เราจะเผชิญกับวิกฤตตลอดเวลา 

การเตบิโตจะชา้มาก จะเกดิปญัหาสว่นเกนิกำลงัการผลติ แตล่ะ  

ประเทศจะปกป้องตัวเองมากขึ้น ซึ่งเสรีทางการค้าจะเป็น 

ประเด็นหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั่วโลก

 สิ่งที่อุตสาหกรรมไทยจะต้องทำเพื่อก้าวพ้นกรอบนั้น  

จำเปน็อยา่งยิง่ทีต่อ้งมสีมดลุระหวา่งประเทศความมัน่คง การใช ้

ทรัพยากรมนุษย์ สังคมอุตสาหกรรมควรมีความหลากหลาย  

ควรดูเรื่องศกัยภาพของความเป็นคนอุตสาหกรรมต้องเป็นส่วน

ผสมของ 3P คือ Private, Public และ Partnership ต้องมีส่วน

ผสมที่ลงตัวของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และต้องดึงจุดเด่นที่มีอยู่มา 

ใช้งาน เพื่อสร้างขีดความสามารถให้สูงขึ้น อุตสาหกรรมด้าน 

บริการที่เราโดดเด่น ถึงเวลาแล้วที่จะนำจุดเด่นเหล่านั้นออกมา

ใช้งาน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น

 นายพยุงศักดิ์  ชาติสุทธิผล ประธานสภา- 

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 “จากน้ีไปต้องคำนึงถึงความสมดุลไม่ว่าจะเป็นเร่ืองคน 

สิ่งแวดล้อม รายได้ ความรับผิดชอบต่อสังคมโลก”

 โครงสร้างเศรษฐกิจในปัจจุบันต้องมองในระยะยาว 

เพราะปัจจัยภายนอก ความผันผวนจากต่างประเทศ ความรวดเร็ว 

ของข่าวสารข้อมูล สินค้าคงคลัง ทรัพยากร ทุกประเทศเพิ่ม 

ขีดความสามารถภายในประเทศ สำหรับประเทศไทยมีเรื่อง 

การเมืองที่จะทำให้เราขับเคลื่อนช้าลง กฎระเบียบอาจต้อง 

ปรับปรุงให้ทันสมัย ความต่อเนื่องในการทำนโยบาย ทั้งนี้เรา 

ต้องการความรวดเร็วในการเพิ่มขีดความสามารถแรงงาน เน้น 

บุคลากรท่ีสามารถทำประโยชน์ได้ ความสมดุลในเร่ืองส่ิงแวดล้อม

มกีารทำงานเปน็ทมีทีม่าจากภาครฐั ภาคเอกชน ภาคการศกึษา 

มีการบูรณาการทั้งในเรื่องงบประมาณให้ความสอดคล้องกัน  

การพัฒนาอุตสาหกรรมให้อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างย่ังยืน เช่ือมโยง

เขา้ดว้ยกนัอยา่งกลมกลนื และเพิม่มลูคา่ของผลติภณัฑร์ว่มกนั

ทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคส่วนอื่นๆ

 จากนีไ้ปตอ้งคำนงึถงึความสมดลุ ไมว่า่จะเปน็เรือ่งคน 

สิง่แวดลอ้ม รายได ้ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมโลก ขณะเดยีวกนั

กม็ตีวัแปรภายในประเทศ ถา้หากมคีวามรว่มมอืและมคีวามเขา้ 

ใจกันได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกัน ดูแลเรื่องสังคม เศรษฐกิจ  

สิ่งแวดล้อมก็จะสามารถพาไปในทิศทางเดียวกัน ควรมีเวที 

ร่วมกัน โดยเฉพาะเวทีการกำหนดนโยบายจะต้องปรับให้ 

เหมาะสมกับตัวเรา ทุกวันนี้เอกชนรายใหญ่ยิ่งต้องเร่งปรับตัว 

นิ่งไม่ได้แล้ว เพราะเรานิ่งคือโอกาสที่เสียไป

 นางรสนา โตสิตระกูล  สมาชิกวุฒิสภา 

กรุงเทพมหานคร

 “การเตรียมความพร้อมการทำงานร่วมกันระหว่าง

อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และสังคมต้องเน้นให้มาก”

 ความท้าทายของอุตสาหกรรมไทยต้องมองไปเรื่อง 

ภูมิอากาศด้วย การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกกับภัยพิบัติที ่

เกดิขึน้ การเตบิโตของ GDP เกดิจากการถลงุทรพัยากรของโลก  

ทุกวันน้ีเราใช้ทรัพยากรอย่างเกินขีดความสามารถท่ีทรัพยากร 

มีให้ เราต้องให้ความสำคัญกับทรัพยากรให้มากขึ้น เพื่อ 

ความยั่งยืนของทรัพยากรควบคู่กันไปด้วย ประเทศไทยควร

เลือกอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับความสามารถ ความถนัด 

และศักยภาพของคนไทย

 การเตรียมความพร้อมการทำงานร่วมกันระหว่าง

อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และสังคมต้องเน้นให้มาก เราจะ

ต้องทำสิ่งที่เหมาะกับตัวเรา อะไรคือจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

และความเส่ียง อุตสาหกรรมด้านบริการท่ีเรามีจุดแข็งต้องเน้น

ให้มากขึ้น ทำอย่างไรให้เกิดการท่องเที่ยวที่ไม่เกิดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมต้องหาจุดสมดุลให้ได้ เรื่องพลังงานทางเลือก 

เป็นโอกาสของประเทศไทย แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนอย่าง 

ดีพอ จึงต้องพิจารณาด้วยว่า ความเพียงพอสำหรับทุกคน 

คือ ความยุติธรรม ความเพียงพอสำหรับคนรุ่นต่อไป คือ 

ความยั่งยืน

 สำหรับในช่วงบ่ายได้มีการสัมมนาย่อย 3 ห้อง ได้แก่

 • FTA โอกาสธุรกิจไทยปักธงตลาดโลก

 • อุตสาหกรรมสะอาด มิติใหม่ประเทศไทย

 • สัญญาณเตือนภัย อุตสาหกรรมไทยปรับตัวรับ

เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลง
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 จากการศึกษาของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

(สศอ.) ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

(TDRI) พบว่าในปี 2552 มีผู้ประกอบการใช้สิทธิประโยชน์ 

ทางภาษีเพียงร้อยละ 50 เท่านั้น และจากรายงานการ 

ศึกษาของ สศอ. ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ 

แห่งชาติ (MTEC) พบว่ายังมีความยุ่งยากในการตรวจสอบ 

วา่ สนิคา้ลกัษณะใดคอืสนิคา้สิง่แวดลอ้ม เนือ่งจากยงัไมม่คีำ 

จำกดัความทีแ่นช่ดัของสนิคา้สิง่แวดลอ้ม ในระยะยาวสนิคา้ 

ไทยจึงควรสร้างให้เกิดห่วงโซ่การผลิตสีเขียว (Green Supply 

Chain) ขึ้นอย่างจริงจัง 

 ดังน้ันภาครัฐท่ีเก่ียวข้องควรร่วมมือกับภาคเอกชน 

เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ รวมถึงรายงานปัญหา 

และอุปสรรคท่ีพบให้ภาครัฐใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย 

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมและสามารถใช้ 

ประโยชน์จาก FTA เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสามารถปักธงใน 

ตลาดใหม่ๆ ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

 ผู้ร่วมอภิปราย 

 1. ดร.เชษฐา อินทรวิทักษ์ นักวิชาการ สถาบัน 

วิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

 2. ดร.นุจรินทร์ รามัญกุล รักษาการผู้อำนวยการ 

ฝ่ายหน่วยห้องปฏิบัติการวิจัยด้านส่ิงแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยี 

โลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

 ผู้ดำเนินรายการ :คุณศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการ

สำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ สำนักงาน 

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)

FTA โอกาสธุรกิจไทยปักธงตลาดโลก

 มุมมองของภาคเอกชน

 FTA น่าจะเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการที่มี 

ความพร้อม หรือความสามารถในการแข่งขัน ภาครัฐควร 

เจรจาเรื่องกฎถิ่นกำเนิดสินค้าที่สามารถทำให้สินค้าเข้า 

ถึงตลาดของคู่ค้าได้จริงก่อนจะเจรจาลดภาษี การที่ 

ผูป้ระกอบการจะใชส้ทิธปิระโยชนจ์าก FTA ไดอ้ยา่งเตม็ทีน่ัน้ 

นอกจากเรื่องอัตราภาษีแล้ว จำเป็นต้องรู้ข่าวสารข้อมูล  

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎระเบียบและมาตรการทาง

การค้า ภาคการผลิตต้องมีการเชื่อมโยง Supply Chain 

เข้าด้วยกันทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ รวม 

ถึงภาครัฐควรสร้างบรรยากาศที่ดีในการสนับสนุนหรือ 

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไปลงทุนในต่างประเทศ

 สิ่งที่ผู้ประกอบการให้ความสำคัญ คือประเด็น 

ด้านส่ิงแวดล้อม เพราะเป็นมาตรการท่ีเป็นอุปสรรคทางการค้า

อีกรูปแบบหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงกับ FTA  ดังนั้นสิ่งจำเป็น 

อย่างย่ิงท่ีผู้ประกอบการไทยต้องเตรียมความพร้อม สร้างเสริม

ศกัยภาพและขดีความสามารถทางการแขง่ขนั เพือ่ใหร้องรบั

การดำเนินการตามข้อกำหนดต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้ให้ได้

 ผู้ร่วมอภิปราย

 คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล กรรมการรองเลขาธิการ 

หอการค้าไทย

 คุณสุกิจ คงปิยาจารย์ นายกสมาคมอุตสาหกรรม

เครื่องนุ่งห่มไทย

 คุณอุดม สุวิทย์ศักดานนท์ กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด




 การขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมของโลกปัจจุบัน ส่งผล 

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วย การบริหารจัดการที่ดี ทำให้ 

เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนากับการรักษาสิ่งแวดล้อม  

ประเทศไทยต้องศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ 

ให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของประเทศ ต้องเน้นให้ 

อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข

 ปัจจัยสำคัญของการดำเนินนโยบาย Go Green คือ 

เครือข่ายเฝ้าระวังที่เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย และการ 

บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นจะส่งผลให้ของเสียลดลง มีการ 

ผลติทีม่ปีระสทิธภิาพตน้ทนุลดลง และของเสยีจะกลายเปน็สิง่มี

ค่านำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นได้ต่อไป

 ภาครัฐมีการดำเนินนโยบายด้วยหลักการเบื้องต้น

ของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ 

Green Industry คือ 3R : Reduce, Reuse และ Recycle 

ได้แก่ การลดของเสีย การใช้ซ้ำ และการนำวัสดุเหลือใช้/

ของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ แนวทางนี้ต้องทำอย่างต่อเนื่อง 

คาดว่า ในอนาคตอุตสาหกรรมไทยจะสะอาดขึ้น ชุมชนและ 

อุตสาหกรรมจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

 ผู้ร่วมอภิปราย

 1. นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์  อธิบดีกรมโรงงาน 

อุตสาหกรรม (ขณะนั้น)

 2. นายสมเกยีรต ิภูธ่งชยัฤทธิ ์อธบิดกีรมอตุสาหกรรม

พื้นฐานและการเหมืองแร่

 ผู้ดำเนินรายการ : ดร. สมชาย หาญหิรัญ รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ขณะนั้น)

อุตสาหกรรมสะอาด 
มิติใหม่ประเทศไทย

 มุมมองของภาคเอกชน

 1. โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะให้ความสนใจ 

การพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาด ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตาม 

กฏระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนดอยู่แล้ว นอกจากนี้การพัฒนา 

อุตสาหกรรมสะอาดต้องเริ่มจากตัวเอง ทุกคนต้องตระหนักว่า 

เป็นหน้าที่ที่ต้องทำ

 2. ให้ยึดหลักการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

คือต้องพึ่งพาตนเอง ต้องมีความเข้มแข็ง เพื่อให้สามารถเติบโต 

ไดอ้ยา่งยัง่ยนื โดยเริม่จากความศรทัธาทีจ่ะเปน็การจดุประกาย

ให้กับตัวเองก่อน และแต่ละคนเร่ิมต้นลงมือทำ จนในท่ีสุดก็ทำให้ 

เกิดการขยายผลสู่ระดับมหภาค

 3. การทำใหอ้ตุสาหกรรมสะอาดมกีลไกอยูแ่ลว้ แตต่อ้ง 

เสริมด้วยแผนที่ชัดเจนของภาครัฐ

 ผู้ร่วมอภิปราย

 คุณวิบูลย์ กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 คุณกอบกาญจน์ วัฒนาวรางกูร ประธานกรรมการ 

บริหาร กลุ่มบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์

 คุณศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ ผู้อำนวยการองค์การ 

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
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จับทิศสัญญาณเตือนภัย 
อุตสาหกรรมไทยปรับตัวรับเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลง

 อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและ 

อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมยานยนต์ 

 ในอนาคตการผลิตสินค้าต้องให้ความสำคัญกับ 

สิ่งแวดล้อม และต้องดำเนินตามกฎระเบียบสิ่งแวดล้อม 

และพลังงานต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้น รวมทั้งความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมขององค์กรและสิทธิมนุษยชนมากขึ้น

 อุตสาหกรรมสิ่งทอ

 ผู้บริ โภคมีแนวโน้มความต้องการสินค้าที่มี  

คุณสมบัติดีข้ึน ผู้ประกอบการต้องทำการผลิตแบบเชิงรุก 

มีสินค้าใหม่ๆ ส่งตรงเวลา ราคาแข่งได้ คุณภาพดีดูแล 

บุคลากรให้อยู่ดีมีสุข

 อุตสาหกรรมอาหาร

 อาหารที่ผลิตจะต้องมีความอร่อย ปลอดภัยใน 

กระบวนการผลิต มีกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

และนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้

 อุตสาหกรรมเหล็ก

 อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กต้องมีการ 

ปรับตัว โดยเฉพาะเร่ืองการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้มากข้ึน

 ผู้ร่วมอภิปราย

 คณุอทิธชิยั ยศศร ีผูอ้ำนวยการสำนกัวจิยัเศรษฐกจิ 

อุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)

 คุณวนิดา พิชาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและ 

แผนพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ

 คุณเกียติพร หวังภัทรพงศ์ ผู้จัดการแผนก 

สารสนเทศ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 คุณจิรพล ยิ่งสิทธิสวัสดิ์  หัวหน้างานข้อมูล 

อุตสาหกรรมเหล็ก สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง 

ประเทศไทย

 คุณรัชนิดา นิติพัฒนาภิรมย์ ผู้จัดการแผนก 

วิเคราะห์ สถาบันยานยนต์

 คุณจีระศักดิ์ คำสุริย์ นักวิจัยและบริการข้อมูล 

สถาบันอาหาร

 ผู้ดำเนินรายการ : คุณธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ 

อยุธยา

 ประเด็นทางสังคมที่น่าสนใจที่โลกต้องเผชิญ

 • ภาวะขาดแคลนอาหาร เนื่องจากจำนวนชนชั้น 

กลางเพิม่สงูขึน้ ทำใหม้คีวามตอ้งการสนิคา้เพิม่ขึน้ แตก่ลบัม ี

Supply ลดลง

 • การอพยพเข้ามาเป็นคนเมืองเพิ่มมากขึ้น การ 

เติบโตของประเทศเกิดใหม่สูงขึ้น ทำให้พฤติกรรมการใช้ 

ชีวิตเปลี่ยนไป

 • เป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นส่งผลให้ตลาดสินค้า 

และการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป

 ผู้ร่วมอภิปราย

 คณุสมชาย นติกิาญจนา กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั 

เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด

 ดร.วริไท สนัตปิระภพ รองผูจ้ดัการสายงานพฒันา 

และวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 คณุไพบลูย ์พลสวุรรณา ประธานสภาพผูส้ง่สนิคา้ 

ทางเรือแห่งประเทศไทย



 

รายงานทางการเงิน

ส่วนที่ 6 : 

  งบแสดงฐานะการเงิน

  งบรายได้และค่าใช้จ่าย

  หมายเหตุประกอบงบการเงิน

  ความเห็นของกลุ่มตรวจสอบภายใน





รายงานทางการเงิน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ  วันที่  30  กันยายน  2553

หมายเหตุ (หน่วย : บาท)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

          เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 79,653,980.56 

          ลูกหนี้เงินมัดจำ 6,000.00 

          รายได้ค้างรับ  347,158.72 

          สินค้าและวัสดุคงเหลือ 76,770.08 

          รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 80,083,909.36 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

          ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (สุทธิ) 3 95,548,052.80 

          สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน  (สุทธิ) 4 594,882.52 

          รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 96,142,935.32 

รวมสินทรัพย์ 176,226,844.68 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

          เจ้าหนี้ระยะสั้น 6,170,620.52 

          ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 78,783,874.59 

          เงินรับฝากระยะสั้น 89,000.00 

          หนี้สินหมุนเวียนอื่น 6,718,870.89 

          รวมหนี้สินหมุนเวียน 91,762,366.00 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

          รายได้รอการรับรู้ระยะยาว 2,424,923.54 

          เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 600,000.00 

          รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,024,923.54 

          รวมหนี้สิน 94,787,289.54

สินทรัพย์สุทธิ 81,439,555.14 

ส่วนทุน/สินทรัพย์สุทธิ

           ทุน 114,269,558.03  

           รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 5 (32,830,002.89)

          รวมสินทรัพย์สุทธิ 81,439,555.14 
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หมายเหตุ (หน่วย : บาท)

รายได้จากการดำเนินงาน

         รายได้จากรัฐบาล :

                 รายได้จากงบประมาณ 6   612,010,392.14 

              รวมรายได้จากรัฐบาล 612,010,392.14 

         รายได้จากแหล่งอื่น :

                 รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค 992,356.34 

                 รายได้อื่น 7 63,897,611.00 

                       รวมรายได้จากแหล่งอื่น 64,889,967.34  

รวมรายได้จากการดำเนินงาน 676,900,359.48 

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

         ค่าใช้จ่ายบุคลากร 8 62,017,260.43

         ค่าบำเหน็จบำนาญ 12,957,347.36

         ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 1,907,489.00

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 898,748.78

         ค่าวัสดุ และค่าใช้สอย 9 151,354,465.01

         ค่าสาธารณูปโภค 10 2,861,774.07

         ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 11 8,731,577.88

         ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 12 364,948,090.40

         ค่าใช้จ่ายอื่น 13 63,897,611.00

         รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 669,574,363.93

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 7,325,995.55

รายงานทางการเงิน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ณ  วันที่  30  กันยายน  2553

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

         ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ (30,104.60)

         รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน (30,104.60)

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ 7,295,890.95

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 7,295,890.95

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน





หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2553

หมายเหตุที่  1  สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์คงค้างตามระบบ GFMIS  

งบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางรูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

1.2 หน่วยงานที่เสนอรายงาน

งบการเงินนี้เป็นการแสดงภาพรวมในระดับกรม

1.3 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน

รายการที่ปรากฏในงบการเงิน  รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้  และค่าใช้จ่าย  ซึ่งเป็นของรัฐบาลในภาพรวม

แต่ให้สำนักงานฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้รัฐบาลภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

และสินทรัพย์  หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย  ซึ่งเป็นของสำนักงานฯ  เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน

ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณหรือนอกงบประมาณ

1.4 การรับรู้รายได้

 -  รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติคำขอเบิกจากกรมบัญชีกลาง

 -  รายได้เงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อเกิดรายได้

 -  รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงิน

          รายได้แผ่นดิน แสดงเป็นรายการต่างหากจากรายได้และค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติของสำนักงาน

ในงบรายได้และค่าใช้จ่าย

1.5 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

 - ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์  และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โดยวิธีเส้นตรง  ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์  ดังนี้

อาคาร 40 ปี

สิ่งปลูกสร้าง 15 ปี

ครุภัณฑ์สำนักงาน 12 ปี

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 10 ปี

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5   ปี

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 8   ปี

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 10 ปี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5   ปี
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หมายเหตุที่  1  สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

1.6 รายได้รอการรับรู้

 - เป็นเงินค่าช่วยเหลือหรือเงินรับบริจาค ท่ีระบุวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินรับรู้เป็นรายได้ตามจำนวนค่าใช้จ่ายท่ีจ่าย

1.7 เงินรับฝาก

 - เป็นเงินที่ได้รับฝากตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามสัญญา และจะรับรู้เมื่อได้รับเงิน

1.8 ทุน

 - เป็นผลต่างของรายการสินทรัพย์และหนี้สิน จากการสำรวจเมื่อเริ่มปฏิบัติตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง

เมื่อ 1 ตุลาคม 2545

หมายเหตุที่ 2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย  :  บาท)

เงินทดรองราชการ 600,000.00 

เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 78,242,927.06 

เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 49,950.00 

เงินฝากคลัง 672,103.50 

เงินฝากไม่มีรายตัว 89,000.00 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 79,653,980.56 

หมายเหตุที่ 3 ที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณ์  (สุทธิ)

ที่ดินราชพัสดุในความครอบครอง  306  ตารางวา

(หน่วย  :  บาท)

อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง 100,465,550.28 

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม 24,569,561.33

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ) 75,895,988.95 

อุปกรณ์ 59,256,248.37 

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม 39,604,184.52

อุปกรณ์ (สุทธิ) 19,652,063.85 

รวม  อาคาร  และอุปกรณ์ (สุทธิ) 95,548,052.80 

หมายเหตุที่ 4 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน   (สุทธิ)

(หน่วย  : บาท)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6,892,030.83 

หัก  ค่าตัดจำหน่ายสะสม (6,297,148.31)

รวม  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 594,882.52 





หมายเหตุที่  8 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

(หน่วย  :  บาท)

เงินเดือน 44,250,117.34 

ค่าล่วงเวลา 545,650.00 

ค่าตอบแทนต่างๆ และค่าครองชีพ 323,914.08 

หมายเหตุที่  7 รายได้อื่น

(หน่วย  :  บาท)

รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง 62,107,528.40 

รายได้ระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง 1,790,082.60 

รวม รายได้อื่น 63,897,611.00 

หมายเหตุที่ 6 รายได้จากงบประมาณ

(หน่วย  :  บาท)

รายได้จากงบบุคลากร 48,402,999.72 

รายได้จากงบลงทุน 6,560,331.40 

รายได้จากงบดำเนินงาน 76,534,410.65 

รายได้จากงบอุดหนุน 373,318,850.00 

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 84,841,503.82 

รายได้จากงบกลาง 24,858,692.04 

หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ 2,506,395.49

รวม  รายได้จากงบประมาณ  612,010,392.14 

หมายเหตุที่ 5 รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

(หน่วย  :  บาท)

รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม ณ 1 ตุลาตม 2549 (29,517,370.59)

บวก รายการระหว่างปี 2550 - 2552 (14,902,048.97)

(44,419,419.56)

บวก ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาดปี 2550 - 2552 5,802,057.27 

รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม ณ 30 กันยายน 2552 (38,617,362.29)

บวก ปรับปรุงรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมงวดก่อน 4,521,329.70 

บวก ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาดปี 2553 (6,029,861.25)

รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสมหลังปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาด (44,647,223.54)

บวก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 7,295,890.95 

รวม รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม (32,830,002.89)
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หมายเหตุที่  11 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

(หน่วย  :  บาท)

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 2,499,911.39 

อุปกรณ์ 5,683,307.08 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 548,359.41 

รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 8,731,577.88 

หมายเหตุที่  8 ค่าใช้จ่ายบุคลากร (ต่อ)

ค่าจ้างประจำ 3,821,066.40 

ค่ารักษาพยาบาล 10,135,748.54 

ค่าการศึกษาบุตร 228,895.00 

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 2,711,869.07 

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร  62,017,260.43 

หมายเหตุที่  9 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย

(หน่วย  :  บาท)

ค่าวัสดุใช้ไป 3,154,871.75 

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา 226,170.48 

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 218,932.02 

ค่าจ้างเหมาบริการ 68,848,327.36 

ค่าใช้จ่ายอื่น 78,906,163.40 

รวม ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 151,354,465.01 

หมายเหตุที่  10 ค่าสาธารณูปโภค

(หน่วย  :  บาท)

ค่าไฟฟ้า 1,866,071.33 

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล 86,994.86 

ค่าโทรศัพท์ 629,415.06 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 42,693.82 

ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง 236,599.00 

รวมค่าสาธารณูปโภค  2,861,774.07 





หมายเหตุที่  13  ค่าใช้จ่ายอื่น

(หน่วย  :  บาท)

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง 62,107,528.40 

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณ

        ให้กรมบัญชีกลาง 1,790,082.60 

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น 63,897,611.00 

หมายเหตุที่ 14 : รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน (2553)

รายงาน  งบสุทธิ  การสำรองเงิน  ใบสั่งซื้อ/

สัญญา 

 เบิกจ่าย  คงเหลือ 

    แผนงานปรับโครงสร้างภาค

    เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

    ผลผลิตท่ี 1 การจัดทำนโยบายและ       

    มาตรการด้านอุตสาหกรรม

งบบุคลากร  38,253,200.00  0.00  0.00  38,092,484.49  160,715.51 

งบดำเนินงาน  12,455,456.70  0.00  1,292,261.00  11,161,324.95  1,870.75 

งบลงทุน  1,754,700.90  0.00 0.00  1,754,700.90  0.00 

งบเงินอุดหนุน  336,348,090.40  0.00  2,700,000.00  333,648,090.40  0.00 

งบรายจ่ายอื่น  71,157,500.00  0.00  18,180,500.00  52,977,000.00  0.00 

รวม  459,968,948.00 0.00 22,172,761.00 437,633,600.74 162,586.26 

รายงาน  งบสุทธิ  การสำรองเงิน  ใบสั่งซื้อ/

สัญญา 

 เบิกจ่าย  คงเหลือ 

     ผลผลิตที่ 2 การบริการข้อสารสนเทศ 

     ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

งบบุคลากร  11,449,800.00  0.00  0.00  10,909,959.25  539,840.75 

งบดำเนินงาน  58,829,669.00  500,000.00  8,223,984.00  49,888,318.46  217,366.54 

งบลงทุน  2,936,630.50  0.00  0.00  2,936,630.50  0.00 

งบเงินอุดหนุน  34,000,000.00  0.00  0.00  34,000,000.00  0.00 

งบรายจ่ายอื่น  22,182,500.50  0.00  6,643,125.00  15,539,375.00  0.50 

รวม 129,398,600.00 500,000.0000 14,867,109.00 113,274,283.21 757,207.79 

(หน่วย  :  บาท)

หมายเหตุที่  12    ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

                               คา่ใชจ้า่ยเงนิอดุหนนุจำนวน 364,948,090.40 บาท ประกอบดว้ย คา่ใชจ้า่ยทีจ่า่ยจากเงนิงบประมาณ โครงการเพือ่พฒันา 

และวิเคราะห์ระบบข้อมูลของอุตสาหกรรม จำนวน 355,700,000.00 บาท และค่าบำรุงสมาชิกขององค์การพัฒนา 

อุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) จำนวน 9,248,090.40 บาท
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หมายเหตุที่ 15 : รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน (2552)

รายการ  เงินกันไว้เบิกเหลื่อม

ปี (2552) 

 เบิกจ่าย  คงเหลือ 

   แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 

   อุตสาหกรรม
   

    ผลผลิตที่ 1 การจัดทำนโยบายและ

   มาตรการด้านอุตสาหกรรม

    งบดำเนินงาน  379,698.00  379,698.00  0.00 

    งบอุดหนุน  3,612,000.00  3,612,000.00  0.00 

    งบรายจ่ายอื่น  7,550,000.00  7,550,000.00  0.00 

รวม  11,541,698.00  11,541,698.00  0.00 

รายการ  เงินกันไว้เบิกเหลื่อม

ปี (2552) 

 เบิกจ่าย  คงเหลือ 

   ผลผลิตที่ 2 การบริการข้อสารสนเทศด้าน

  เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

    งบดำเนินงาน  12,341,792.50  11,341,792.50  1,000,000.00 

    งบรายจ่ายอื่น  4,760,000.00  4,760,000.00  0.00 

รวม  17,101,792.50  16,101,792.50  1,000,000.00 

หมายเหตุที่  16  รายงานรายได้แผ่นดิน

(หน่วย  :  บาท)

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

   รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี  240,000.00 

            รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 1,159,109.81 

            รายได้อื่น 1,399,109.81

          รวม รายได้นอกจากภาษี  1,399,109.81 

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ   (1,399,109.81) 

รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง  0.00 

(หน่วย  :  บาท)












